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Abstrak 

 

Kondisi lingkungan hidup di Desa Sukaluyu cenderung  memprihatinkan akibat masih  kurang nya 

partisipasi  masyarakat dalam pelestarian lingkungan, seperti masih ada yang membuang sampah 

sembarangan, saluran pembuanagan air limbah  kurang mendapat perhatian serius dan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah melalui pendekatan sumber 

memungkinkan pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir. Tujuan diharapkan 

masyarakat mengenal dan melakukan pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) melalui penyuluhan kepada ibu rumah tangga tentang perilaku pengolahan sampah dan 

pendampingan kader mengenai manajemen kewirausahaan. Kegiatan ini dilakukan tanggal 21-25 November 

2018 selama 5 hari di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. Pengumpulan data 

dengan menggunakan kuisioner pada 369 responden secara random sampling. Analisis data univariat 

secara deskriptif. Hasi pengumpulan data diperoleh kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) 94%, 

perempuan  55%, pendidikan SMA 54%, bekerja sebagai petani 47% dan sikap masyarakat di Desa 

Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang terhadap pengolahan sampah oleh pemerintah 

setuju (93%). Upaya yang dilakukan yaitu melakukan edukasi pada ibu rumah tangga  tentang pengelolaan 

sampah,  melibatkan kader  sebagai pendamping sehingga keluarga  mampu melakukannya secara mandiri, 

melakukan pendampingan  menajemen kewirausahaan dalam pemanfaatan hasil pengolahan sampah. 

Kegiatan tersebut diharapkan terjadi perubahan sikap masyarakat sebagian besar setuju pengolahan 

sampah dilakukan oleh masyarakat. 

 

Kata kunci: sikap masyarakat, pengolahan sampah, health preuneur 

 
Abstract 

 

The environmental conditions in Sukaluyu Village tend to be more alarming due to the lack of awareness of 

the community in environmental preservation, such as littering, sewage treatment channels that have 

received less serious attention and still low public awareness in waste management. Waste management 

through a source approach enables integrated waste management from upstream to downstream. The goal is 

that the community is expected to know and do waste management by applying the 3R principle (Reduce, 

Reuse, Recycle) through counseling to housewives about the behavior of waste management and mentoring 

cadres on entrepreneurial management. This activity was carried out on November 21-25 2018 for 5 days in 

Sukaluyu Village, Telukjambe District, Karawang Regency. Data collection using questionnaires on 369 

respondents by random sampling. Descriptive analysis of univariate data. The results of data collection were 

obtained from the productive age group (15-64 years) 94%, 55% female, 54% high school education, 47% 

working as farmers and community attitudes in Sukaluyu Village, Telukjambe District, Karawang Regency 

towards waste management by the government agreed (93% ) Efforts are made to educate housewives about 

waste management, involve cadres as assistants so that families are able to do it independently, carry out 

entrepreneurial management assistance in the utilization of waste processing results. The activity is expected 

to change the attitude of the community, most of whom agree that waste management is carried out by the 

community.  

 

Keywords: community attitudes, waste management, health 
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1. PENDAHULUAN 

 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe 

Timur Kabupaten Karawang merupakan desa 

dengan perkembangan paling pesat dibanding 

desa disekelilingnya. Mulai dari perkembangan 

jumlah penduduk, ekonomi, pendidikan, dan 

demograpi penduduk itu sendiri. Dan pada 

akhirnya dengan perkembangan yang 

sedemikan pesatnya, mengakibatkan Desa 

Sukaluyu menjadi salah satu barometer 

ekonomi di Kecamatan Telukjambe Timur. 

Desa Sukaluyu merupakan desa yang berada di 

daerah dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, 

dengan ketinggian 1500 MDPL.  Sebagian 

besar wilayah desa adalah Pemukiman dan 

Kawasan Industri (Pemkab Karawang, 2015). 

 Perkembangan desa yang cukup pesat 

memunculkan berbagai permasalahan pada 

berbagai aspek. Salah satu permasalah yang 

dihadapi yaitu mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat diperhadapkan dengan terbatasnya 

sarana dan prasarana kesehatan yang masih 

belum memadai, parrtisipasi dan kesadaran 

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat 

masih rendah dan kurangnya 

panyuluhan/sosialisasi dari pihak-pihak terkait. 

Pelaksanaan pembangunan pada satu sisi 

memberikan dampak yang positif khususnya 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, 

namun disisi lain mengakibatkan meningkatnya 

beban dan potensi pencemaran serta kerusakan 

lingkungan. Fenomena yang terjadi 

menunjukan adanya kemerosotan kualitas 

lingkungan. Hal ini terjadi salah satu 

diantaranya karena tingkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup 

yang tertib, bersih dan sehat masih rendah, 

seperti penebangan pohon sembarangan, tidak 

membuang sampah pada tempatnya, tidak 

tersedia saluran pembuangan air limbah yang 

memadai dan belum meratanya lampu 

penerangan jalan umum (PJU).  

 Desa Sukaluyu terletak antara 6,47684’ s ’ 

Lintang Selatan dan 108,46135’E Bujur Timur, 

dengan luas wilayah 524.176 Ha, terdiri dari 5 

Dusun, 21 RW dan 111 RT. dengan batas-batas 

wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah 

Utara berbatasan dengan  Desa Sukaharja, 

Sebelah Selatan berbatasan dengan  Perhutani, 

Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa Wadas, 

dan Sebelah Timur berbatasan dengan  Desa 

Puseurjaya. Jarak dari Desa Sukaluyu ke ibu 

kota Kecamatan Telukjambe Timurl 1,6 Km, 

jarak ke ibu kota Kabupaten Karawang 24,3 

Km, jarak ke ibu Provinsi di Bandung 188,6 

Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 

209,3  Km. Sumber air yang ada di Desa 

Sukaluyu meliputi air permukaan dan air tanah.  

Air permukaan berupa sungai dan air tanah 

berupa genangan, yang merupakan Daerah 

Aliran Sungai (DAS). Sesuai dengan kebijakan 

penyediaan air baku untuk irigasi, maka di Desa 

Sukaluyu mendapat pasokan pelayanan irigasi 

berasal dari Bendung Jatiluhur yang berada di 

daerah Kabupaten Purwakarta. Luas Desa 

seluruhnya 524.176 Ha, terdiri dari Pemukiman 

176,2 Ha (38 ,2 %) dan Kawasan industri 273 

Ha ( 42 ,8 %), dan sisanya tanah persawahan 15 

Ha(5%) , Perhutani 60,176 Ha(15%). 

 Penduduk Desa Sukaluyu berdasarkan data 

terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2015 

tercatat sebanyak 20.818 jiwa, selama tiga 

tahun terakhir ini jumlah penduduk mengalami 

kenaikan rata-rata pertahun 1 %. Proyeksi 

jumlah penduduk untuk 3 (tiga) Tahun kedepan 

berdasarkan laju pertumbuhan penduduk 3 

(tiga) tahun terakhir sebagai berikut : Tahun 

2016  sebanyak   21.345 Jiwa , Tahun 2017 

sebanyak  22.157 Jiwa , dan Tahun 2018  

sebanyak  23.058 Jiwa.  

 Memperhatikan kondisi pada saat ini dan 

tantangan yang akan dihadapi selama 5 (lima) 

tahun kedepan serta dengan pertimbangkan 

modal dasar yang dimiliki maka Visi Desa 

Sukaluyu Yaitu  Sukaluyu maju berdasarkan 

iman dan  taqwa menuju masyarakat sejahtera. 

Desa Sukaluyu yang Sejahtera ditandai dengan 

kondisi kehidupan masyarakat Desa Sukaluyu 

yang memenuhi standar kelayakan dalam 

pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan , 

kesehatan, dan bermata pencaharian layak serta 

jaminan keamanan dengan senantiasa 

mempertimbangkan kelestarian daya dukung 

lingkungan yang berkelanjutan. 

 Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan 

ke dalam Misi Pembangunan Desa, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa 

yang demokratis, transparansi, partisipatif 

dan akuntabilitas ; 

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan 

kelembagaan masyarakat sesuai dengan 

peranan, tugas dan fungsinya ; 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

prasarana dan sarana sosial dasar dan 

ekonomi masyarakat yang merata ; 
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4. Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia berbasis agama dan budaya  

5. Mengembangkan prakarsa dan swadaya 

gotong royong masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan desa ; 

6. Memberdayakan peranan kaum perempuan 

dan generasi muda dengan tetap 

memelihara adat istiadat dan budaya lokal ; 

7. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup 

serta menjaga ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat ; 

 

Isu strategis merupakan permasalahan yang 

berkaitan dengan fenomena atau belum dapat 

diselesaikan pada periode sebelumnya dan 

memiliki dampak jangka panjang bagi 

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan desa, 

sehingga secara bertahap perlu segera diatasi. 

Dengan mempehatikan masalah dan potensi 

desa, maka isu strategis terkait dengan 

pelaksanaan pembangunan di Desa Sukaluyu. 

Kondisi lingkungan hidup cenderung semakin 

memprihatinkan sebagai akibat dari kurang 

sadarnya masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan, seperti membuang sampah 

sembarangan, saluran pembuanagan air limbah  

kurang mendapat perhatian serius dan masih 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. 

 Pengelolaan sampah melalui pendekatan 

sumber memungkinkan pengelolaan sampah 

secara terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir. 

Partisipasi masyarakat merupakan aspek 

terpenting dalam kegiatan pengelolaan sampah 

terpadu ini. Partisipasi merupakan suatu 

keterlibatan masyarakat untuk berperan secara 

aktif dalam suatu program yang diusulkan. 

Partisipasi masyarakat tidak dapat dipaksakan, 

dan memerlukan waktu dan usaha yang 

berkelanjutan. Partisipasi masyarakat akan 

meningkat apabila masyarakat mengetahui nilai 

lebih dan keuntungan-keuntungan yang 

diperolah bagi individu mau pun lingkungan 

mereka sendiri jika melakukan pengelolaan 

sampah secara mandiri. Suatu program 

pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya 

sampah tidak akan berhasil dengan baik bila 

hanya mengandalkan peran pemerintah.  

 Pengenalan dan penerapan prinsip 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, 

penggunaan kembali dan mendaur ulang 

sampah, merupakan salah satu cara pendekatan 

sumber dalam pengelolaan sampah. Dengan 

konsep ini masyarakat tidak hanya membuang 

sampah tapi sekaligus memanfaatkannya dan 

dapat mempunyai nilai tambah secara ekonomi. 

Sudah saatnya masyarakat mengubah 

paradigma sampah dari barang yang tidak 

berguna menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi 

dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah 

yang paling sederhana seperti memisahkan 

sampah organik dan anorganik di masyarakat 

merupakan kunci awal penerapan konsep 3R. 

 Dari hasil pengabdian masyarakat yang 

dilakukan diharapkan masyarakat mengenal dan 

melakukan pengolahan sampah dengan 

menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) melalui penyuluhan kepada ibu rumah 

tangga tentang perilaku pengolahan sampah dan 

pendampingan kader mengenai manajemen 

kewirausahaan terkait dengan pemanfaatan 

sampah. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian bagi masyarakat 

dilakukan dengan alur yaitu mulai dari 

penyusunan proposal pengabdian masyarakat 

dalam lingkup KKN tematik Citarum Harum 

sektor 17, pemaparan proposal kepada seluruh 

pelaksana, persiapan pelaksana, pengumpulan 

data, analisis data, penyusuanan laporan, 

pemaparan hasil dan publikasi hasil 

pengabdaian masyarakat. Kegiatan ini 

dilakukan tanggal 21-25 November 2018 

selama 5 hari bertempat di Desa Sukaluyu 

Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner. Kuisioner terdiri dari 

enam bagian meliputi identitas responden, 

pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat, 

pengelolaan sampah, kegiatan sosial dan 

pemanfaatan ulang sampah yang tertuang dalam 

30 pertanyaan dengan pilihan dan pertanyaan 

terbuka. Jumlah sampel dalam pengumpulan 

data 369 responden. Pengumpulan data 

dilakukan oleh anggota dan mahasiswa dengan 

cara mendatangi rumah warga yang menjadi 

responden. Pemilihan responden dilakukan 

dengan tehnik random sampling. Tim 

pengumpul data dalam mengumpulkan data 

dibantu oleh tim relawan, Ketua RT setempat, 

dan dosen. Waktu pengumpulan data 

dilaksankan mulai jam 08.00 sampai jam 17.00 

dan mulai jam 19.00-20.00 dilakukan post 

conference dan entry data. Dalam pengumpulan 

data ini sebagian masyarakat menerima dan 



5 
 

Jurnal Kesehatan Nasional Akper Yaspen Jakarta Vol. 3 No.1 Juni 2019    

 
 

sebagian ada yang menolak kehadiran tim 

terutama yang tidak didampingi oleh ketua RT. 

Data yang terkumpul dianalisis univariat secara 

deskriptif  dengan menggunakan software 

komputer sehingga diperoleh gambaran sikap 

masyarakat tentang pengolahan sampah oleh 

pemerintah. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 

tiga tahap yaitu tahap peningkatan kesadaran 

masyarakat melalui penyuluhan pada ibu rumah 

tangga tentang pengolahan sampah di rumah. 

Tahap kedua melakukan pelatihan pada kader 

sebagai pendamping dan melakukan 

pendampingan sehingga keluarga mampu 

melakukannya secara mandiri. Melakukan 

pendampingan mengenai manajemen 

kewirausahaan terkait dengan pemanfaatan 

hasil pengolahan sampah. Setelah  masyarakat 

merasakan manfaat dari healthy preneur 

terssebut diharapkan terjadi perubahan sikap 

masyarakat terhadap pengolahan sampah oleh 

pemerintah menjadi dikelola oleh masyarakat.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

A. Usia 

  Kelompok umur responden yang berada 

pada usia produktif sebanyak 94% dan  

responden yang berada pada usia non 

produktif sebanyak 6%. Menurut  Eviyani 

dalam Khairunisa (2011)  tidak selamanya 

umur seseorang menentukan apa yang dia 

kerjakandan bagaimana hasil pekerjaannya. 

Umur hanya menunjukan seberapa lama dan 

seberapa kuat  dia melakukan pekerjaan 

tersebut. 

 

B. Jenis Kelamin 

  Responden yang paling banyak adalah 

perempuan  sebesar 55% dan laki-laki 45 %. 

Menurut Artiningsih (2008) perempuan 

lebih konsumtif di bandingkan laki-laki, 

sehingga banyak meghasilkan tumpukan 

sampah. Tumpukan sampah tersebut dapat 

dikurangi dengan melibatkan perempuan 

yang mempunyai kebiasaan dalam 

mengelola lingkungan, terutama dalam hal 

pemeliharaan. Contoh kebiasaan perempuan 

dalam mengelola lingkungan seperti 

menyapu dua kali sehari, membuang sampah 

rumah tangga di tempatnya, dan melakukan 

pengelolaan sampah. Perempuan dapat 

dilibatkan secara langsung dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dengan 

cara memisahkan sampah rumah tangga 

berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan 

anorganik. Dalam penggunaan produk 

ramah lingkungan, perempuan memiliki 

peran dengan menentukan produk rumah 

tangga yang ramah lingkungan. Dalam 

pendididikan lingkungan, perempuan 

merupakan media edukasi pertama bagi 

anak-anaknya (Dana, 2009 dalam 

Chaesfa&Panjaitan, 2013). 

 

C. Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden  yang 

tertinggi  adalah responden lulusan SMA  

sebesar  54%. Dan yang terrendah adalah  

responden yang tidak sekolah atau tidak 

tamat SD sebesar 5%. Menurut 

Notoatmojo (2011)  jika sumber daya 

manusia memiliki pendidikan yang baik 

dalam arti memiliki tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi maka akan semakin 

mengerti dan semakin mudsh memahasi 

sesuatu hal. 

 

D. Pekerjaan 

  Seluruh responden memiliki pekerjaan  

dan yang tertinggi adalah responden bekerja 

sebagai petani yaitu sebesar 47%.  

 

Sikap Masyarakat tentang Pengolahan 

Sampah 

 

Berdasarkan hasil pendataan yang telah 

dilakukan berkaitan dengan sikap masyarakat 

terhadap program pengelolaan sampah oleh 

pemerintah sebagai berikut mayoritas 

responden  setuju jika pengelolaan sampah di 

lakukan oleh pemerintah yaitu  93 % dan 

responden yang tidak setuju sebesar 7%. 

Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo( 2017) 

, Sikap kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak,  dan bukan merupakan  pelaksanaan  

motif tertentu akan tetapi tetai merupakan  pres 

di[posisi tindakan  atau  perilaku. Menurut  

Banga ( 2011) , masyarakat sadar dan memiliki 

sikap  positif terhadap pengelolaan sampah. 

Sikap masyarakat desa Sukaluyu 

menyetujui jika pengelolaan sampah dilakukan 

oleh pemerintah,  akan tetapi seharusnya  

masyarakat tersebut  dapat memberdayakan 

dirinya  dalam pengelolaan sampah dengan 

tidak bergantung pada pemerintah. Perlu adanya  

Sarjana 
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upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam 

melakukan pengelolaan sampah baik dari 

pemerintah maupun pihak swasta sehingga 

masyarakat dapat melakukan secara mandiri 

dalam pengelolaan sampah.  

 Adapun upaya yang dapat dilakukan antara 

lain melakukan edukasi pada ibu rumah tangga  

tentang pengelolaan sampah,  melibatkan kader  

yang berfungsi sebagai pendamping sehingga 

keluarga  mampu melakukannya secara 

mandiri, melakukan pendampigan  menajemen 

kewirausahaan dalam pemanfaatan hasil 

pengolahan sampah. Dengan melakukan upaya 

upaya tersebut tentunya  akan berdampak  

terhadap kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat  serta lingkungan . Disamping itu 

masyarakat akan lebih lebih sejahtera karena 

terjadi meningkatan pendapatan terhadap hasil 

pengolahan sampah.  

 

4. KESIMPULAN 

Sikap masyarakat di Desa Sukaluyu 

Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang 

terhadap pengolahan sampah oleh pemerintah 

menunjukkan setuju (93%). Oleh karena itu 

perlu dilakukan kegiatan. Adapun upaya yang 

dapat dilakukan antara lain melakukan edukasi 

pada ibu rumah tangga  tentang pengelolaan 

sampah,  melibatkan kader  yang berfungsi 

sebagai pendamping sehingga keluarga  mampu 

melakukannya secara mandiri, melakukan 

pendampingan  menajemen kewirausahaan 

dalam pemanfaatan hasil pengolahan sampah. 

Dengan melakukan upaya upaya tersebut 

tentunya  akan berdampak  terhadap kesehatan 

individu, keluarga dan masyarakat  serta 

lingkungan. Disamping itu masyarakat akan 

lebih sejahtera karena terjadi meningkatan 

pendapatan terhadap hasil pengolahan sampah. 

Dengan kegiatan tersebut diharapkan terjadi 

perubahan sikap masyarakat sebagian besar 

setuju pengolahan sampah dilakukan oleh 

masyarakat. 
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Abstrak 

Perkembangan anak dipengaruhi oleh salah satunya adalah status gizi (Kemenkes, 2016). 

Penyimpangan perkembangan pada anak dapat diketaui salah satu cara mengukur  dengan KPSP 

(Kuisioner Pra Skrening Test). Tujuan untuk mengetahui huhungan status gizi dan perkembangan anak 

di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Metode penelitian ini 

mengunakan analisis deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional secara ramdon samplin 50 

balita dengan kuisioner tentang status gizi dan lembar KPSP. Hasil penelitian didapatkan bahwa status 

gizi balita di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat Tahun 2019 pada 50 

balita terdapat 4% gizi buruk, 2% gizi kurang, 60% gizi baik dan 34% mengalami gizi lebih. Hasil uji 

statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara status gizi dengan perkembangan di Desa 

Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat Tahun 2019. Saran ader bersama PKK 

terus memberikan pengetahuan dan memantau pemberian nutrisi pada balita dan perlu pelatihan oleh 

Puskesmas pada kader dan guru PAUD tentang penilaian KPSP sesuai usia.  

 

Kata kunci: Status gizi, KPSP, Cianjur 

 

 

Abstract 

 

Child development is influenced by one of them is nutritional status (Ministry of Health, 2016). 

Developmental deviations in children can be identified by one method of measuring with KPSP (Pre 

Screning Test Questionnaire). The aim is to find out the nutritional status and development of children 

in Wangunjaya Village, Cugenang District, Kab. Cianjur, West Java. This research method uses 

descriptive correlation analysis with cross sectional approach in ramdon samplin 50 toddlers with 

questionnaires about nutritional status and KPSP sheets. The results showed that the nutritional status 

of children in Wangunjaya Village, Cugenang District, Kab. Cianjur, West Java In 2019 for 50 children 

there were 4% malnutrition, 2% malnutrition, 60% good nutrition and 34% experienced over nutrition. 

The results of the statistical tests show that there is no relationship between nutritional status and 

development in Wangunjaya Village, Cugenang District, Kab. Cianjur, West Java in 2019. Suggestions 

Ader and PKK continue to provide knowledge and monitor nutrition for children under five and need 

training by Puskesmas on PAUD cadres and teachers about age-appropriate KPSP assessment. 

 

Keyword: nutritional status, KPSP, Cianjur 
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1. PENDAHULUAN 

Konsumsi gizi yang baik dan cukup 

seringkali tidak bisa dipenuhi oleh seorang 

anak karena faktor eksternal maupun internal. 

Faktor eksternal menyangkut keterbatasan 

ekonomi keluarga sehingga uang yang tersedia 

tidak cukup untuk membeli makanan. 

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang 

terdapat didalam diri anak yang secara 

psikologis muncul sebagai problema makan 

pada anak (Syamsuri, 2004). 

Dwi (2007) menjelaskan bahwa status gizi 

balita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu kurangnya wawasan dan 

pengetahuan ibu tentang gizi, rendahnya 

tingkat pendidikan ibu juga memberikan andil 

yang besar terhadap status gizi buruk yang 

sering dijumpai dimasyarakat. Ibu tidak paham 

terhadap pentingnya gizi bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak sehingga penerapan 

pola konsumsi makan belum sehat dan 

seimbang. Dampak penerapan pola konsumsi 

makanan sehat adalah pertambahan status gizi 

yaitu gizi lebih atau gizi kurang. 

Pemantauan status gizi dapat di peroleh di 

Posyandu. Posyandu merupakan salah satu 

pusat pelayanan bagi balita. Kabupaten Cianjur 

menurut data tahun 2017 memiliki 2898 

Posyandu aktif. Hasil pencatatan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Cianjur diperoleh data 

yang mengalami BGM (bawah garis merah) 

ditemukan 1.405 dan yang temasuk gizi buruk 

176. Dinas kesehatan telah melakukan 

perawatan terhadap gizi buruk tersebut. Data 

yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Cianjur telah mencatat kematian anak sebesar 

249 pada tahun 2017 dengan rincian 65,06% 

balita, 31,33% neonatus dan 3,61% dengan 

berbagai penyebab kematian. Jika tidak 

diupayakan penyelesaian masalahnya maka 

kemungkinan angka kematian bisa terus 

bertambah pada tahun-tahun berikutnya. 

Hasil penelitian Humaira (2014) 

mendapatkan balita dengan perkembangan 

psikomotorik sesuai lebih tinggi pada status 

gizi normal (87,6%) dibandingkan status gizi 

tidak normal (52,9%). Analisis hubungan antar 

dua variabel didapatkan nilai p=0,002. Secara 

statistik terdapat hubungan bermakna antara 

status gizi dengan perkembangan psikomotorik 

balita. Hasil penelitian tersbut menunjukkan 

bahwa jika balita memiliki status gizi baik 

maka status perkembangannya akan baik. 

 

Perkembangan anak dipengaruhi oleh salah 

satunya adalah status gizi (Kemenkes, 2016). 

Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

maka bayi dan anak memerlukan gizi/nutrisi 

yang adekuat. Perkembangan anak harus 

dideteksi secara dini untuk mengetahui adanya 

penyimpangan perkembangan sejak dini. 

Penyimpangan perkembangan pada anak 

dapat diketaui salah satu cara mengukur  

dengan KPSP (Kuisioner Pra Skrening Test). 

KPSP dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, 

guru TK dan petugas PAUD terlatih. Jadwal 

skrining/pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 

3 bulan pada anak < 24 bulan dan tiap 6 bulan 

pada anak usia 24 - 72 tahun (umur 3, 6, 9, 12, 

15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 dan 72 

bulan). Di Desa Wangunjaya Kecamatan 

Cugenang Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa 

Barat belum pernah dilakukan pemeriksaan 

KPSP sedangkan penimbnagn status gizi 

dilakukan setiap bulan. Oleh karena itu peneliti 

tertatik unutk mengetahui bagaimana hubungan 

status gizi dengan perkembangan anak 

menggunkan kuisoner KPSP di Desa 

Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kab. 

Cianjur, Jawa Barat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini mengunakan analisis 

deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional secara ramdon sampling. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Wangunjaya, Kecamatan 

Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat pada 

bulan Februari tahun 2019. Sampel yaitu 50 

balita yang telah memenuhi kriteria inklusi 

yang telah ditetapkan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuisioner 

tentang status gizi dan lembar KPSP sesuai 

denga dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan 

tahun 2016.  Hasil analsisi berupa analisis 

univariat dan bivariat. Analisis bivariat untuk 

mengetahui distribusi frekuensi status gizi dan 

perkembangan anak dengan mengelompokkan 

kedua variabel secara kategorik. Analisis 

bivariat dengan menggunakan chi-square untuk 

mengetahui hubungan variabel status gizi dan 

perkembangan anak. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Status Gizi dan 

Perkembangan Balita di Desa Wangunjaya 

Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Jawa 

Barat Tahun 2019 

 

Variabel Frekuensi % 

Status Gizi 

1. Gizi Buruk 

2. Gizi Kurang 

3. Gizi Baik 

4. Gizi Lebih 

 

 

2 

1 

30 

17 

 

4 

2 

60 

34 

Perkembangan 

1. Menyimpang 

2. Meragukan 

3. Sesuai 

 

0 

26 

24 

 

0 

52 

48 

 

Hasil penelitian didapatkan bahwa status 

gizi balita di Desa Wangunjaya, Kecamatan 

Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat Tahun 

2019 2 balita (4%) mengalami gizi buruk, 1 

(2%) mengalami gizi kurang, 30 balita (60%) 

gizi baik dan 17 balita (34%) mengalami gizi 

lebih.  

Hasil penelitian menunjukkan sesuai 

dengan yang dijelaskan WHO (2013) masalah 

gizi kurang dan gizi buruk pada balita masih 

menjadi masalah mendasar di dunia. WHO 

(2013) menyebutkan jumlah penderita kurang 

gizi di dunia mencapai 104 juta anak. Data hasil 

penelitian sesuai hasil Riskesdas (2013) 

prevalensi balita dengan berat kurang (under 

weight) berdasarkan indikator BB/U adalah 

berjumlah 19,6% yang terdiri dari 5,7% balita 

dengan gizi buruk dan 13,9% balita dengan gizi 

kurang. Hasil pencatatan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Cianjur diperoleh data yang 

mengalami BGM (bawah garis merah) 

ditemukan 1.405 dan yang temasuk gizi buruk 

176 yang telah mendapat perawatan.  

Penyebab terjadinya gizi kurang 

dimungkinkan terjadi karena interaksi dari 

beberapa faktor diantaranya asupan makanan 

yang tidak adekuat, pemberian ASI yang tidak 

ekslusif, penyakit infeksi yang diderita balita, 

pola pengasuhan keluarga, pelayanan 

kesehatan, jumlah anggota keluarga, tingkat 

pendidikan ibu, persepsi ibu terkait gizi, sosial 

ekonomi yang rendah dan budaya. Hasil 

penelitian (Lestari, 2015) menunjukkan terdapat 

hubungan bermakna antara usia balita, riwayat 

pemberian ASI, asupan makanan, persepsi ibu, 

pola pengasuhan dengan status gizi balita. 

Faktor dominan yang mempengaruhi status gizi 

adalah asupan makanan. 

Hasil penelitian ditemukan di Desa 

Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kab. 

Cianjur, Jawa Barat Tahun 2019 yaitu gizi lebih 

34% hal tersebut sama dengan hasil penelitian 

Sofyana (2011) bahwa balita dengan gizi lebih 

sebagian responden memiliki riwayat 

pemberian bukan ASI eksklusif sebanyak 25 

orang (40,3%). Hasil penelitian sejenis 

menunjukkan 25 dari 36 balita usia 1-2 tahun 

mengalami kegemukan di Desa Tanggul Kulon 

Wilayah Kerja Puskesmas Tanggul Kecamatan 

Tanggul Kabupaten Jember (Nugrahani, 

Sulistyorini, Rahmawati, 2016). 

Status gizi lebih pada anak usia dini 

apabila dibiarkan akan mengakibatkan anak 

menderita obesitas pada usia dewasa kelak. 

Menurut Riskesdas tahun 2010, rata-rata 

prevalensi obesitas pada anak di Indonesia 

sekitar 14 persen (www.depkes.go.id). Gizi 

lebih disebabkan berbagai faktor antara lain 

asupan nutrisi, pola makan, jenis makanan yang 

dikonsumsi, pola hidup, aktivitas fisik kurang, 

genetik, hormonal, sosial ekonomi keluarga, 

lingkungan dan pola asuh (Putra, 2013). Namun 

faktor yang paling utama yang mengakibatkan 

obesitas pada anak usia dini adalah asupan 

makanan, aktifitas fisik dan pola asuh orang 

tua. 

Hasil penelitian di Desa Wangunjaya, 

Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa 

Barat Tahun 2019 ditemukan perkembangan 

anak dengan menggunakan KPSP dengan 

interpretasi meragukan 26 dari 50 balita (52%) 

lebih banyak dibandingkan dengan 

perkembangan sesuai. Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan hasil penelititan perkembangan 

balita yang sesuai perkembangan sebanyak 18 

responden (60%) dan perkembangan 

meragukan sebanyak 12 responden (40%).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, 

dkk (2017) pada usia anak PAUD memiliki 

tatus gizi didapatkan gizi kurang sebanyak 34 

(37,9%), Gizi lebih 6(6,3%) dan Obesitas 6 

(6,3%). Hasil deteksi dini penyimpangan anak 

dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining 
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Perkembangan (KPSP) sebanyak 85 (89,5%) 

sesuai dengan perkembangan,. namun terdapat 

7 (7,4%) anak meragukan dan 3 (3,2) 

kemungkinan mengalami penyimpangan. 

Pengukuran dengan menggunakan KPSP 

diperoleh hasil dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan masih adanya balita yang 

mengalami perkembangan meragukan. 

Kemenkes (2016) menjelaskan jika 
perkembangan anak meragukan, ada beberapa 

hal yang perlu dilakukan tindakan yaitu 

memberi petunjuk pada ibu agar melakukan 

stimulasi perkembangan pada anak lebih sering 

lagi, setiap saat dan sesering mungkin. Petugas 

kesehatan harus mnegajarkan ibu cara 

melakukan intervensi stimulasi perkembangan 

anak untuk mengatasi penyimpangan/mengejar 

ketertinggalannya.  

Selain stimulsi anak haarus dilakukan 

pemeriksaan kesehatan untuk mencari 

kemungkinan adanya penyakit yang 

menyebabkan penyimpangan perkembangannya 

dan lakukan pengobatan. Setelah dilakuakn 

stimulasi maka lakukan penilaian ulang KPSP 2 

minggu kemudian dengan menggunakan daftar 

KPSP yang sama sesuai dengan umur anak. 

Hasil penilaian ulang KPSP bisa kemungkinan 

sesuai atau adanya penyimpangan. Jika hasil 

KPSP ulang menunjukkan hasil sesuai 

perkembangan anak maka beri reinforcement 

positif tas kemampuan ibu dan berikan motivasi 

kepada ibu untuk memberikan stimulasi Jika 

terjadi penyimpangan maka petugas pemeriksa 

menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan 

perkembangan (gerak kasar, gerak halus, bicara 

dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian). 

Langkah selanjutnya anak dirujuk ke pelayanan 

kesehatan yang memadai untuk mendeteksi 

perkembangan lebih lanjut dan mendeteksi 

penyebab terjadinya gangguan perkembangan 

tersebut. 

 

Hasil penelitian pada tabel 2 

menggambarkan bahwa 2 dari 2 balita (100%) 

yang status gizi buruk memiliki perkembangan 

sesuai, 1 dari 1  balita (100%) yang status gizi 

buruk memiliki perkembangan sesuai, 16 dari 

30 balita (53,3%) yang status gizi baik 

mengalami perkembangan meragukan dan 10 

dari 17 balita (58,8%) yang status gizi lebih 

mengalami status gizi meragukan. Hasil uji 

statistik menunjukkan nilai p=0,309 artinya 

tidak ada hubungan antara status gizi dengan 

perkembangan di di Desa Wangunjaya, 

Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa 

Barat Tahun 2019. 

 

Tabel 2. Distribusi Balita menurut Status Gizi 

dan Perkembangan Balita di Desa Wangunjaya 

Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat 

Tahun 2019 

 

Variabel Perkembangan Total 
p 

value 

 Meragukan Sesuai   

Status 

Gizi 
   

 

0,309 

 

Gizi 

Buruk 

0  

(0,00%) 

2  

(100,0%) 

2  

100,0

%) 

Gizi 

Kurang 

 

0  

(0,00%) 

1 

(100,0%) 

1  

(100,

0%) 

Gizi 

Baik 

 

16  

(53,3%) 

14  

(46,7%) 

30  

(100,

0%) 

Gizi 

Lebih 

 

10  

(58,8%) 

7  

(41,2%) 

17  

(100,

0%) 

 

Hasil penelitian diatas menunjukkan hasil 

yang sama yang dilakukan oleh Suharyanto, 

dkk (2017) yaitu asil penelitian dari 212 anak 

menunjukkan bahwa terdapat anak dengan 

status gizi baik sebanyak 176 anak (83,02%), 

status gizi kurang sebanyak 25 anak (11,79%), 

status gizi lebih sebanyak 7 anak (3,30%) dan 

status gizi buruk sebanyak 4 anak (1,89%). 

Kemudian anak dengan perkembangan anak 

sesuai sebanyak 144 anakÂ  (67,92%), 

meragukan sebanyak 51 anak (24,06%) dan 

penyimpangan sebanyak 17 anak (8,02%). 

Hasil uji statistik menunjukkan koefisien 

korelasi sebesar 0,033 dengan signifikansi 

0,633 (p > 0,005).Kesimpulan yang dapat 

diambil adalah tidak terdapat hubungan positif 

dan signifikan dengan tingkat korelasi yang 

sangat lemah antara status gizi dengan 

perkembangan anak usia 1 sampai 5 tahun di 

Kelurahan Tidar Utara Binaan Puskesmas 

Magelang Selatan. 

Hasil penelitian berbeda yang dilkaukan 

oleh Solichah (2017) yaitu ada hubungan status 

gizi dengan perkembangan balita usia 1-3 tahun 

di Wilayah Kerja Puskesmas Jetis Kota 

Yogyakarta, yang berarti semakin baik gizi 

balita maka perkembangan balita pun semakin 



10 
 

Jurnal Kesehatan Nasional Akper Yaspen Jakarta Vol. 3 No.1 Juni 2019    

 
 

baik. Pada umumnya anak memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan normal yang 

merupakan hasil interaksi banyak faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Adapun faktor-faktor 

tersebut antara lain faktor internl dan ekternal 

(Kemenkes, 2016). Faktor internal yaitu 

Ras/etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis 

kelamin, genetik. Faktor ekternal yaitu gizi, 

mekanis, toksin/zat kimia, endokrin, radiasi dan 

infeksi. Faktor yang mempengaruhi pasca 

persalinan terhadap perkembangan anak 

menurut Kemenkes (2016)  yaitu gizi, penyakit 

kronis/kelainan kongenital, Tuberkulosis, 

anemia, kelainan jantung bawaan, lingkungan 

fisis dan kimia, psikologis, endokrin, sosio-

ekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi dan 

obat-obatan.  

Kedua faktor tersebut gizi merupakn faktor 

yang sama mempengaruhi perkembangan. 

Perkembangan anak dapat optimal dengan 

pemberian nutrisi yang adekuat (Gunawan, 

2011). Makanan yang kurang baik secara 

kualitas maupun kuantitas akan menyebabkan 

gizi kurang. Keadaan gizi kurang dapat 

menyebabkan gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan, khusus pada perkembangan 

dapat mengakibatkan perubahan struktur dan 

fungsi otak. Otak manusia mengalami 

perubahan struktural dan fungsional yang luar 

biasa antara minggu ke-24 sampai minggu ke-

42 setelah konsepsi. Perkembangan ini 

berlanjut saat setelah lahir hingga usia 2 atau 3 

tahun, periode tercepat usia 6 bulan pertama 

kehidupan. Dengan demikian pertumbuhan sel 

otak berlangsung sampai usia 3 tahun. 

Kekurangan gizi pada usia di bawah 2 tahun 

akan menyebabkan sel otak berkurang 15%– 

20%, sehingga anak kelak di kemudian hari 

mempunyai kualitas otak sekitar 80%–85%. 

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya 

kemungkinan gangguan pada perkembangan 

anak. 

Wawancara dengan kader kesehatan di 

Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang 

Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat tentang 

status gizi yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 

2019. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

status gizi ada yang kurang ada yang sudah baik 

dan ada juga yang gizi lebih. Gizi kurang dan 

gizi lebih kemungkianan menurut kader adalah 

karena beberapa ibu malas membuat makanan 

untuk anaknya karena banyak alasan. Oleh 

karena itu mereka sering memberikan makanan 

instan atau memberi makan dengan cara 

membeli makanan sudah jadi dri warung atau 

jajan. Hasil wawancara mengenai 

perkembangan anak belum pernah dilakukan 

pemeriksaan perkembangan pada anak. 

 

4. KESIMPULAN 
Hasil penelitian didapatkan bahwa status 

gizi balita di Desa Wangunjaya, Kecamatan 

Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat Tahun 

2019 pada 50 balita terdapat 4% gizi buruk, 

2% gizi kurang, 60% gizi baik dan 34% 

mengalami gizi lebih. Hasil uji statistik 

menunjukkan tidak ada hubungan antara status 

gizi dengan perkembangan di di Desa 

Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kab. 

Cianjur, Jawa Barat Tahun 2019. 

 

5. SARAN 
Kader bersama PKK terus memberikan 

pengetahuan dan memantau pemberian nutrisi 

pada balita terutama balita yang mengalami 

gizi kurang dan gizi lebih. Pemeriksaan 

perkembangan dengan KPSP tidak hanya dapat 

dilakukan oleh petugas kesehatan saja tetapi 

dapat dilakukan oleh kader, guru PAUD atau 

kelompok bermain untuk terus dapat 

melakukan penilaian perkembangan sehingga 

dapat terdeteksi segera adanya penyimpangan 

perkembangan dan dapat segera diatasi. Oleh 

karena itu perlu adanya pelatihan oleh petugas 

dari Puskesmas pada kader dan guru PAUD 

tentang penilaian KPSP sesuai usia.  

 

6. Referensi 

 

Almatsier. (2010). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 

Azis. (2007). Metode Penelitian Keperawatan 

Dan Teknik Analisa Data. Jakarta : 

Bakhtiar. (2012). Asuhan keperawatan gizi 

pada anak. dalam 

http://subujaktosaja.wordpress.com/201

1/06/16/b-care/ 

Depkes RI. (2008). Profil Kesehatan Indonesia. 

Pusat Data Dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI. Jakarta 

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. (2017). 

Profil Kesehatan Kabuaten Cianjur. 

Diakses tanggal 22 Pebruari 2019. 

Pulul 00.21. dalam 

https://cianjurkab.go.id/dinas-

http://subujaktosaja.wordpress.com/2011/06/16/b-care/
http://subujaktosaja.wordpress.com/2011/06/16/b-care/
https://cianjurkab.go.id/dinas-kesehatan-tingkatkan-drajat-kesehatan/


11 
 

Jurnal Kesehatan Nasional Akper Yaspen Jakarta Vol. 3 No.1 Juni 2019    

 
 

kesehatan-tingkatkan-drajat-kesehatan/ 

Dwi. (2007).  Proses pemenuhan gizi pada 

balita. Edisi 3. Jogyakarta : Nuha 

Medika 

Gunawan., dkk. (2011). Hubungan status gizi 

dan perkembangan anak usia 1–2 

tahun. Sari Pediatri, Vol. 13, No. 2, 

Agustus 2011 

Hasan. (2004). Pokok-Pokok Materi Metedologi 

Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: 

Ghalia Indonesia 

Ire. (2006). Gizi Balita. Artikel ini diakses pada 

tanggal 20 mey 2014, pukul 10 wib 

dalam 

http://digilip.unimus.ase.id/files/dissatu/

103/ztptunimus-gdldwiyulian-5104-3-

bab2.pdf 

Irianto,dkk. (2010).  Konsep Dasar Aplikasi 

Dan Pengembangannya. Jakarta : EGC 

Jakarta : Salemba Medika 

Kemenkes RI. (2011).  Buku ajar keperawatan 

status gizi. Jakarta : EGC 

Kemenkes RI. (2016).  Pedoman Pelaksanaan: 

Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini 

Tumbuh Kembang Anak. Kemenkes 

Lestari, N. D., (2015). Analisis Determinan 

Status Gizi Balita di Yogyakarta 

Determinant Analysis Nutritional Status 

Children under Five Years in 

Yogyakarta . Jurnal Mutiara Medika 

Vol. 15 No. 1: 22 - 29, Januari 2015 

Nugrahani., E. R., Sulistyorini. R, Rahmawati 

(2016). Perbedaan Kejadian Gizi Lebih 

pada Balita Usia 1-2 tahun dengan 

Riwayat Pemberian Asi Eksklusif dan 

Bukan Asi Eksklusif di Desa Tanggul 

Kulon Wilayah Kerja Puskesmas 

Tanggul Kecamatan Tanggul 

Kabupaten Jember. e-Jurnal Pustaka 

Kesehatan, vol.4 (no.2), Mei, 2016 

Persagi. (2009). Buku ajar keperawatan status 

gizi. dalam 

http://semuatentangkeperawatan.blogsp

ot.com/2012/03/keperawatan-gizi.html 

Rosela, dkk (2017). Hubungan Status Gizi 

Dengan Perkembangan Anak Usia 1 

Sampai 5 Tahun Di Kelurahan Tidar 

Utara, Kota Magelang. Jurnal 

Keperawatan Soedirman (The 

Soedirman Journal of Nursing), 

Volume 12, No.1 Maret 2017  

Soekirman. (2006). Ilmu Gizi Dan Aplikasinya. 

Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional 

Sofyana., H. (2011). Perbedaan dampak 

pemberian nutrisi ASI eksklusif dan non 

eksklusif terhadap perubahan ukuran 

antrophometri dan status imunitas pada 

neonatus di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Al Ihsan Provinsi 

Jawa Barat. dari: 

lib.ui.ac.id/file?file=digital/20281070-T 

%20Haris%20Sofyana.pdf. 

Solechah., M. (2017). Hubungan Status Gizi 

Dengan Perkembangan Balita Usia 1-3 

Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Jetis Kota Yogyakarta. Universitas 

Aisyiah 

Suhardjo. (2003). Ilmu Gizi Dan Perkembangan 

Anak. Jakarta : Sagung Seto 

Suharyanto.,  dkk (2017). Hubungan Status Gizi 

Dengan Perkembangan Anak Usia 1 

Sampai 5 Tahun Di Kelurahan Tidar 

Utara, Kota Magelang. Jurnal 

Keperawatan Soedirman (The 

Soedirman Journal of Nursing), 

Volume 12, No.1 Maret 2017 

https://cianjurkab.go.id/dinas-kesehatan-tingkatkan-drajat-kesehatan/
http://digilip.unimus.ase.id/files/dissatu/103/ztptunimus-gdldwiyulian-5104-3-bab2.pdf
http://digilip.unimus.ase.id/files/dissatu/103/ztptunimus-gdldwiyulian-5104-3-bab2.pdf
http://digilip.unimus.ase.id/files/dissatu/103/ztptunimus-gdldwiyulian-5104-3-bab2.pdf
http://semuatentangkeperawatan.blogspot.com/2012/03/keperawatan-gizi.html
http://semuatentangkeperawatan.blogspot.com/2012/03/keperawatan-gizi.html


12 

 

Jurnal Kesehatan Nasional Akper Yaspen Jakarta Vol. 3 No.1 Juni 2019 

 

PENERAPAN TERAPI PERILAKU (BERHIAS) SEBAGAI MODIFIKASI PADA KLIEN 

DENGAN HARGADIRI RENDAH DI PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN 

SENTOSA II CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 
 

Zompi, Syarifah. N 

Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta 

Zonpial123@gmail.com 

Ns.syarifah@hotmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Setiap manusia bisa mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Gangguan harga diri 

rendah akan terjadi jika kehilangan kasih sayang, perlakuan orang lain yang mengancam dan hubungan 

interpersonal yang buruk. Data di Panti Sosial Bina Laras Harapan II Sentosa Cipayung yang menunjukan 

klien dengan harga diri rendah sebanyak 141 orang (23%). Terapi perilaku berfokus untuk memperkuat 

perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Studi kasus ini menggunakan 

metode deskriptif. Menggambarkan asuhan keperawatan dengan penerapan terapi perilaku (berhias) selama 

tiga hari dari tanggal 17 April sampai 19 April 2018 terhadap klien dengan Harga Diri Rendah. Hasil 

penelitian diketahui bahwa penerapan terapi perilaku (berhias) meningkatkan harga diri diri klien dengan 

Harga Diri Rendah secara bertahap, sesuai kemampuan diri klien, dengan menggunakan strategi 

komunikasi klien dengan harga diri rendah bisa meningkatkan kepercayaan diri atau peningkatan harga diri 

dengan menggunakan penerapan teori perilaku (berhias). 

 

Kata Kunci : Harga Diri Rendah, Terapi Perilaku (berhias). 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Every human being can have his own way to solve his problems. Low self-esteem disorder will occur if loss 

of affection, threatening other people's treatment and bad interpersonal relationships. Data at the Social 

Institution of Bina Laras Harapan II Sentosa Cipayung showing clients with low self-esteem of 141 people 

(23%). Behavioral therapy focuses on strengthening the desired behavior and eliminating unwanted 

behavior. This case study uses descriptive method. Describes nursing care with the application of behavior 

therapy (ornamental) for three days from 17 April to 19 April 2018 against clients with Low Self-Esteem. 

The results of the research note that the application of behavior therapy (ornamental) to improve self-esteem 

of clients with Low Self-Esteem gradually, according to the ability of the client, using the client's 

communication strategy with low self esteem can increase self-confidence or increase self-esteem by 

applying behavioral theory (ornamented). 

 

Keywords: Low Self-Esteem, Behavioral Therapy (ornamented). 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap manusia yang ada di dunia memiliki 

kebutuhan hidup yang komplek dan 

mempunyai problematika yang berbeda – beda 

bila kebutuhan dan problem tidak di selesaikan 

dengan baik maka manusia akan menggunakan 

mekanisme koping yang maladaptif. Setiap 

manusia bisa mempunyai cara sendiri untuk 

menyelesaikan masalahnya, tetapi  ada 

sebagian manusia yang tidak dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri akan dapat 

mengakibatkan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa 

masih menjadi salah satu permasalahan 

kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk 

di Indonesia. Menurut data WHO (2016), 

terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 

60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena 

skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia.  

Berdasarkan fakta - fakta permasalahan 

kesehatan jiwa tersebut, World Health 

Organization (WHO) dan World Federation 

for Mental Health (WFMH) berupaya 

menekankan penyelesaian permasalahan 

kesehatan jiwa dari akarnya, yang dituangkan 

ke tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016. 

Mengambil tema Martabat dalam Kesehatan 

Jiwa: Pertolongan Pertama Psikologis dan 

Kesehatan Jiwa Bagi Semua dengan sub tema 

Jiwa yang Sehat Berawal dari Keluarga Sehat, 

maka pesan utama yang ingin disampaikan 

adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk 

dihargai dan mendapatkan perlakuan layak 

sesuai dengan harkat dan martabat sebagai 

manusia.  

Menurut Stuart kesehatan Jiwa adalah 

suatu kondisi sehat, emosional, psikologis, dan 

sosiologi yang terlihat dari hubungan 

interpersonal yang memuaskan, perilaku dan 

koping yang efektif, konsep diri yang positif 

dan kestabilan emosional.  

Harga diri seseorang diperoleh dari diri 

sendiri dan orang lain. Gangguan harga diri 

rendah akan terjadi jika kehilangan kasih 

sayang, perlakuan orang lain yang mengancam 

dan hubungan interpersonal yang buruk. 

Tingkat harga diri seseorang berada dalam 

rentang tinggi sampai rendah. individu yang 

memiliki harga diri tinggi menghadapi 

lingkungan secara aktif dan mampu 

beradaptasi secara aktif dan mampu 

beradaptasi secara efektif untuk berubah serta 

cenderung merasa aman. Individu yang 

memiliki harga diri rendah melihat lingkungan 

dengan cara negatif dan menganggap sebagai 

ancaman.   

Gejala yang sering timbul pada orang yang 

mengalami harga diri rendah seperti penurunan 

produktivitas, tidak berani menatap lawan 

bicara, lebih banyak merundukan kepala saat 

berinteraksi, bicara lambat dengan nada suara 

lemah, bimbang, mengespresikan diri yang 

tidak berdaya dan berguna. 

Terapi perilaku adalah suatu terapi yang 

berfokus untuk memodifikasi atau mengubah 

perilaku. Seperangkat perilaku atau respon 

yang dilakukan dalam suatu lingkungan dan 

menghasilkan konsekuensi-konsekuensi 

tertentu. Terapi perilaku berusaha 

menghilangkan masalah perilaku khusus 

secepat-cepatnya dengan mengawasi perilaku 

belajar pada klien. Operan conditioning adalah 

modifikasi perilaku yang dipertajam atau 

ditingkatkan frekuensi terjadi melalui 

pemberian reiforcement. Lingkungan sosial 

digukan untuk membantu seseorang dalam 

meninkatkan kontrol terhadap perilaku yang 

berlebihan atau berkurang.  

Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II 

Cipayung merupakan panti Sosial milik Pemda 

Dki dengan alamat di Jl. Raya Bina Marga 

Cipayung, Jakarta Timur. Panti ini berdiri tahun 

1999 dengan Luas Lahan: 5.770 (m2), Luas 

Bangunan: 2.730 (m2).   

Di Panti Sosial Bina Laras Harapan 

Sentosa II Cipayung Jakarta Timur jumlah 

klien pada periode bulan Febuari 2018 dengan 

proposi jumlah klien laki-laki sebanyak 374 

orang (64%) dan perempuan 212 orang (36%). 

Lalu pada periode bulan Maret 2018 terjadi 

peningkatan jumlah klien laki-laki sebanyak 20 

orang dan klien perempuan 8 orang dengan 

jumlah total klien lakilaki sebanyak 394 orang 

(64%) dan perempuan 220 orang (36%). 

Hingga pada periode bulan April 2018 

terjadi peningkatan pada klien laki-laki 

sebanyak 4 orang, sedangkan klien perempuan 

mengalami penurunan sebanyak 2 orang, 

dengan total saat ini klien laki-laki sebanyak 

398 orang (65%) dan klien perempuan 

sebanyak 218 orang (35%). Data yang didapat 
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menunjukan proporsi klien dengan harga diri 

rendah sebanyak 141 orang (23%), klien 

dengan gangguan sensori persepsi halusinasi 

sebanyak 236 orang (38%), klien dengan 

isolasi sosial sebanyak 133 orang (22%), klien 

dengan perilaku kekerasan sebanyak 81 orang 

(13%) dan klien dengan defisit perawatan diri 

sebanyak 25 orang (4%). 

Berdasarkan kajian tersebut 

penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Penerapan Terapi Perilaku (berhias) Sebagai 

Modifikasi Pada Klien Dengan Harga Diri 

Rendah” guna membantu klien dan keluarga 

dalam menangani masalah kesehatan yang 

dihadapi melalui penerapan asuhan 

keperawatan jiwa. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

rancangan studi kasus. ini dilakukan dengan  

menggunakan metode diskriptif melakukan 

studi kasus dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada dua klien harga diri rendah 

mulai dari pengkajian, menegakan diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi dengan menerapkan prosedur terapi 

perilaku di Panti Sosial Binalaras Harapan 

Sentosa II Cipayung Jakarta Timur.  Hasil 

identifikasi dan analisis asuhan keperawatan 

tersebut disusun sebagai kerangaka tulisan 

ilmiah agar dapat menjadi dasar akademis 

dalam menggambarkan kondisi sesungguhnya 

pada klien harga diri rendah dengan 

menerapkan prosedur terapi perilaku.  

Terapi perilaku (berhias) sebagai 

modifikasi pada klien dengan harga diri rendah 

adalah upaya memperkuat perilaku yang 

diinginkan dan menghilangkan perilaku yang 

tidak diinginkan. Tujuan terapi perilaku yaitu 

untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi 

proses belajar. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada tindakan keperawatan yang dilakukan 

pada klien Ny. M, klien mampu melaksanakan 

SP I TUK I sampai dengan TUK VI tercapai, 

klien mampu mengidentifikasi kemampuan dan 

aspek positif yang dimiliki, klien mampu 

menilai kemampuan klien yang masih dapat 

digunakan, klien mampu memilih kegiatan 

yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan 

yaitu berhias (make up), klien mampu melatih 

kemampuan sesuai kemampuan yang dipilih, 

klien telah memasukkan kegiatan baru dalam 

jadwal kegiatan harian. Pada hari pertama 

dalam dua kali pertemuan perawat dan Ny. M 

dengan pendekatan yang baik klien dan perawat 

sudah dapat membina hubungan saling percaya 

dan berbincang – bincang tentang masalah yang 

klien alami.   

Hasil pembahasan terapi perilaku (berhias) 

pada Ny. M dalam pelaksanaaan terapi perilaku 

(berhias) pada hari kedua penulis berdinas di 

Panti Sosial Bina Laras Harapan II Sentosa 

Cipayung, klien Ny. M antusias dan ingin 

segera menggunakan make up tetapi masih 

malu sehingga klien dalam melaksaknakannya 

masih dengan bantuan perawat. Setelah klien 

selesai melakukan kegiatan berhias (make up) 

perawat memberikan pujian kepada klien Ny. 

M dan menanyakan bagaimana perasaannya 

setelah melakukan kegiatan terapi perilaku 

(berhias), klien  menjawab senang bisa berhias 

(Make up).  Setelah kegiatan terapi prilaku 

(berhias) selesai penulis melihat Ny. M terlihat 

lebih percaya diri sesekali klien Ny. M 

bercermin untuk melihat wajahnya setelah 

berhias (make up). Pada hari ketiga penulis 

berdinas di Panti Sosial Bina Laras Harapan II 

Sentosa Cipayung, penulis melakukan observasi 

kepada klien Ny. M setelah mandi pagi Ny. M 

terlihat berhias (make up) menggunakan bedak 

dan lipstik karena Ny. M sudah memasukan 

kegiatan berhias (make up) kedalam jadwal 

kegiatan harian. 

Sedangkan pada kasus klien Ny.D  dalam 

pelaksanaan tindakan keperawatan klien hanya 

mampu melaksanakan sampai SP I TUK IV 

yaitu klien mampu melatih kemampuan sesuai 

kemampuan yang dipilih. Pada hari pertama 

karena klien Ny. D sangat malu dan malas 

berinterakti dengan orang lain sehingga dalam 

tiga kali pertemuan dengan pendekatan yang 

baik, perawat dan klien  baru  dapat membina 

hubungan saling percaya dan berbincang – 

bincang tentang masalah yang klien alami. 

Hasil pembahasan terapi perilaku (berhias) pada 

Ny. D dalam pelaksanaaan terapi perilaku 

(berhias) pada hari kedua penulis berdinas di 

Panti Sosial Bina Laras Harapan II Sentosa 

Cipayung, klien Ny. D terlihat senang tetapi 

malu, merasa tidak percaya diri untuk memulai 
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menggunakan make up. Setelah itu perawat 

mencontohkan bagaimana cara berhias (make 

up) klien memperhatikannya tetapi Ny. D 

sesekali mengalihkan pandangannya kepada 

objek lain. Setelah itu perawat memberikan 

kesempatan keapada klien untuk melakukan 

terapi perilaku (berhias), terlihat Ny.D ternyata 

bisa menggunakan alat make up sendiri tetapi 

masih tidak percaya diri sehingga perlu  

bimbingan perawat. Setelah klien selesai 

melakukan kegiatan berhias (make up) perawat 

memberikan pujian kepada klien Ny. D dan 

menanyakan bagaimana perasaannya setelah 

melakukan kegiatan terapi perilaku (berhias) 

Ny.D menjawab senang bisa berhias (make up) 

tetapi sesekali masih menundukan kepala dan 

dengan nada yang pelan saat menjawab. Setelah 

kegiatan terapi prilaku (berhias) selesai penulis 

melihat klien yaitu Ny. D terlihat lebih percaya 

diri sesekali Ny. D bercermin untuk melihat 

wajahnya setelah berhias (make up). Pada hari 

ketiga penulis berdinas di Panti Sosial Bina 

Laras Harapan II Sentosa Cipayung, penulis 

melakukan observasi kepada klien Ny. D 

setelah mandi pagi Ny. D terlihat hanya bersisir 

tanpa menggunakan make up di wajahnya 

karena Ny. D baru mampu melaksanakan 

sampai SP I TUK IV yaitu klien mampu 

melatih kemampuan sesuai kemampuan yang 

dipilih. 

Terdapat perbedaan antara kasus klien Ny. 

M dan Ny. D pada waktu 

mengimplementasikan tindakan keperawatan, 

dikarenakan pada waktu penulis melakukan 

tindakan keperawatan dengan menggunakan 

Strategi Pelaksanaan (SP) dimulai dari fase 

orientasi, fase kerja dan fase terminasi dengan 

perencanaan keperawatan jiwa kemampuan 

klien Ny. M hanya mampu sampai SP I TUK 

VI yaitu klien telah memasukkan kegiatan baru 

dalam jadwal kegiatan harian. Sedangkan klien 

Ny.D hanya mampu sampai SP I TUK IV yaitu 

klien mampu melatih kemampuan sesuai 

kemampuan yang dipilih. Perbedaan tersebut, 

terjadi karena dalam melakukan pelaksanaan 

keperawatan pada klien Ny. M dan Ny. D yaitu  

klien Ny. M lebih cepat membina hubungan 

saling percaya dengan perawat dalam satu kali 

pertemuan sudah terbina trush sedangkan Ny. D 

dalam dua kali pertemuan baru bisa membina 

hubungan saling percaya dengan perawat. Ny. 

M lebih percaya diri dalam menjawab 

dibandingkan Ny. D yang sesekali masih 

menundukan kepala dan dengan nada yang 

pelan saat menjawab. Dilihat dari banyak faktor 

yang ditemukan di pengkajian Ny. M adalah 

lulusan SMA sedangkan Ny. D tidak lulus SD. 

Saat pelaksanaan terapi perilaku (berhias) 

perawat memberikan kesempatan keapada klien 

untuk melakukan terapi perilaku (berhias), 

terlihat Ny.D ternyata lebih bisa menggunakan 

alat make up di bandingkangkan Ny. M tetapi 

kedua klien dalam melaksaknakannya masih 

dengan bantuan perawat.  Dikarenakan 

kemampuan Ny. M lebih baik dibandingkan 

klien Ny. D oleh sebab itu perawat harus 

memotivasi lebih kepada klien Ny. D dalam 

menjalankan asuhan keperawatan. 

Faktor penghambat dalam melaksanakan 

implementasi tindakan keperawatan penulis 

mendapatkan hambatan pada kasus Ny. M dan 

Ny. D. Karena klienmengalami harga diri 

rendah klien tidak percaya diri, malu dan sulit 

untuk fokus. Penyelesaiannya penulis selalu 

memotivasi klien dan selalu memberikan pujian 

setiap keberhasilan klien dalan pelaksanaan 

tindakan keperawatan. Penulis juga selalu 

memfokuskan klien bila klien dalam tindakan 

yang berhubungan dengan tindakan 

keperawatan.  

Faktor pendukung penulis mendapatkan 

dukungan dari petugas panti yang selalu siap 

membantu dalam tindakan keperawatan klien 

bersedia sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati dan pembimbing akademi yang 

selalu siap untuk membimbing dalam 

mengimplementasi tindakan keperawatan 

adapun penulis akan membahas tentang 

pengaruh pelaksanaan terapi perilaku (berhias) 

terhadap peningkatan harga diri. Terapi perilaku 

(berhias) yang diberikan kepada klien dengan 

harga diri rendah di Panti Sosial Bina Laras 

Harapan Sentosa II Cipayung secara bertahap 

telah membantu klien meningkatkan 

kepercayaan diri klien, meningkatkan harga diri 

klien dan menurunkan harga diri rendah. Hal ini 

ditunjukan oleh kemampuan klien secara 

bertahap tercapainya kemampuan klien 

memerlukan terapi aktivitas secara rutin dan 

lebih dari satu kali yang disertai dengan 

pengobatan. Pelaksanaan terapi perilaku 

(berhias) berikutnya pada klien dengan harga 

diri rendah diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dan kepercayaan diri klien yang 
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lebih luas lagi berupa kemampuan klien 

melakukan kegiatan yang lain. Penulis 

berasumsi bahwa klien harga diri rendah harus 

memiliki percaya diri yang kuat agar mereka 

mampu melakukan kegiatan dan tugas baik 

khususnya dalam melaksaksanakan terapi 

perilaku (berhias). Terapi perilaku (berhias) 

memiliki tujuan rehabilitatif yakni 

meningkatkan kepercayaan diri dan 

meningkatkan harga diri klien. Manfaat terapi 

perilaku (berhias) adalah untuk memperkuat 

perilaku yang diinginkan dan menghilangkan 

perilaku yang tidak diinginkan.  

Hasil penelitian memiliki pengaruh pada 

pelaksanaan terapi perilaku (berhias) terhadap 

peningkatan harga diri pada klien dengan harga 

diri rendah di Panti Sosial Bina Laras Harapan 

sentosa II Cipayung. Hal ini menunjuukan 

bahwa terapi perilaku (berhias) ini yang 

diberikan pada klien dengan harga diri rendah 

mampu meningkatkan harga diri, kepercayaan 

diri klien. 

4.  KESIMPULAN  

 

Dalam tindakan keperawatan  yang di 

lakukan pada klien Ny. M, klien mampu 

melaksanakan SP I TUK I sampai dengan TUK 

VI tercapai, klien mampu mengidentifikasi 

kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, 

klien mampu menilai kemampuan klien yang 

masih dapat digunakan, klien mampu memilih 

kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan 

kemampuan yaitu berhias (make up), klien 

mampu melatih kemampuan sesuai kemampuan 

yang dipilih, klien telah memasukkan kegiatan 

baru dalam jadwal kegiatan harian. Pada hari 

pertama dalam satu kali pertemuan perawat dan 

Ny. M dengan pendekatan yang baik klien dan 

perawat sudah dapat membina hubungan saling 

percaya dan berbincang – bincang tentang 

masalah yang klien alami.  Hasil pembahasan 

terapi perilaku (berhias) pada Ny. M dalam 

pelaksanaaan terapi perilaku (berhias) pada hari 

ketiga penulis berdinas di Panti Sosial Bina 

Laras Harapan II Sentosa Cipayung, klien Ny. 

M antusias dan ingin segera menggunakan 

make up tetapi masih malu sehingga klien 

dalam melaksaknakannya masih dengan 

bantuan perawat. Setelah klien selesai 

melakukan kegiatan berhias (make up) perawat 

memberikan pujian kepada klien Ny. M dan 

menanyakan bagaimana perasaannya setelah 

melakukan kegiatan terapi perilaku (berhias), 

klien  menjawab senang bisa berhias (Make up).  

Setelah kegiatan terapi prilaku (berhias) selesai 

penulis melihat Ny. M terlihat lebih percaya 

diri sesekali klien Ny. M bercermin untuk 

melihat wajahnya setelah berhias (make up). 

Pada hari ketiga penulis berdinas di Panti Sosial 

Bina Laras Harapan II Sentosa Cipayung, 

penulis melakukan observasi kepada klien Ny. 

M setelah mandi pagi Ny. M terlihat berhias 

(make up) menggunakan bedak dan lipstik 

karena Ny. M sudah memasukan kegiatan 

berhias (make up) kedalam jadwal kegiatan 

harian. 

Pada klien Ny.D  dalam pelaksanaan 

tindakan keperawatan klien hanya mampu 

melaksanakan sampai SP I TUK IV yaitu klien 

mampu melatih kemampuan sesuai kemampuan 

yang dipilih. Pada hari pertama karena klien 

Ny. D sangat malu dan malas berinterakti 

dengan orang lain sehingga dalam dua kali 

pertemuan dengan pendekatan yang baik, 

perawat dan klien  baru  dapat membina 

hubungan saling percaya dan berbincang – 

bincang tentang masalah yang klien alami. 

Hasil pembahasan terapi perilaku (berhias) pada 

Ny. D dalam pelaksanaaan terapi perilaku 

(berhias) pada hari ketiga penulis berdinas di 

Panti Sosial Bina Laras Harapan II Sentosa 

Cipayung, klien Ny. D terlihat senang tetapi 

malu, merasa tidak percaya diri untuk memulai 

menggunakan make up. Setelah itu perawat 

mencontohkan bagaimana cara berhias (make 

up) klien memperhatikannya tetapi Ny. D 

sesekali mengalihkan pandangannya kepada 

objek lain. Setelah itu perawat memberikan 

kesempatan keapada klien untuk melakukan 

terapi perilaku (berhias), terlihat Ny.D ternyata 

bisa menggunakan alat make up sendiri tetapi 

masih tidak percaya diri sehingga perlu  

bimbingan perawat. Setelah klien selesai 

melakukan kegiatan berhias (make up) perawat 

memberikan pujian kepada klien Ny. D dan 

menanyakan bagaimana perasaannya setelah 

melakukan kegiatan terapi perilaku (berhias) 

Ny.D menjawab senang bisa berhias (Make up) 

tetapi sesekali masih menundukan kepala dan 

dengan nada yang pelan saat menjawab. Setelah 

kegiatan terapi prilaku (berhias) selesai penulis 

melihat klien yaitu Ny. D terlihat lebih percaya 

diri sesekali Ny. D bercermin untuk melihat 
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wajahnya setelah berhias (make up). Pada hari 

ketiga penulis berdinas di Panti Sosial Bina 

Laras Harapan II Sentosa Cipayung, penulis 

melakukan observasi kepada klien Ny. D 

setelah mandi pagi Ny. D terlihat hanya bersisir 

tanpa menggunakan make up di wajahnya 

karena Ny. D baru mampu melaksanakan 

sampai SP I TUK IV yaitu klien mampu 

melatih kemampuan sesuai kemampuan yang 

dipilih. 

 

5.   SARAN 

 

Sebagai saran dalam memberikan asuhan 

keperawatan harus menguasai konsep dasar 

harga diri rendah  dan komunikasi traupetik 

serta memperhatikan aspek klien bio – psiko 

sosial dan kultural. Menggunakan strategi 

pelaksanaan (SP) sesuai dengan TUK klien 

harga diri rendah dalam menerapkan terapi 

perilaku (berhias).  

Sebagai saran untuk klien khususnya klien 

harga diri rendah dalam menerapkan terapi 

perilaku (berhias),  harus selalu memotivasi 

klien untuk berinteraksi dengan orang lain 

supaya harga diri rendah klien dapat meningkat 

dan masalah klien dapat teratasi.  
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ABSTRAK 

 

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, karena 

kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan 

produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup individu, dalam hal ini termasuk di Indonesia. 

Halusinasi merupakan gangguan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak 

terjadi. Tujuan secara umum dari penulisan spenelitian ini agar peneliti dapat menggambarkan asuhan 

keperawatan dengan penerapan terapi kognitif pada strategi pelaksanaan terhadap klien gangguan sensori 

persepsi :halusinasi pendengaran. Studikasus ini dilaksanakan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 

II Cipayung, dimulai dari tanggal 22 April 2019 sampai 25 April 2019. Hasil yang diperoleh yaitu terlihat 

perbedaan kognitif pada klien (responden) dalam setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakkan 

strategi pelaksanaan. Kesimpulan didapatkan perbedaan kemampuan kognitif masing-masing klien dalam 

mencapai strategi pelaksanaan dan dari jumlah pertemuan yang dilakukan dengan perawat.  

 

Kata Kunci: Gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran, Terapi kognitif. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Mental health is still one of the most significant health problems in the world, because mental health is a 

prosperous state of mind that enables a harmonious and productive life as an integral part of the individual's 

quality of life, including in Indonesia. Hallucinations are a perceptual disorder in which the client perceives 

something that is not actually happening. The general purpose of this case study is to describe nursing care 

with the application of cognitive therapy to the implementation strategy of clients with disturbances of 

perception sensori: audiotory hallucinations. This case study was conducted  at Social Partners 

BinaLarasHarapanSentosa II Cipayung, starting from April 22, 2019 to April 25, 2019. The results obtained 

are visible cognitive differences in clients (respondents) in each activity carried out with implementation 

strategy. The conclusions were obtained that is difference of cognitive ability of each client in reaching 

implementation strategy and from number of meeting conducted with nurse. 

 

Keywords: Disturbances of Perception Sensori: Audiotory Hallucinations, Cognitive Therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Zompial123@gmail.com
mailto:Ns.syarifah@hotmail.com


27 

 

Jurnal Kesehatan Nasional Akper Yaspen Jakarta Vol. 3 No.1 Juni 2019 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Secara umum sehat merupakan salah satu 

aspek yang menentukan tinggi rendahnya 

standar hidup seseorang. Status kesehatan yang 

baik sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

menopang segala aktivitas hidupnya. 

Sehat adalah suatu keadaan yang 

sempurna, baik fisik, mental dan social tidak 

hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. 

Definisi sehat ini adalah sehat secara 

keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan 

berikut faktor-faktorsertakomponen-komponen 

yang berperan di dalamnya( WHO, 2015) 

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu 

permasalahan kesehatan yang signifikan di 

dunia, karena kesehatan jiwa merupakan suatu 

kondisi mental sejahtera yang memungkinkan 

hidup harmonis dan produktif sebagai bagian 

yang utuh dari kualitas hidup individu, dalam 

hal ini termasuk di Indonesia. Kesehatan jiwa 

bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, 

akantetapimerupakansuatuhal yang 

dibutuhkanolehsemua orang.  

Kesehatan jiwa menurut undang-undang 

Kesehatan Jiwa (2014) merupakan suatu 

kondisi dimana seseorang individu dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan 

social sehingga individu tersebut menyadari 

kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, 

dapat bekerja secara produktif, dan mampu 

memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 

Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari 

keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang 

berhubungan dengan fisik, maupun mental. 

Keabnormalan tersebut dibagi kedalam dua 

golongan yaitu : gangguan jiwa (neurosa) dan 

sakit jiwa (psikosa). (Yosep, 2011) 

Menurut Worldh Health Organization 

(WHO) pada tahun 2020 diperkirakan 70% 

lebih banyak penyakit kesehatan mental. 

Laporan WHO menyebutkan satu dari empat 

orang kehidupannya dapat beresiko menderita 

gangguan jiwa. 

Kebijakan pemerintah dalam menangani 

pasien jiwa tercantum dalam Undang-Undang 

nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jiwa, 

disebutkan bahwa pasal 149 ayat (2) 

menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat 

wajib melakukan pengobatan dan perawatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita 

gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, 

mengancam keselamatan dirinya dan 

mengganggu ketertiban atau keamanan umum, 

termasuk pembiayaan pengobatan dan 

perawatan gangguan jiwa untuk masyarakat 

miskin. 

Klien gangguan halusinasi  sering 

menunjukkan gejala seperti berbicara sendiri, 

mata melihat kekanan-kekiri, jalan mondar-

mandir, sering tersenyum sendiri dan sering 

mendengar suara-suara atau melihat sesuatu 

yang hanya dilihat sendiri. Sedangkan 

halusinasi merupakan gangguan persepsi 

dimana klien mempersepsikan sesuatu yang 

dianggapnya ada tetapi sebenarnya tidak terjadi 

atau suatu penghayatan yang dialami dan 

dipersepsikan melalui panca indraya itu 

persepsi palsu. 

Halusinasi didefinisikan sebagai perasaan 

seseorang dimana orang tersebut merasakan 

suatu stimulus yang sebenarnya tidak ada 

sumber stimulus atau tidak nyata, baik stimulus 

suara, bayangan, bau-bau, pengecapan maupun 

perabaan. Karakteristik lainnya seperti klien 

berbicara sendiri, senyum dan tertawa sendiri, 

pembicaraan kacau dan kadang-kadang tidak 

masuk akal, tidak dapat membedakan hal yang 

nyata dan tidak nyata, menarik diri dan 

menghindar dari orang lain, perasaan curiga, 

takut, gelisah, bingung, dan kontak mata 

kosong. 

Untuk mengatasi masalah tersebut di 

Jakarta khusunya Jakarta Timur maka, Pemda 

DKI Jakarta menyiapkan tempat khusus yaitu 

panti social untuk menampung dan mengatasi 

orang dengan gangguan jiwa, salah satunya 

adalah Panti Sosial Bina Laras Harapan 

Sentosa II Cipayung. Panti ini berdiri pada 

tahun 1999, beralamat di Jl. Raya Bina Marga 

Cipayung, Jakarta Timur. Memiliki Luas 

Tanah: 5.770 m
2
, dan Luas Bangunan: 2.730 

m
2
. PantiSosial 

Bina Laras Harapan Sentosa II Cipayung 

merawat klien dengan gangguan kejiwaan yang 

berasal dari jalanan atau gelandangan dan 

masyarakat yang mempunyai keluarga dengan 

gangguan kejiwaan. 

Dari data jumlah klien di Panti Sosial Bina 

Laras Harapan Sentosa II Cipayung periode 
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bulan Januari 2019 yaitu dengan jumlah 580 

orang. Klien pulang pada periode bulan 

tersebut sebanyak 4 orang. Pada periode bulan 

Februari 2019 yaitu 576 orang. Pada bulan 

Februari kebulan Maret, klien pulang sebanyak 

8 orang. Klien yang ada pada periode bulan 

Maret 2019 dengan jumlah 568 orang dengan 

proporsi jumlah laki-laki sebanyak 370 orang 

dan perempuan sebanyak 198 orang. Data yang 

di dapat menunjukkan proporsi klien dengan 

gangguan sensori persepsi : halusinasi 

sebanyak 210 orang dengan presentase 37 %, 

klien dengan harga diri rendah sebanyak 65 

orang dengan presentase 11,4%, klien dengan 

isolasi social sebanyak 120 orang dengan 

presentase 21,1%, klien dengan perilaku 

kekerasan sebanyak 53 orang dengan 

presentase 9,3% dan klien dengan deficit 

perawatan diri sebanyak 120 orang dengan 

presentase 21,1%. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

Rancangan  Studi Kasus, ini dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif. Metode 

analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum Dalam hal ini 

menggambarkan studi kasus dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada dua klien Gangguan 

Sensori Persepsi : Halusinasi Pendengaran 

dengan proses keperawatan dimulai dari 

pengkajian, setelah data terkumpul dibuat 

analisa data untuk menegakkan diagnose 

keperawatan, dilanjut dengan membuat 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan 

melakukan penerapan terapi kognitif pada 

strategi pelaksanaan di Panti Sosial Bina Laras 

Harapan Sentosa II Cipayung. Hasil dari 

identifikasi dan analisis asuhan keperawatan 

tersebut disusun sebagai kerangka dalam 

proposal karya tulis ilmiah ini agar dapat 

menjadi dasar akademis dalam menggambarkan 

kondisi yang sesungguhnya pada klien dengan 

Gangguan Sensori Persepsi : Halusinasi 

Pendengaran dengan melakukan penerapan 

terapi kognitif pada strategi pelaksanaan. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada tahap implementasi keperawatan 

yang dilakukan pada Tn.H dengan gangguan 

sensori persepsi : halusinasi pendengaran ini 

menggunakan penerapan terapi kognitif yang 

didasarkan pada strategi pelaksanaan dan 

disesuaikan pada kemampuan kognitif klien 

dalam setiap pelaksanaanya. Pada 

pelaksanaanya, mulai dari 22 April-24 April 

2019 Tn.H mampu mencapai SP II TUK 3 

yaitu memasukkan dalam jadwal kegiatan 

harian. Dalam membina hubungan saling 

percaya dengan klien pada hari Senin, 22 April 

2019yang dimulai pukul 09.00 WIB 

dibutuhkan sebanyak 1 kali pertemuan. 

Pada hari Senin, 22 April 2019 yang 

dimulai pukul 11.00 WIByaitu melakukan SP 1 

TUK 1 dan TUK 2 hanya dengan 1 kali 

pertemuan karena kondisi klien yang 

kooperatif dan kemampuan kognitif klien baik. 

Dimana klien dapat menyebutkan jenis 

halusinasi da nisi halusinasi.Pada hari Senin, 

22 April 2019 yang dimulai pukul 14.00 WIB 

yaitu melakukanSP 1 TUK 3 dan TUK 4 juga 

dilakukan dengan 1 kali pertemuan. Dimana 

klien bisa menyebutkan waktu halusinasi dan 

frekuensi munculnya halusinasi. Pada Senin, 

22 April 2019 yang dimulai pukul 14.30yaitu 

melakukan SP 1 TUK 5 dan TUK 6 yang 

dilakukan dengan 1 kali pertemuan, dimana 

klien mampu menyebutkan situasi yang 

menimbulkan halusinasi, dan respon yang 

dilakukan klien terhadap halusinasinya. 

Pada hari Selasa, 23 April2019 yang 

dimulai pukul 09.00 WIB selanjutnya 

melakukan SP 1 TUK 7 . Dimana dalam 

pelaksanaan ini dilakukan 1 kali pertemuan, 

dalam pelaksanaan ini klien mampu 

menghardik halusinasinya. Pada hari Selasa, 23 

April 2019 yang dimulai pukul 11.00 

dilakukan SP1 TUK 8 yang dilakukan 2 kali 

pertemuan, yang mana klien mampu 

memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. 

Pada hari Selasa, 23 April 2019 yang dimulai 

pukul 14.00 WIB dilakukan SP II TUK 1 yaitu 

mengevaluasi jadwal kegiatan harian yang 

diperlukan 1 kali pertemuan.  

Pada hari Rabu, 24 April 2019 yang 

dimulai pukul 09.00 WIB dilakukan SP II 
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TUK 2 dengan 2 kali pertemuan, klien mampu 

mengendalikan halusinasi dengan bercakap-

cakap dengan orang lain. Pada hari Rabu, 24 

April2019 yang dimulai pukul 11.00 WIB 

dilakukan SP II TUK 3 yaitu memasukkan 

dalam jadwal kegiatan harian yang mana 

diperlukan 2 kali pertemuan. Klien yang 

kooperatif dan kemampuan kognitif yang baik 

bisa lebih tinggi mencapai TUK. 

Pada tahap implementasi keperawatan 

yang dilakukan pada Tn.S dengan gangguan 

sensori persepsi : halusinasi pendengaran ini 

menggunakan penerapan terapi kognitif yang 

didasarkan pada strategi pelaksanaan dan 

disesuaikan pada kemampuan kognitif klien 

dalam setiap pelaksanaanya. Pada 

pelaksanaanya, mulai dari 22 April 2019-24 

April 2019 Tn.S hanya mampu mencapai SP 1 

TUK 4 yaitu mengidentifikasi frekuensi 

halusinasi. Dalam membina hubungan saling 

percaya dengan klien pada hari Senin, 22 April 

2019 yang dimulai pukul 09.30 WIB 

dibutuhkan sebanyak 4 kali pertemuan. 

Pada hari Selasa, 23 April 2019 yang 

dimulai pukul 09.20 WIByaitu melakukan SP 1 

TUK 1 dan TUK 2 dilakukan dengan 4 kali 

pertemuan karena kondisi klien yang jarang 

memperhatikan pembicaraan pada lawan 

bicaranya, klien yang sering melamun dan juga 

kemampuan kognitif klien yang kurang 

walaupun hubungan saling percaya sudah 

cukup terjalin. Dimana dalam pelaksanaan ini 

klien dapat menyebutkan jenis halusinasi 

danisi halusinasinya. 

Pada hari Rabu, 24 April 2019 yang 

dimulai pukul 09.45 WIByaitu melakukan  SP 

1 TUK 3 yang membutuhkan 2 kali pertemuan, 

dalam pelaksanaan ini klien mampu 

menyebutkan waktu halusinasi. Dan padahari 

Rabu, 24 April 2019pukul 11.20 WIB yaitu 

melakukanSP 1 TUK 4 yang dilakukan dalam 

2 kali pertemuan. Dalam pertemuan ini klien 

mampu menyebutkan frekuensi munculnya 

halusinasi. 

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan ini 

terlihat klien sulit berkonsentrasi dan sulit 

fokus pada setiap pembicaraan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh perawat, juga karena 

kemampuan kognitif klien yang kurang 

sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk melaksanakan rencana pada strategi 

pelaksanaan, karena dibutuhkannya 

pengulangan dan keuletan dalam menangani 

klien. 

Dalam implementasi pada Tn.H tidak 

ditemukan kesenjangan antara kasus dengan 

teori yang ada, karena perawat telah 

melakukan implementasi sesuai dengan yang 

telah direncanakan yaitu sesuai dengan 

penerapan terapi kognitif. Pada 

pelaksanaannya, Tn.H dilakukan dalam 12 kali 

pertemuan hingga mencapai SP II TUK 3 yaitu 

menganjurkan klien memasukkan 

(mengendalikan halusinasi dengan bercakap-

cakap dengan orang lain) ke dalam jadwal 

kegiatan harian. 

Pada implementasi pada Tn.S tidak 

ditemukan kesenjangan antara kasus dengan 

teori yang ada, karena perawat melakukan 

implementasi sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan yaitu sesuai dengan penerapan 

terapi kognitif. Pada pelaksanaannya, Tn.S 

dilakukan dalam 12 kali pertemuan tetapi 

hanya mencapai SP I TUK 4 yaitu 

mengidentifikasi frekuensi halusinasi.  

Pada klien Tn.H untuk membina hubungan 

saling percaya dilakukan hanya 1 kali 

pertemuan. Dalam setiap kegiatannya klien 

telah dapat mengikuti tanpa ada hambatan. 

Kemampuan kognitif klien yang cukup cepat 

memahami setiap kegiatan, dimana kognitif 

klien didukung dengan psikomotor klien yang 

mampu mengikuti dan mengulang kembali apa 

yang diajarkan oleh perawat walaupun dengan 

1 kali diajarkan. Kognitif klien tersebut juga 

didukung oleh afektif klien yang merasa 

senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat karena rasa keinginan klien untuk 

menghilangkan halusinasinya. Klien dapat 

mengungkapkan perasaannya. 

Sedangkan pada klien Tn.S, sulit 

terbinanya hubungan saling percaya dengan 

perawat yang juga memerlukan lebih dari 1 

kali pertemuan. Dalam setiap kegiatannya 

klien telah mengikutiapa yang dilakukan oleh 

perawat walaupun mengalami hambatan dalam 

setiap kegiatannya. Kemampuan kognitif klien 

yang terhambat dalam memahami apa yang 

dijelaskan atau ditanyakan, dan sulitnya klien 

dalam menjawab atau menjelaskan apa yang 

ditanyakan oleh perawat, sehingga kemampuan 

kognitif klien tersebut berpengaruh pada 

psikomotor klien dalam mengikuti kegiatan 
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yang hanya dilakukannya secara pasif dan 

kurang antusias.  

Dalam pelaksanaannya terlihat perbedaan 

yang sangat signifikan pada klien Tn.H dengan 

Tn.S, terutama dilihat dari segi kognitifnya 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

respon masing-masing klien dalam setiap 

kegiatannya, baik dalam respon kognitif, 

afektif, maupun psikomotor klien. Perbedaan 

waktu yang dibutuhkan untuk membina 

hubungan saling percaya terlihat pada masing-

masing klien. Dalam pelaksanaannya dapat 

dilihat perbedaan kemampuan kognitif masing-

masing klien dalam mencapai SP dan TUK dan 

dilihat dari jumlah pertemuan yang dilakukan 

dengan perawat yaitu pada Tn.H dapat 

mencapai SP II TUK 3 dalam 12 kali 

pertemuan dan Tn.S yang hanya mencapai SP 

1 TUK 4 dalam 12 kali pertemuan. Perbedaan 

respon tersebut yang ditunjukkan oleh kedua 

klien karena pada dasarnya setiap manusia 

memiliki tingkat kognitif atau pengetahuan 

yang berbeda. Berdasarkan data pada saat 

pengkajian perbedaan kognitif yang dialami 

oleh kedua klien tersebut dipengaruhi dari 

tingkat pendidikan masing-masing klien yang 

berbeda yaitu Tn.H pendidikan terakhirnya 

adalah SMP dan Tn.S pendidikan terakhirnya 

adalah SD, fase halusinasi yang dialami klien 

yaitu Tn.H pada fase I atau conforming dan 

Tn.S pada fase II atau condeming, juga karna 

seberapa seringnya klien dijadikan klien 

kelolaan dan diberikan intervensi oleh perawat 

lain seperti halnya Tn.H sudah lebih dari 3 kali 

dijadikan pasien kelolaan dan diberikan 

intervensi oleh perawat lain sedangkan Tn.S 

belum pernah dijadikan pasien kelolaan dan 

diberikan intervensi oleh perawat lain. 

Faktor penghambat ditemukan pada klien 

Tn.S, dalam pelaksanaan yang dilakukan 

terlihat klien sulit berkonsentrasi dan sulit 

focus karena klien lebih sering melamun pada 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh perawat. 

Untuk penyelesaiannya perawat selalu 

memfokuskan pada kegiatan yang dilakukan, 

pada setiap pertemuan kegiatan dibutuhkan 

pengulangan dan keuletan dalam menangani 

klien.  

Faktor pendukung pada Tn.H, saat 

melakukan kegiatan tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam pelaksanaan kegiatan, klien 

dapat menyebutkan dan menjelaskan apa yang 

ditanyakan perawat pada setiap kegiatan. Klien 

memiliki konsentrasi dan fokus yang baik. Hal 

tersebut mendukung jalannya kegiatan yang 

dilakukan oleh perawat. Perasaan klien dapat 

diungkapkan dalam setiap interaksi yang 

dilakukan sehingga memudahkan perawat 

dalam menilai klien dari segi afektifnya. Serta 

adanya keinginan klien dalam menghilangkan 

halusinasinya membuat kegiatan dapat berjalan 

secara dinamis.  

 

4.  KESIMPULAN  

 

Dalam implementasi pada Tn.H dilakukan 

dalam 12 kali pertemuan hingga mencapai SP II 

TUK 3yaitu menganjurkan klien memasukkan 

(mengendalikan halusinasi dengan bercakap-

cakap dengan orang lain) kedalam jadwal 

kegiatan harian. Pada pelaksanaannya, secara 

umum Tn.H dapat dengan cepat membina 

hubungan saling percaya. Setiap kegiatannya 

klien mengikuti. Kemampuan kognitif klien 

yang cepat dapat memahami setiap kegiatan. 

Dimana kognitif klien juga didukung oleh 

psikomotor klien  yang  mampu dengan cepat 

mengulang kembali apa yang diajarkan perawat 

hanya dengan 1 kali diajarkan, dan kognitif 

klien juga didukung oleh afektif klien yang 

merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan 

perawat. 

 

Dalam implementasi pada Tn.S dilakukan 

dalam 12 kali pertemuan tetapi hanya mencapai 

SP I TUK 4 yaitu mengidentifikasi frekuensi 

halusinasi. Pada pelaksanaannya, secara umum 

Tn.S sulit membina hubungan saling percaya 

dengan perawat. Dalam setiap kegiatan klien 

telah mengikuti apa yang dilakukan perawat 

walaupun mengalami hambatan. Kemampuan 

kognitif klien terhambat dalam memahami apa 

yang dijelaskan dan ditanyakan oleh perawat, 

dan juga sulitnya klien dalam menjelaskan dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan perawat, 

sehinggakemampuankognitifklienberpengaruhp

adapsikomotorklien. 

Dalam pelaksanaannya terlihat perbedaan 

yang sangat signifikan pada klien Tn.H dengan 

Tn. S, terutama dilihat darisegi kognitifnya 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

respon masing-masing klien dalam setiap 
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kegiatannya, baik dalam respon kognitif, 

afektif, maupun psikomotor klien. Perbedaan 

waktu yang dibutuhkan untuk membina 

hubungan saling percaya terlihat pada masing-

masing klien. Dalam pelaksanaannya dapat 

dilihat perbedaan kemampuan kognitif masing-

masing klien dalam mencapai SP dan TUK dan 

dilihat dari jumlah pertemuan yang dilakukan 

dengan perawat, yaitu pada Tn.H dapat 

mencapai SP II TUK 3 dalam 12 kali 

pertemuan dan Tn.S  yang  hanya mencapai SP 

1 TUK 4 dalam 12 kali pertemuan. Perbedaan 

respon tersebut yang ditunjukkan oleh kedua 

klien karena pada dasarnya setiap manusia 

memiliki tingkat kognitif atau pengetahuan 

yang berbeda. 

 

5. SARAN 
 

Sebagai saran untuk klien khususnya klien 

gangguan sensori persepsi :halusinasi 

pendengaran, diharapkan agar klien mau 

mengikuti segala program terapi kognitif yang 

dilakukan dan diajarakan  perawat dan 

menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari di 

panti sosial bina laras harapan sentosa II 

cipayung dalam upaya pemulihan dan proses 

penyembuhan klien. 
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ABSTRAK 

Tuberkulosis Paru merupakan penyakit menular yang paling sering mengenai parenkim paru, biasanya 

disebabkan oleh Mycrobacterium Tuberculosis. Salah satu tanda gejala umumnya yaitu demam, batuk disertai 

dahak, sesak napas, keringat pada malam hari. Subjek studi kasus ini adalah pasien Tuberkulosis Paru, dirawat 

di RS Tugu Ibu Cimanggis Depok yang berjumlah dua orang dengan masalah kebutuhan oksigenasi di ruang 

Flamboyan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, 

dilakukan pada tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019. Masalah keperawatan yang ditemukan 

pada pasien Tn. I dan Tn. N adalah bersihan jalan napas tidak efektif, yang disebabkan oleh penumpukan 

sputum, sesak napas, dan batuk berdahak. Jadi dapat disimpulkan kebutuhan oksigenasi merupakan salah satu 

yang terpenting dalam tubuh yang menjadi prioritas yang harus di perhatikan terutama pada pasien 

Tuberkulosis Paru. Dalam penatalaksanaan yang baik maka penyakit Tuberkulosis Paru dapat disembuhkan. 

Adapun peran perawat mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peran perawat merupakan 

hal utama harus, dilakukan demi meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan informasi tentang penyakit 

Tuberkulosis Paru yang dapat dilakukan dengan penyuluhan atau pengobatan.  

Kata kunci : Kebutuhan oksigenasi, Tuberkulosis 

  

 

ABSTRACT 

Pulmonary tuberculosis is the most common infectious disease affecting the lung parenchyma, usually caused by 

Mycrobacterium tuberculosis. One common symptom of symptoms is fever, coughing with phlegm, shortness of 

breath, night sweats. The subjects of this case study were Pulmonary Tuberculosis patients, who were treated at 

the Tugu Ibu Cimanggis Hospital in Depok, totaling two people with oxygenation problems in the Flamboyan 

room. This case study uses a descriptive case study design, carried out on March 30, 2019  to April 4, 2019. 

Nursing problems were found in patients Mr. I and Mr. N is ineffective airway clearance, which is caused by 

sputum buildup, shortness of breath, and cough with phlegm. So we can conclude the need for oxygenation is 

one of the most important in the body which is a priority that must be considered, especially in patients with 

pulmonary tuberculosis. In good management, Lung Tuberculosis can be cured. The nurse's role covers aspects 

of promotive, preventive, curative, and rehabilitative. The role of nurses is the main thing must be done to 

improve the degree of health and improve information about pulmonary tuberculosis that can be done with 

counseling or treatment. 

Keywords : Oxygenation needs, Tuberculosis 
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1. PENDAHULUAN 

 

Tuberkulosis adalah penyakit yang 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. 

Tuberkulosis biasanya menyerang bagian paru-

paru, yang kemudian dapat menyerang kesemua 

bagian tubuh. Infeksi biasanya terjadi pada 2-10 

minggu. Pasca 10 minggu, akan muncul 

manifestasi penyakit pada pasien karena 

gangguan dan ketidakefektifan respon imun. 

Namun demikian, proses aktivasi TBC ini juga 

dapat berlangsung secara berkepanjangan 

(Kardiyudiani & Susanti, 2019). Tuberkulosis 

paru (TB paru) merupakan suatu penyakit kronis 

yang dapat menurunkan daya tahan fisik 

penderita secara serius. Proses destruksi dan 

proses restorasi atau penyembuhan jaringan paru 

terjadi secara simultan, sehingga terjadi 

perubahan struktural yang bersifat menetap serta 

bervariasi yang menyebabkan berbagai macam 

kelainan faal paru (Masriadi, 2017). 

Dalam laporan Tuberkulosis Global tahun 

2018 yang dirilis World Health Organization 

(WHO) diperkirakan insiden tuberkulosis paru di 

Indonesia mencapai 842.000 kasus. Penderita 

tersebut terdiri atas 492.000 laki-laki, 349.000 

perempuan, 49.000 anak-anak, serta kasus dengan 

angka kematian 107.000. Jumlah kasus 

tuberkulosis paru Indonesia berada di urutan 

ketiga terbesar dunia setelah India yang 2.4 juta 

kasus dan Tiongkok 889.000 kasus (WHO, 2018). 

Data hasil Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes) 

2018 menyebutkan prevalensi  penyakit 

tuberkulosis paru nasional sebesar 0.4% 

sementara prevalensi tuberkulosis paru di Jawa 

Barat sebesar 0.45% di atas nasional. 

Menurut data Sistem Informasi Tuberkulosis 

Terpadu Dinas Kesehatan  Depok (2018) 

dilaporkan kasus tuberkulosis pada tahun 2017 

sebanyak 72.558 dan meningkat 13-16% pada 

tahun 2018 kasus tuberkulosis menjadi 72.558. Di 

Jawa Barat kasus tuberkulosis tertinggi di tiga 

kabupaten-kota yaitu kota Depok dengan 5.950 

kasus, Kabupaten Bogor dengan 7.611 kasus, dan 

Kabupaten Bandung dengan 10.534 kasus 

turberkulosis paru. Kejadian kasus tuberkulosis 

paru antara laki-laki dan perempuan lebih banyak 

pada laki-laki dengan rasio 1-3, adapun menurut 

kelompok umur, kasus terbanyak terdapat pada 

kelompok usia 15-24 tahun dan yang terendah 

terdapat pada kelompok umur > 65 tahun.  

Penyakit tuberkulosis paru merupakan salah 

satu penyakit yang ditemukan pada laki – laki 

dewasa, perempuan, dan anak – anak, dimana 

penderita yang lebih banyak adalah pada laki – 

laki dewasa dengan riwayat perokok kuat dan 

batuk yang lama. Tuberkulosis masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat yang 

menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian 

yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya 

penanggulangan (Permenkes, 2016). Gambaran 

yang timbul dari penderita tuberkulosis paru 

adalah batuk kering yang kemudian menjadi 

produktif dengan sputum purulen atau sputum 

berwarna darah, keletihan, penurunan berat 

badan, anoreksia, demam derajat rendah di waktu 

sore, dan berkeringat pada malam hari. 

Tingginya kasus Tuberkulosis dan 

mudahnya penularan penyakit TBC serta 

komplikasi yang dapat menyebabkan kematian, 

maka dibutuhkan peran perawat untuk 

menurunkan angka kejadian. Perawat dapat 

melakukan berbagai cara diantaranya peran 

perawat sebagai care giver yaitu melakukan 

proses keperawatan yang profesional dan 

komprehensif meliputi bio, psiko, sosial, kultural, 

dan spiritual dari aspek promotif, preventif, 

kuratif, dan terhadap masalah atau resiko klien 

terhadap penyakitnya (Afandi,2009). 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain 

kualitatif.dengan pendekatan studi kasus 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh pemahaman dan penafsiran yang 

mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta 

yang relevan. Tempat dan waktu penelitian sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dalam 

penelitian. Pemilihan tempat penelitian harus 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, sehingga tempat yang benar-

benar menggambarkan kondisi informan 

sesungguhnya. Lokasi penelitian di ruang 

keperawatan  flamboyan  Rumah Sakit  Tugu Ibu  

Cimanggis Depok. 

Teknik pengambilan informan dalam penelitian 

ini dilakukan  dengan cara purposive sampling. 
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Metode purposif sampling adalah  tehnik 

pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu  

ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu  

tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek / situasi sosial yang 

akan diteliti   

( Sugiono,2011).  

Upaya untuk mendapatkan data penelitian 

yang objektif dilapangan, maka diperlukan 

pengumpulan data yaitu pengumpulan data 

primer dilakukan dengan cara membuat jadwal, 

melakukan observasi  dilokasi penelitian, 

pengambilan informan,  kemudian melakukan 

wawancara mendalam untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang kompleks dari informan. 

 Proses analisa data pada penelitian ini 

adalah dengan mengumpulkan seluruh data dari 

hasil wawancara, catatan observasi, dan catatan 

lapangan terhadap informan dan kemudian 

dibandingkan dengan teori, kepustakaan, 

maupun asumsi yang ada.Analisis data yang 

digunakan adalah analisa kualitatif dan dalam 

penyajiannya bertitik tolak dari data yang 

terkumpul kemudian  disimpulkan. Data 

kualitatif diolah sesuai variabel yang tercakup 

dalam penelitian dengan metode induksi,  yaitu 

metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

khusus ke hal-hal yang umum. Selanjutnya 

pelaporan disajikan gambaran secara deskriptif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pengkajian 

Pengkajian keperawatan merupakan suatu proses 

keperawatan yang meliputi proses untuk 

mengetahui permasalahan pasien yaitu proses 

pengumpulan data tentang status kesehatan pasien 

secara sistematis, akurat, menyeluruh, singkat, 

dan berkesinambungan yang dialakukan oleh 

perawat. Data dasar ini merupakan data yang 

pertama di peroleh  penulis yang berupa data 

pengkajian yang dilakukan pada Tn I dan Tn N di 

kamar 306 RS Tugu Ibu Cimanggis Depok, 

dengan diagnosa tuberkulosis. Adapun hasil 

pengkajian yang dilakukan oleh penulis pada 

kedua pasien adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1 Identitas pasien 

 

Observasi Tn. I Tn. N  

A.Pengkajia 

1. Identitas 

pasien 

Pasien bernama 

Tn.I jenis 

kelamin laki- 

laki, usia 24 

tahun, status 

perkawinan 

belum menikah 

dan beragama 

islam. Suku 

bangsa betawi, 

pendidikan 

terakhir SMA, 

Bahasa yang 

digunakan 

adalah 

Indonesia dan 

pekerjaan 

pasien adalah 

pegawai PLN. 

Pasien 

bertempat 

tinggal di jl. Hj. 

Limun Cinere 

Depok rt 09 rw 

06 Jawa Barat. 

Sumber biaya 

pasien 

menggunakan 

BPJS, dan 

sumber 

informasi yang 

didapatkan dari 

pasien dan 

keluarga pasien. 

Pasien bernama 

Tn. N laki-laki 

60 tahun, stasus 

perkawinan 

sudah menikah, 

beragama 

islam. Suku 

bangsa jawa, 

pendidikan 

terahir SMP, 

Bahasa yang 

digunakan 

adalah 

Indonesia dan 

pekerjaan 

sebagai tukang 

ojek. Pasien 

bertempat 

tinggal di jl. 

Masjid nurul 

hidayah, 

Ciracas. 

Sumber biaya 

pasien 

menggunakan 

UMUM, dan 

sumber 

informasi yang 

di dapatkan dari 

pasien dan 

keluarga pasien.  
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Tabel 2 Riwayat Keperawatan 

 

Keterangan Tn. I Tn. N  

Riwayat 

kesehatan 

sekarang 

Tn. I datang ke 

RS Tugu Ibu 

pada tangal 20 

november 

2018 dengan 

keluhan sesak 

nafas, disertai 

batuk berdahak 

sejak 1 bulan, 

keringat dingin 

dimalam hari. 

Faktor 

pencetus 

terjadinya 

sesak nafas 

karena 

kelelahan 

bekerja. 

Timbulnya 

keluhan secara 

bertahap. 

Lamanya 

kurang lebih 1 

bulan yang 

lalu. Upaya 

istirahat.  

 

Tn. N datang 

ke RS Tugu 

Ibu pada 

tanggal 7 

Oktober 2019 

dengan 

keluhan sesak 

nafas, batuk 

berdahak sejak 

2 minggu, 

batuk tidak 

sembuh-

sembuh, mual 

dan pusing. 

Faktor 

pencetus batuk 

yang tidak 

sembuh-

sembuh. 

Timbulnya 

keluhan 

bertahap. 

Upaya 

mengatasi 

minum obat 

warung dan 

beristirahat.  

Riwayat 

kesehatan 

masalalu 

 

 

 

 

Tn. I 

mengatakan 

mempunyai 

riwayat TB 

Paru 4 tahun 

lalu, pasien 

mengatakan 

pernah dirawat 

di rumah sakit, 

pasien 

mengatakan 

tidak ada alergi 

obat-oabatan.  

Tn. N 

mengatakan 

tidak pernah 

mengalami 

kecelakaan, 

pasien 

mengatakan 

tidak pernah di 

rawat di rumah 

sakit, pasien 

mengatakan 

tidak ada alergi 

obat-obatan.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Pengkajian Fisik 

 

Sistem  Tn. I Tn. N  

Sistem 

pernafasan 

Sistem 

pernafasan 

Tn. I jalan 

nafas ada 

sumbatan 

sputum, 

pernafasan 

sesak setelah 

aktivitas, 

tidak 

menggunakan 

otot bantuan 

pernafasan, 

frekuensi 

nafas 

28x/menit, 

irama teratur, 

jenis 

pernafasan 

spontan, 

kedalaman 

nafas 

dangkal, 

pasien 

bernafas  

menggunakan 

alat bantu 

nafas O2 

nasal kanul 

4liter/menit, 

pasien ada 

sputum, 

palpasi dada 

tidak ada 

masa dan 

simetris, 

perkusi dada 

sonor, suara 

nafas ronchi, 

nyeri saat 

bernafas. 

Sistem pernafasan 

Tn. N jalan napas 

ada sumbatan 

sputum, 

pernafasan sesak, 

tidak 

menggunakan otot 

bantu pernapasan, 

frekuensi nafas  

26x/menit, irama 

teratur, jenis 

pernafasan 

spontan,kedalaman 

nafas dangkal, 

pasien bernapas 

menggunakan alat 

bantu nafas 

O2 nasal kanul 

3liter/menit, 

pasien ada sputum, 

palpasi dada tidak 

ada masa dan 

simetris, perkusi 

dada sonor, suara 

nafas ronchi, nyeri 

saat bernafas.  

 

Pasien masuk datang ke Rs melalui  Ruang  

IGD, Tn. I pada tanggal 21 November 2018 

sedangkan Tn. N masuk rumah sakit pada tanggal 

7 Oktober 2018. Selanjutnya pada tahap riwayat 
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keperawatan Tn I memiliki riwayat merokok 8 

tahun lamanya dan Tn. I memiliki riwayat TB 

Paru pada 4 tahun yang lalu. Sedangkan Tn. N 

memiliki riwayat merokok 40 tahun lamanya 

sehingga perjalanan Tn. N terhadap rokok sudah 

lama. Hal ini menunjukan resiko peradangan 

paru-parunya akan semakin tinggi, tetapi setelah 

di lakukan pengkajian Tn. N tidak memiliki 

riwayat penyakit terdahulu. 

Pada sistem pernapasan pada pasien Tn. I pada 

pengkajian pasien mengatakan sesak, pasien 

mengatakan batuk disertai dahak, pasien 

mengatakan sulit mengeluarkan dahak, suara 

nafas pasien ronchi, RR: 28x/menit, hasil BTA 

positif Mycrobacterium Tuberculosis, hasil foto 

thorax TB dextra aktif, pernapasan cepat dan 

dangkal. Sedangkan pada pasien kedua Tn. N 

pada pengkajian pasien mengatakan sesak, pasien 

mengatakan batuk berdahak, pasien mengatakan 

sulit mengeluarkan dahak, suara nafas ronchi, 

pernapasan cepat dan dangkal, hasil foto thorax 

TB dextra aktif, RR: 26x/menit. Dari kedua 

pasien tidak ada kesenjangan dengan teori dan di 

dapatkan data untuk masalah bersihan jalan napas 

tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi 

jalan napas. 

Pemeriksaan penunjang yang di lakukan pada 

kedua pasien adalah, pemeriksaan BTA dan 

radiologi foto thorax. Pada pasien Tn. I di 

lakukan pemeriksan BTA dengan hasil posistif 

Mycobacterium Tuberculosis, pemeriksaan 

radiologi foto thorax denga hasil TB dextra aktif. 

Sedangkan pada pasien Tn. N hanya dilakukan 

pemeriksaan radiologi fot thorax dengan hasil TB 

paru dextra aktif, pasien tidak dilakukan 

pemeriksaan BTA dikarenakan masalah ekonomi 

yang membuat pasien tidak melakukan 

pemeriksaan. Karena biaya untuk pemeriksaan 

BTA sangat mahal bagi keluarga pasien Tn. N. 

Pada pemeriksaan penunjang didapatkan 

kesenjangan antara teori dan pasien yaitu Tn. N 

tidak menunjukan gejala tuberkulosis 

dikarenakan data yang kurang menunjang, 

sedangkan pada pasien Tn. I menunjukan data 

bahwa pasien mengalami gejala tuberkulosis. 

Pada penatalaksanaan, Tn. I mendapatkan 

terapi obat picilin 3x1gr p.o, glyceryl guaicolate 

(GG) 3x100mg p.o, Isoniazid 1x5mg p.o, 

omeprazole 3x1 gr/IV, terapi inhalasi Ventolin 

2x2ml, INFD Ringer Laktat 500ml/8jam, dan O2 

nasal kanul 4liter/menit. Sedangkan Tn. N 

mendapatkan terapi obat ondansentron 3x4 

mg/IV, ceftriaxone 3x1 gr/IV, B-kompleks 3x20 

mg/IV, INFD Ringer Laktat 500ml/8jam, terapi 

inhalasi combivent 2x 2,5 ml, terapi O2 nasal 

kanul. Berdasarkan dari penatalaksanaan yang di 

berikan pada kedua pasien, salah satu dari pasien 

memiliki kesenjangan dengan teori. Pada Tn. I 

mendapatkan obat OAT, sedangkan pada pasien 

Tn. N tidak mendapatkan obat OAT hal ini 

dikarenakan pasien tidak dalam pengobatan.  

  

Diagnosa Keperawatan 

Adapun diagnosa keperawatan pada  Tn. I 

dan Tn. N yang sesuai dengan teori adalah 

bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan 

dengan hipersekresi jalan napas. Diagnosa 

tersebut ditegakan menjadi diagnosa utama 

karena didapatkan data penunjang dari masing-

masing pasien Tn. I mengatakan sesak, pasien 

mengatakan batuk berdahak, pasien mengatakan 

sulit mengeluarkan dahak, suara nafas ronchi, 

SPO2 : 98%, terpasang O2 nasal kanul 

4liter/menit, RR : 28x/mnt, pernapasan cepat dan 

dangkal, hasil BTA positif mycrobacterium 

tuberculosis, hasil foto thorax dextra, sedangkan 

pasien Tn. N mengatakan sesak, pasien 

mengatakan batuk berdahak, pasien mengatakan 

sulit mengeluarkan dahak, suara nafas ronchi, 

SPO2 : 97%, terpasang O2 nasal kanul 

3liter/menit, RR: 26x/menit, hasil foto thorax : 

TB dextra aktif. Diagnosa keperawtan yang 

ditemukan  pada pasien Tn. I dan Tn. N sesuai 

dengan teori.  

Selain diagnosa keperawatan tersebut di atas 

berdasarkan hasil pengkajian Pada pasien Tn. I 

didapatkan diagnosa defisit pengetahuan 

berhubungan dengan ketidaktahuan menemukan 

sumber informasi memiliki. Pasien Tn. I memiliki 

riwayat penyakit TB 4tahun lalu, dan memiliki 

kebiasaan merokok yang sangat aktif. Hal ini 

dikarenakan pasien kurang mengetahui 

bagaimana penyebab dan cara pencegahan 

penyakit tuberkulosis. Karena kurangnya 

informasi pada Tn. I menyebabkan penyakit yang 

sudah lama di deritanya menjadi kambuh, 

Kemudian pada Tn. N juga terdapat diagnosa 

keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan 
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dengan ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen, hal ini terjadi dikarenakan 

pasien mengalami sesak jika melakukan aktivitas, 

pasien melakukan aktivitas di bantu oleh keluarga 

dan perawat. 

 

Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan dilakukan  untuk 

mengatasi diagnosa keperawatan pada Tn I dan 

Tn N yaitu  bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan hipersekresi jalan napas 

Intervensi  yang diberikan : Observasi tanda- 

tanda vital tiap 8 jam. Observasi tanda tanda vital 

dilakukan  untuk mengetahui pemenuhan 

kebutuhan pasien, gangguan pemnuhan 

kebutuhan oksigen dapat terlihat dari hasil 

pemeriksaan respirasi dan nilai laboratorium dan 

sebai indikasi tindakan keprawtaan selanjutnya.  

Lakukan fisioterapi dada, tindakan ini 

dilakukan untuk memudahkan espektoasi mucus. 

Sehingga pasien dapat melakukan inspirasi dan 

ekspirasi secara normal dan pemenuhan oksigen 

dapat terpenuhi. Beri posisi semi fowler; 

Memberikan posisi semifowler dengan hasil 

pasien mengatakan nyaman dengan posisi 

tersebut tetapi masih sesak. Tindakan 

keperawatan ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan paru- paru berkembang secara 

maksimal akibat difragma turun  ke bawah. 

Sehingga udara dapat masuk dapat lebih banyak 

dapat memenuhi kebutuhan oksigen. 

Ajarkan batuk efektif, tindakan batuk efektif 

di ajarkan memudahkan pasien untuk engeluarkan 

dahak nya dan proses ventilasi dapat terjadi 

secara maksimal. Kolaborasi pemberian obat, 

tindakan ini dilakukan untuk memudahkan  

pengeluaran sekret. (Dongoes,  2014, Smelzert,  

2013 ) 

Pada pelaksannan tindakan keperawatan Tn 

I, yang penulis lakukan di hari pertama adalah 

mengobservasi TTV dengan hasil TD : 130/100 

mmHg, N : 120x/menit, S : 36,8◦ C, R : 

28x/menit, SPO2: 98%, terpasang O2 nasal kanul 

4literx/mnt, pada pukul 14.45 melakukan 

fisoterapi dada dan batuk efektif dengan hasil 

suara nafas ronchi, pasien mengatakan masih sulit 

mengeluarkan dahak, pada pukul 15.00 

memberikan posisi semifowler dengan hasil 

pasien mengatakan nyaman dengan posisi 

tersebut tetapi masih sesak, pada pukul  16.50 

memberikan terapi sesuai program dengan hasil 

obat picillin 3x1gr/IV, glyseryl guaicolate awatan 

diVentolin 2x2ml, pasien terpasang O2 nasal 

kanul 4liter/menit 

Evaluasi keperawatan pada hari pertama 

menunjukan bahwa pasien mengatakan sesak, 

pasien mengatakan batuk berdahak, pasien 

mengatakan dahak sulit dikeluarkan. Suara nafas 

ronchi, pasien belum mengeluarkan dahak, pasien 

tampak sesak, TD : 130/90 mmHg, N : 98x/menit, 

S : 36,9
o
C, R : 28 x/menit, SPO2: 98%, terpasang 

O2 nasal kanul 4liter/mnt.  

 Pada hari ketiga kondisi pasien menunjukan 

perubahan yang lebik setelah dilakukan tindakan 

keperawatan, hal ini di tandai dengan pasien 

mengatakan sesak sudah tidak ada, pasien 

mengatakan batuk berkurang, pasien mengatakan 

dahaknya sudah bisa di keluarkan, pasien 

mengatakan dahak berwarna kuning kental, 

pasien mengatakan sudah lebih nyaman.  

Objektif: pasien tampak masih batuk, pasien 

sudah tidak sesak, suara napas vasekuler, 

pernapasan teratur, pasien lebih nyaman dari, 

dahak dapat dikeluarkan sebanyak ± 15 cc, TD : 

110/80mmHg, S : 36,7
o
C, RR :21 x/menit, N : 

99x/menit, SPO2: 98% . 

Pada Tn N tindakan keperawatan yang 

dilakukan oleh penulis di hari pertama adalah 

mengobservasi tanda-tanda vital tiap 8 jam 

dengan hasil TD : 120/70 mmHg, N: 98 x/menit, 

RR: 26 x/menit, S: 36,5 SPO2 : 97 %, terpasang 

O2 nasal kanul 3liter/menit. Melakukan 

fisioterapi dada dan mengajarkan batuk efektif 

dengan hasil pasien mengatakan dahak sulit 

dikeluarkan, pasien mengatakan batuk masih 

berdahak, pasien masih sulit untuk mengeluarkan 

dahak, pasien masih batuk secara terus menerus. 

Memberikan posisi semi fowler dengan hasil 

pasien mengatakan nyaman dengan posisi 

setengan duduk, pasien mengatakan masih sesak. 

Penatalaksanaan pemberian terapi obat 

ceftriaxone 3x1gr/iv, terapi O2 nasal kanul 

3liter/menit, terapi inhalasi combivent 2,5mg. 

Evaluasi keperawatan pada hari pertama 

menunjukan bahwa pasien mengatakan batuk 

masih berdahak, pasien mengatakan dahak sulit di 

keluarkan, pasien mengatakan nyaman dengan 

posisi setengan duduk, pasien mengatakan masih 
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sesak. Pasien tampak sesak, pasien tampak sulit 

mengeluarkan dahak, TD : 120/70 mmHg, N: 98 

x/menit, RR: 26 x/menit, S: 36,5 SPO2 : 97 %, 

terpasang O2 nasal kanul 3liter/mnt 

 

Pelaksanaan tindakan  hari kedua pada Tn N 

adalah mengobservasi tanda-tanda vital dengan 

hasil TTV : TD : 115/90 mmHg, RR : 24x/mnt, N 

: 87x/mnt, S : 36,7◦, SPO2 : 97%, terpasang O2 

nasal kanul 3liter/mnt. Melakukan fisioterapi 

dada dan ajarkan batuk efektif dengan hasil 

batuknya berdahaknya sudah berkurang, pasien 

mengatakan sudah bisa mengeluarkan dahak, 

suara nafas terdengar masih ronchi, pasien sudah 

bisa mengeluarkan dahak, dahak berwarna putih, 

dahak yang keluar sebanyak ±10cc, Menberikan 

posisi semi fowler dengan hasil pasien 

mengatakan nyaman dengan posisi setengah 

duduk. Penatalaksanaan pemberian terapi obat 

ceftriaxone 3x1gr, terapi O2 nasal kanul 

3liter/mnt, terapi inhalasi combivent 2,5mg 

dengan hasil obat sudah di berikan. 

Evaluasi yang dilakukan  pada Tn.N di hari kedua 

adalah pasien mengatakan batuknya sudah 

berkurang, pasien mengatakan sudah bisa 

mengeluarkan dahak, pasien mengatakan sesak 

berkurang, pasien mengatakan nyaman dengan 

posisi setengah duduk.,Tanda tanda vital  : TD : 

115/90 mmHg, RR : 24x/mnt, N : 87x/mnt, S : 

36,7◦, SPO2 : 97%, suara nafas ronchi, dahak 

yang di keluarkan berwarna putih kental, dahak 

yang di keluarkan ±10cc. 

Pada hari ketiga kondisi pasien menunjukan 

perubahan yang lebik setelah dilakukan tindakan 

keperawatan pasien mengatakan sudah tidak 

sesak, pasien mengatakan batuknya berkurang, 

pasien mengatakan dahaknya sudah bisa di 

keluarkan.Tanda tanda vital : TD : 120/90 mmHg, 

RR : 20x/mnt, N : 97x/mnt, S : 36,0◦, SPO2 : 

97%, suara nafas vasekuler, pasien sudah tidak 

sesak, batuk berkurang. 

Semua  tindakan perawatan yang di berikan 

pada Tn.I dan Tn.N bertujuan untuk pemenuhan 

oksigen, hal ini  sangatlah penting supaya terjadi 

ventilasi dan pertukaran gas dengan normal.  

Pemenuhan kebutuhan oksigenasi merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang paling vital. 

Oksigenasi dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga 

kelangsungan metabolisme sel sehingga dapat 

mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai sel, 

jaringan, atau organ. (Saputra, 2013). Oksigenasi 

adalah salah satu komponen gas dan unsur vital 

dalam proses metabolisme untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel-

sel tubuh. Secara normal elemen ini diperoleh 

dengan cara menghirup oksigenasi setiap kali 

bernapas. Penyampaian oksigenasi ke jaringan 

tubuh ditentukan oleh sistem respirasi, 

kardiovaskular dan keadaan hematologik 

(Heriana, 2014). Menurut Tarwoto dan wartona 

(2015) indikasi terapi oksigenasi diberikan dalam 

keadaan perubahan frekuensi atau pola napas, 

gangguan pertukaran gas, hipoksemia, 

menurunnya kerja napas, menurunnya kerja 

miokard, trauma berat. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis 

kedua pasien sama-sama mengalami sesak nafas, 

batuk berdahak, sulit mengeluarkan dahak, suara 

nafas ronchi. Pada kedua pasien dengan 

tuberkulosis paru, pasien pertama dilakukan 

pemeriksaan BTA yang menunjukan hasil positif 

.mycrobacterium tuberculosis, pemeriksaan 

selanjutnya foto thorax menunjukan hasil TB 

dextra aktif, sedangkan pasien kedua hanya 

dilakukan pemeriksaan foto thorax yang 

menunjukan hasil TB dextra aktif. Diagnosa 

Keperawatan yang menjadi prioritas pada kedua 

pasien yaitu Tn. I dan Tn. N adalah Bersihan 

jalan napas tidak efektif berhubungan dengan 

hipersekresi jalan napas. Tindkan keperawatan 

yang telah diberikan adalah 

Observasi tanda- tanda vital tiap 8 jam. 

Observasi tanda tanda vital dilakukan  untuk 

mengetahui pemenuhan kebutuhan pasien, 

gangguan pemnuhan kebutuhan oksigen dapat 

terlihat dari hasil pemeriksaan respirasi dan nilai 

laboratorium dan sebai indikasi tindakan 

keprawtaan selanjutnya. Lakukan fisioterapi 

dada, tindakan ini dilakukan untuk memudahkan 

espektoasi mucus. Sehingga pasien dapat 

melakukan inspirasi dan ekspirasi secara normal 

dan pemenuhan oksigen dapat terpenuhi. 

Beri posisi semi fowler; Memberikan posisi 

semifowler dengan hasil pasien mengatakan 

nyaman dengan posisi tersebut tetapi masih sesak. 

Tindakan keperawatan ini dilakukan untuk 
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memberikan kesempatan paru- paru berkembang 

secara maksimal akibat difragma turun  ke 

bawah. Sehingga udara dapat masuk dapat lebih 

banyak dapat memenuhi kebutuhan oksigen. 

Ajarkan batuk efektif, tindakan batuk efektif 

di ajarkan memudahkan pasien untuk engeluarkan 

dahak nya dan proses ventilasi dapat terjadi 

secara maksimal. Kolaborasi pemberian obat, 

tindakan ini dilakukan untuk memudahkan  

pengeluaran secret. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan pemenuhan kebutuhan oksigen 

pasien dapat terpenuhi. 
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Abstrak 

Hipoglikemia pada penderita diabetes merupakan salah satu masalah yang harus kita antisipasi. Terjadinya 

hipoglikemia pada penderita diabetes menyebabkan dampak yang merugikn jika tidak ditangani dengan 

cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

penderita diabetes dalam mendeteksi hipoglikemia (studi eksplanatori). Penelitian ini menggunakan desain 

deskriptif analitik dengan desain cross sectional pada responden pasien diabetes dengan terapi insulin dan 

agen hipoglikemia oral. Penelitian menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan deteksi hipoglikemia meliputi pengetahuan hipoglikemia (r = 0, 797 dan P Value 0,0005), usia 

(r = - 0,29 dan P Value = 0,004), dan lama diabetes (r = 0,31). dan nilai P 0,002). Analisis multivariat 

menjelaskan bahwa faktor yang paling berhubungan dengan kemampuan deteksi hipoglikemia pada pasien 

diabetes adalah pengetahuan tentang hipoglikemia (koefisien standar- 0,61). Hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan kajian dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan memberikan informasi bagi praktisi 

keperawatan dalam merumuskan perencanaan keperawatan sebagai upaya peningkatan pengetahuan, 

pencegahan dan penanganan hipoglikemia pada pasien diabetes. 

 

Kata kunci: deteksi hipoglikemia, pengetahuan hipoglikemia, diabetes. 

 

Abstract 

 

Hypoglycemia in diabetics is a problem that we must anticipate. The occurrence of episodes of hypoglycemia 

in diabetics has negative effects if not treated properly. The aim of this study was to elucidate the factors 

associated with the ability of diabetics to detect episodes of hypoglycemia (explanatory study). This study 

used a descriptive analytic design with a cross-sectional design on diabetic patient respondents who 

received insulin therapy and oral hypoglycemia agents. The results showed that the factors associated with 

the ability to detect hypoglycemia included knowledge of hypoglycemia (r = 0.797 and P value 0.0005), age 

(r = - 0.29 and P value = 0.004), and duration of diabetes (r = 0 , 31). and a P value of 0.002). Multivariate 

analysis explained that the factor most associated with the ability to detect hypoglycemia in diabetic patients 

was knowledge of hypoglycemia (standard coefficient-0.61). The results of this study can be used as study 

material in the development of further research and provide information for nursing practitioners as a 

reference in formulating nursing care planning as an effort to increase knowledge, handle hypoglycemia and 

prevent high complications. 

 

Key words: hypoglycemia detection, knowledge of hypoglycemia, diabetes. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Hipoglikemia merupakan salah satu 

komplikasi akut pada pasien diabetes 

mellitus yang dapat terjadi secara berulang 

dan dapat memperberat penyakit diabetes 

bahkan menyebabkan            . 
Hipoglikemia terjadi karena peningkatan 

insulin dalam darah dan penurunan kadar 

glukosa darah yang diakibatkan oleh terapi 

insulin yang tidak          . Terapi 

insulin dan oral hiypoglicemic agent 

(OHA) sering menimbulkan komplikasi 

hipoglikemia yang disebabkan 

ketidakadekuatan pemberian insulin atau 

bahkan terjadinya kegagalan mekanisme 

counterregulatory akibat proses penyakit 

DM yang telah berlangsung            . 
Diagnosis Hipoglikemia ditegakkan bila 

kadar glukosa darah 60 - 70 mg % dengan 

menunjukkan sedikit atau tidak 

menunjukkan gejala dan kadar gula darah 

kurang dari 40 mg % dengan menunjukkan 

gejala gangguan atau kerusakan 

             .  

Kurang lebih 90 % pasien yang 

mendapatkan terapi insulin pernah 

mengalami hipoglikemia. Hal ini 

menunjukkan prevalensi hipoglikemia 

cukup tinggi,. Menurut Diabetes Control 

and Complication Trial (DCCT) bahwa 

kejadian hipoglikemia berat pada pasien 

DM yang mendapatkan terapi intensif tiga 

kali lipat dibanding dengan pasien DM 

yang mendapatkan terapi              . 

DCCT juga merinci kejadian hipoglikemia 

pada diabetes tipe 1 sebesar 60 % dan 20 % 

pada pasien diabetes         . 

Hipoglikemia pasien DM tipe 1 yang 

mendapatkan terapi intensif terjadi lebih 

dari 10 kali setiap minggu, dan mengalami 

episode hipoglikemia berat temporer paling 

sedikit sekali dalam setahun. Angka 

kematian pada pasien DM tipe 1 berkisar 

antara 2 % sampai 4 %, sedangkan menurut 

Donnelly et al. bahwa kejadian episode 

hipoglikemia pada pasien DM 1 sebanyak 

43 kali selama setahun dan 16 kali pada 

pasien DM tipe 2, dan kejadian 

hipoglikenia berat pada pasien DM tipe 2 

lebih rendah dari pada pasien DM        .  

Tingginya prevalensi dan besarnya 

resiko hipoglikemia berat berkaitan erat 

dengan prilaku penderita diabetes dalam 

mengelola penyakitnya, khususnya prilaku 

deteksi hipoglikemia. Tindakan deteksi  

hipoglikemia merupakan prilaku kesehatan 

yang harus dimiliki oleh seorang pasien 

diabetes. Faktor yang berpengaruh terhadap 

prilaku seseorang dalam melakukan kontrol 

diabetik sebagai upaya deteksi dini 

peningkatan atau penurunan glukosa darah 

adalah pengetahuan, usia, gaya hidup dan 

sikap atau          . Prilaku pasien 

diabetes yang mengabaikan gejala 

hipoglikemia dan penatalaksanaan yang 

tidak tepat merupakan faktor yang berperan 

dalam meningkatkan resiko berkembangnya 

hipoglikemia pada keadaan yang lebih 

      .   

Kegagalan pengenalan gejala awal 

hipoglikemi menjadi faktor dominan yang 

beresiko makin memburuknya keadaan 

hipoglikemia. Kurang lebih 25 % pasien 

diabetes tipe 1 mengalami kesulitan 

mengenal hipoglikemia yang menetap atau 

             . Penelitian yang dilakukan 

oleh Pace, et al melaporkan bahwa pasien 

yang mengetahui komplikasi yang 

ditimbulkan akibat penyakit diabetes 

berupa hipoglikemi sebesar       . Tidak 

sedikit kasus hipoglikemia diabetik 

berlanjut pada keadaan yang lebih berat 

bahkan kematian akibat kegagalan 

mengenal gejala dan cara penanganan yang 

      .  Fenomena yang sering terjadi di 

klinik adalah tidak sedikit pasien 

beranggapan bahwa hipoglikemia ringan 

sebagai konsekwensi dari terapi penurunan 

glukosa darah, namun sebenarnya 

hipoglikemia ringan tidak boleh diabaikan 
karena berpeluang diikuti kejadian 

hipoglikemia yang lebih        . 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah cross 

sectional dengan sample 95 orang sample 
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pasien diabetes tipe 1 dan 2 yang pernah 

mengalami episode hipoglikemia. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kemampuan pasien diabetes dalam 

mendeteksi hipoglikemia dan kemudian 

menganalisa hubungan faktor–faktor 

tersebut terhadap kemampuan pasien 

diabetes dalam melakukan deteksi 

hipoglikemi. 

 

3.  HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 1. 

Karakteristik Responden (n = 95) 

Di RS Islam Jakarta Maret-April 2018 

Usia (Mean + SD) 

CI 95 %  
Min – Mak 

46,81 + 16,28 

43,7 – 49,9 
21 - 81 

Lama DM (Mean + SD) 
CI 95 %  

Min – Mak 

8.09 + 6,61 
6,75 – 9,44 

1 - 30 

Jenis Kelamin (%) 

Laki-laki  

Perempuan 

 

49,5 (47) 

50,5 (48) 

Tingkat Pendidikan (%)  

SD  

SLTP  
SLTA  

 PT 

 

37,9 (36) 

22,1 (21) 
24,2 (23) 

15,8 (15) 

Ketersediaan Glukometer (%) 

Memiliki glukometer 

Tidak memiliki glukometer 

 

25,3 (24) 

74,7 (71) 

Tingkat Pengetahuan (Mean + 

SD) 

CI 95 % 

Min - Mak 

Frekuensi (%) 

Kurang 

Baik 

 

68,65 + 17,68 

65,05 – 72,25 
33 – 100 

 

50 (52,6) 

45 (47,4) 

 

 

Tabel 1 menjelaskan bahwa rata-rata 

usia responden 46,81 tahun dengan standar 

deviasi 16,28 tahun, usia termuda 21 tahun 

dan tertua 81 tahun. Diyakini 95 % usia 

responden diantara 43,7-49,9 tahun. Rerata 

durasi atau lama menderita DM adalah 8 

tahun dengan standar deviasi 6,61 tahun, 

durasi paling singkat menderita DM 1 tahun 

dan paling lama 30 tahun. 

Diyakini 95 % durasi diabetes yang 

dialami responden antara 6,75 – 9,44. 

Jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin hampir merata, responden laki-laki 

47 orang (49,5 %) dan wanita 48 orang 

(50,5 %). Distribusi frekuensi tingkat 

pendidikan responden yang paling banyak 

adalah berpendidikan SD 36 orang (37,79 

%), sedangkan yang paling sedikit adalah 

berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 

15 orang (15,8 %). Sebagian besar 

responden tidak memiliki glukometer yaitu 

71 orang (74,7 %), sedangkan yang 

memiliki glukometer sebanyak 24 orang 

(25,3 %).  

Jumlah responden yang memiliki 

pengetahuan tentang hipoglikemia sebesar 

50 orang (52,6 %), sedangkan yang kurang 

memiliki pengetahuan hipoglikemia 45 

orang (47,4 %). Jumlah responden yang 

memiliki kemampuan melakukan deteksi 

episode hipoglikemia 56 orang (58,9 %), 

sedangkan responden yang tidak memiliki 

kemampuan melakukan deteksi episode 

hipoglikemia 39 orang (41,1 %).  

 
Tabel 2.  

Hubungan Usia Dan Lama DM 

Terhadap Kemampuan Deteksi Hipoglikemia  

Di RS Islam Jakarta Maret-April 2018 (n = 95) 

 

Variabel r R² Persamaan 

 

p 

value 

Usia 0,29  

 

0,085 Kemampuan 

Deteksi 
Hipoglikemia 

= 89,40 – 

0,35 Usia 

 

0,004 

 

Durasi 

DM 

 

 

0,31 0,097 Kemampuan 

Deteksi 

hipoglikemia 

= 66,26 + 
0,86 Durasi 

DM 

 

0,002 

 

 

Tabel 2 menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan antara usia dan kemampuan 

Tingkat Kemampuan (Mean + SD) 

CI 95 % 
Min - Mak 

Frekuensi (%) 

Kurang 

Baik 

73,20 + 18,16 

69,50 – 76,90 

36 – 100 

 

56 (58,9) 

39 (41) 
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deteksi episode hipoglikemia dan berpola 

negatif, artinya semakin muda usia 

responden maka semakin meningkat 

kemampuan melakukan deteksi episode 

hipoglikemia. Nilai koefisien determinasi 

0,085 artinya persamaan garis regresi yang 

diperoleh dapat menerangkan 8,5 % variasi 

kemampuan deteksi episode hipoglikemia. 

Hasil uji statistik diperoleh p value 0,004 

berarti terdapat hubungan yang signifikan. 

Tabel 2 juga menjelaskan bahwa durasi 

DM berhubungan dengan kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia dengan pola 

hubungan positif artinya semakin lama 

menderita diabetes maka kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia makin 

meningkat. Nilai koefisien determinasi 

0,097 artinya persamaan garis regresi yang 

diperoleh dapat menerangkan 9,7 % variasi 

kemampuan deteksi episode hipoglikemia. 

Hasil uji statistik di atas menunjukkan nilai 

p value 0,002 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara lama 

menderita DM dengan kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia. 
 

Tabel 3.  

Hubungan Tingkat Pendidikan Responden Dengan 

Kemampuan Deteksi Episode 

 Hipoglikemia di RS Islam Jakarta  

Maret-April 2018 (n = 95) 

 

Pendidikan Mean SD SE p 

value 

N 

 

Dasar 73,74 18,89 

 

2,50  

0,726 

57 

Lanjut 72,39 

 

17,22 

 

2,79 

 

 38 

 

 

Tabel 3 menjelaskan bahwa rerata 

kemampuan deteksi hipoglikemia pada 

responden yang berpendidikan dasar adalah 

73,74 dengan standar deviasi 18,89, 

sedangkan pada responden yang 

berpendidikan lanjut 72,39 dengan standar 

deviasi 17,22. Hasil uji statistik diperoleh 

nilai p value = 0,726 berarti pada alpha 5 % 

tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia. 

Tabel 4 menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan pengetahuan hipoglikemia 

dengan kemampuan deteksi episode 

hipoglikemia menunjukkan hubungan yang 

kuat dan berpola positif artinya semakin 

tinggi tingkat pengetahuan tentang 

hipoglikemia maka semakin meningkat 

kemampuan deteksi episode hipoglikemia. 

Nilai koefisien determinasi 0,635 artinya 

persamaan garis regresi tersebut dapat 

menjelaskan 63 % variasi kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia. Hasil uji 

statistik menunjukkan nilai p value 0,0005, 

berarti terdapat hubungan signifikan antara 

pengetahuantentang hipoglikemia dengan 

kemampuan deteksi hipoglikemia. 

 
Tabel 4. Hubungan Pengetahuan Hipoglikemia 

dengan Kamampuan Deteksi Episode 

Hipoglikemia di RS Islam Jakarta Maret-April 

2018  (n = 95) 

Variabel r R² Persamaan p 

value 

 

Pengetahuan 0,797 0,635 
 

Kemampuan 
Deteksi = 

16,99 + 

0,82 

Pengetahuan 
hipoglikemia 

0,0005 
 

 

 
Tabel 5. 

Hubungan Ketersediaan Glukometer 

Dengan Kemampuan Deteksi Hipoglikemia 

Di RS Islam Jakarta Maret-April 2018  (n = 95) 

 

Tabel 5 di atas ini menjelaskan bahwa 

terdapat 9 orang responden (37,5 %) yang 

memiliki glukometer tidak memiliki 

kemampuan melakukan deteksi episode 

hipoglikemia, sedangkan diantara 

responden yang tidak memiliki glukometer 
terdapat 41 orang (57,7 %) memiliki 

kemampuan melakukan deteksi episode 

hipoglikemia. Hasil uji statistik diperoleh p 

 

Glu

ko 

met

er 

Kemampuan Deteksi 

Episode Hipoglikemia 

Total 

 

OR 

(95 % 

CI) 

p 

value 

 

Tidak 

Mampu 

Mampu 

 

   

n % N % N %   

TM 30 42,3 41 57,7 71 100 0,22 

0,47-

3,16 

0,87 

M 9 37,5 15 62,5 24 100 

JM 39 41,1 56 58,9 95 100 
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value = 0,87 berarti tidak terdapat 

hubungan antara ketersediaan glukometer 

dengan kemampuan deteksi episode 

hipoglikemia. 

 
Tabel 6.  

Analisis Multivariat Variabel Usia, Lama DM dan 

Pengetahuan Hipoglikemia Terhadap Kemampuan 

Deteksi Hipoglikemia (n = 95) 

Variabel 
 

Unstand. 
Coef. B 

 

Standard. 
Coef.Beta 

 

R 
Square 

 

P 
Value 

 

(Constant) 

Usia 

Lama DM 

Peng. 

Hipo 

42,29 

- 0,421 

0,900 

0,631 

 

 

- 0,354 

0,328 

0,612 

 

 

0,693 

 

 

0,0005 

0,0005 

0,0005 

 

 

Tabel 6 menjelaskan tentang hasil 

analisis multivariat bahwa nilai koefisien 

determinasi (R Square) 0,69 berarti model 

regresi yang diperoleh dapat menjelaskan 

69 % variabel kemampuan melakukan 

deteksi episode hipoglikemia. Persamaan 

regresi yang diperoleh dari analisis 

multivariat ini adalah :  

 

Kemampuan Deteksi Hipoglikemia =42,29 

– 0,42 Usia + 0,90 Lama + 0,63 

Pengetahuan  

 

Model persamaan tersebut dapat 

memperkirakan tingkat kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia dengan menggunakan 

variabel pengetahuan hipoglikemia, usia, 

dan lama menderita DM.  Koefisien beta 

pada masing masing variabel dapat 

diartikan sebagai berikut :  

a. Setiap peningkatan usia 1 (satu) tahun, 

maka skor tingkat kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia turun sebesar 

0,42 setelah dikontrol variabel durasi 

diabetes dan tingkat pengetahuan 

hipoglikemia.  

b. Setiap peningkatan durasi diabetes 

selama 1 (satu) tahun maka skor tingkat 
kemampuan deteksi episode 

hipoglikemia meningkat 0,90 setelah 

dikontrol variabel usia dan tingkat 

pengetahuan hipoglikemia.  

c. Setiap peningkatan 1 (satu) skor 

tingkat pengetahuan maka skor tingkat 

kemmapuan deteksi episode 

hipoglikemia meningkat 0,63 setelah 

dikontrol variabel usia dan durasi 

diabetes.  

Berdasarkan uji statistik nilai beta 

berturut-turut pengetahuan (0,61), usia 

(0,35) dan lama menderita DM (0,33), 

sehingga faktor yang paling berhubungan 

dengan kemampuan deteksi episode 

hipoglikemia adalah Pengetahuan pasien 

DM tentang hipoglikemia 

 

4.  PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

usia merupakan salah satu faktor yang 

berhubungan dengan kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia, dimana pada 

kelompok usia yang lebih muda memiliki 

kemampuan lebih baik dari pada kelompok 

usia yang lebih tua atau lanjut usia. 

Beberapa literatur menjelaskan bahwa 

lansia memiliki resiko mengalami 

hipoglikemia unawareness (hipoglikemia 

tidak disadari) lebih banyak daripada 

kelompok usia yang lebih 

Matyka et al, (2006), melakukan 

penelitian berkaitan dengan respon terhadap 

hipoglikemia dengan membandingkan dua 

kelompok usia yaitu  60-70 tahun dan 22-26 

tahun, dimana pada kelompok usia yang 

lebih muda menunjukkan respon yang lebih 

cepat terhadap gejala hipoglikemia, artinya 

kelompok usia yang lebih muda memiliki 

kemampuan mengenal dan merespon gejala 

hipoglikemia lebih baik dari pada kelompok 

usia yang lebih tua. Matyka et al, (2006), 

juga menyimpulkan bahwa lansia lebih 

rentan terhadap kejadian hipoglikemia dan 

frekuensi episode hipoglikemia pada lansia 

juga lebih sering dibandingkan pada usia 

dewasa yang dikaitkan dengan penurunan 

fungsi mekanisme                   .  
Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Matyka, et al, (2006), 

dimana kelompok usia yang lebih tua 

memiliki tingkat kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia lebih rendah 

dibanding kelompok usia muda. Kegagalan 
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lansia mengenal gejala hipoglikemia 

dimungkinkan oleh penurunan glukosensitif 

dan penurunan fungsi kognitif, sehingga 

lansia sering mengintepretasikan lain 

terhadap gejala hipoglikemia seperti 

keluhan pusing atau serangan iskemia 

sementara/transient ischemic attact, 

sehingga tindakan antisipasi dan 

penanganannya tidak        .  

Ditinjau dari teori perubahan perilaku 

bahwa lansia lebih memiliki pengalaman 

keterpaparan stimulus berupa gejala 

hipoglikemia sehingga timbul upaya 

intervensi terhadap gejala hipoglikemia dan 

antisipasi pencegahan episode hipoglikemia 

berikutnya. Hal ini sesuai dengan teori 

perubahan perilaku Stimulus Organisme 

Reaksi (S-O-R) bahwa perubahan perilaku 

terjadi akibat seseorang mengalami 

stimulus secara terus menerus sehingga 

perubahan perilaku semakin        .  

Hasil penelitian ini berbeda dengan 

teori perubahan perilaku. Perbedaan ini 

terletak pada faktor fisiologi, dimana 

seseorang yang semakin tua akan 

mengalami kemunduran anatomi dan 

fisiologis organ tubuh. Lansia lebih 

beresiko mengalami penurunan fungsi 

mekanisme counterregulatory dan 

penurunan kognitif. Penurunan fungsi 

mekanisme counterregulatory 

menyebabkan frekuensi hipoglikemia 

meningkat, dan penurunan kognitif pada 

lansia mengakibatkan kegagalan mengenal 

gejala hipoglikemia, sehingga kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia menurun, 

sedangkan pada teori perubahan perilaku 

tidak mempertimbangkan variabel 

kemunduran anatomi dan fisiologis organ 

tubuh.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

hampir setengah dari jumlah responden 

(47,4 %) tidak memiliki pengetahuan 

tentang hipoglikemia. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulye & Almeida (2002) yang 

menghasilkan sebagian besar pasien 

diabetes tidak memiliki kemampuan 

mengenal gejala hipoglikemia, hanya 26,7 

% yang mampu mengenal gejala 

              . Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hampir separuh 

responden tidak memiliki pengetahuan 

tentang hipoglikemi, sehingga perlu 

dilakukan pengkajian tentang faktor yang 

menyebabkan pasien diabetes tidak 

mengetahui komplikasi akut yang sering 

terjadi yaitu hipoglikemia. Kurangnya 

pasien diabetes mengenal gejala 

hipoglikemia disebabkan oleh kurangnya 

informasi yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan pada saat pasien mulai 

terdiagnosa diabetes.  Menurut Pace, et. al, 

(2006) bahwa salah satu penyebab pasien 

mengalami hipoglikemi berat karena pasien 

diabetes tidak mampu mengenal gejala awal 

hipoglikemia, dan ketidakmampuan 

mengenal gejala awal hipoglikemia adalah 

kurangnya pengetahuan dalam 

mengidentifikasi dan intepretasi gejala 

              .  

Apabila ditinjau dari segi kuantitatif, 

penelitian ini mengungkapkan bahwa 

responden yang memiliki pengetahuan 

tentang hipoglikemia sedikit lebih besar 

dibanding dengan yang kurang memiliki 

pengetahuan (52,5 %). Penelitian yang 

sama dengan penelitian ini juga pernah 

dilakukan oleh Khan & Khan, (2000), 

menyimpulkan bahwa sebagian besar 

responden (56%) memiliki pengetahuan 

tentang gejala hipoglikemia, dimana pasien 

diabetes mengenal gejala hipoglikemia 

berdasarkan pengalaman mengalami gejala 

             .  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pengetahuan tentang hipoglikemia 

merupakan faktor yang paling dominan 

berhubungan dengan kemampuan 

melakukan deteksi episode hipoglikemia. 

Menurut Pace, et.al, (2006), bahwa 

pengetahuan merupakan salah satu variabel 

yang sangat berpengaruh terhadap kontrol 

metabolisme, dan pengetahuan juga 

merupakan faktor fundamental dalam 

mencegah atau mengurangi terjadinya 

komplikasi diabetes mellitus baik akut 

maupun         . Ditinjau dari ilmu 



38 
 

Jurnal Kesehatan Nasional Akper Yaspen Jakarta Vol. 3 No.1 Juni 2019    

 
 

perilaku, pengetahuan merupakan salah satu 

elemen dasar terbentuknya perilaku 

           .  

 

Intervensi keperawatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan pasien 

diabetes dalam melakukan deteksi episode 

hipoglikemia adalah pendidikan kesehatan 

tentang kontrol glikemia dan pengelolaan 

diabetes, diantaranya pemantauan glukosa 

darah mandiri/SMBG dan penggunaan 

insulin. Pemantauan glukosa darah mandiri 

memungkinkan pasien diabetes mengatur 

terapinya untuk mengendalikan kadar 

glukosa darah secara optimal. Selain itu, 

pemantauan glukosa darah mandiri atau 

SMBG dapat digunakan untuk mendeteksi 

dan mencegah hipoglikemia maupun 

hiperglikemia, serta berperan dalam 

menentukan kadar glukosa darah normal 

yang kemungkinan akan mengurangi 

komplikasi diabetes jangka             .  

Pendidikan kesehatan tentang 

pemantauan glukosa darah yang meliputi 

penggunaan alat, intepretasi hasil 

pengukuran dan pencatatan hasil 

pemantauan merupakan topik pendidikan 

kesehatan yang harus diberikan sejak 

diagnosis diabetes ditegakkan. Menurut 

Austin, et al, (2006) ; White & Duncan, 

(2002) bahwa peran perawat dalam 

meningkatkan kemampuan pemantauan 

glukosa darah mandiri pasien adalah 1) 

Membantu pasien dalam memilih sistem 

monitoring yang tepat dan sesuai dengan 

kemampuan pasien baik pengetahuan, 

ketrampilan maupun finansial pasien. 2) 

Memberikan pendidikan kesehatan dan 

pelatihan penggunaan alat SMBG baik 

prosedur pengukuran, intepretasi maupun 

pencatatan dan pelaporannya. 3)  

Mendiskusikan bersama pasien dan 

keluarganya dalam mengidentifikasi 

sumber daya dan support system yang 

tersedia serta perumusan tujuan intervensi 

keperawatan yang berkaitan dengan 

pemantauan glukosa mandiri. 4) Mencegah 

terjadinya komplikasi diabetes dan 

pencegahan            .  

Analisis statistik terhadap korelasi 

variabel tingkat pendidikan dengan variabel 

kamampuan deteksi episode hipoglikemia 

menyimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan 

atau hubungan antara kedua variabel 

tersebut. Berdasarkan kajian teoritis bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang akan 

mempermudah orang tersebut untuk 

memperoleh informasi (Soekanto, 2000). 

Pendidikan mempengaruhi daya serap 

seseorang terhadap informasi yang 

diterima. Seseorang dengan pendidikan 

yang baik lebih matang terhadap proses 

perubahan yang pada diri individu tersebut, 

sehingga lebih mudah menerima pengaruh 

luar yang positif, obyektif dan terbuka 

terhadap berbagai informasi termasuk 

informasi            .  

Tingkat pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang menentukan terhadap 

terjadinya perubahan perilaku, dimana 

seseorang yang berpendidikan tinggi berarti 

telah mengalami proses belajar yang lebih 

panjang, dengan kata lain tingkat 

pendidikan mencerminkan intensitas 

terjadinya proses belajar.  

Tingkat Pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang mendukung peningkatan 

pengetahuan yang berkaitan dengan daya 

serap informasi, dimana orang yang 

memiliki pendidikan tinggi diasumsikan 

lebih mudah menyerap informasi. 

Kemampuan melakukan deteksi episode 

hipoglikemia dihasilkan dari interaksi 

pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap 

pengelolaan hipoglikemia yang diperoleh 

melalui pengalaman sendiri atau orang lain 

dan sumber informasi lain seperti media 

atau mungkin melalui pendidikan formal. 

Apabila dikaitkan dengan konsep 

pendidikan di atas, penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi 

pendidikan semakin mudah menerima 

pengaruh luar yang positif, obyektif dan 

terbuka terhadap berbagai informasi 

termasuk informasi               .  

Tingkat pendidikan diperlukan dalam 

pengkajian keperawatan sebagai faktor 

predisposisi (presdiposing factors) yang 
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menunjang terhadap tingkat pengetahuan 

pasien tentang hipoglikemia. Tingkat 

pendidikan sering dihubungkan dengan 

pengetahuan, dimana seseorang 

berpendidikan tinggi diasumsikan lebih 

mudah menyerap informasi sehingga 

pemberian asuhan keperawatan dapat 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan 

yang mencerminkan tingkat kemampuan 

pemahaman dan kemampuan menyerap 

informasi.  

Lama menderita diabetes mellitus 

berhubungan dengan kemampuan deteksi 

episode hipoglikemia. Pembahasan tentang 

hubungan antara lama DM dengan 

kemampuan deteksi episode hipoglikemia 

ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu aspek 

fiologis dan aspek behavior.  

Ditinjau dari aspek fisiologis, lama 

diabetes dikaitkan dengan kerusakan 

mekanisme glukosensitif. Pasien diabetes 

yang lama memiliki kecenderungan 

mengalami hipoglikemia. Saat terjadi 

hipoglikemia akut, tubuh akan berespon 

dengan mensekresi hormon glukagon dan 

ephinefrine. Hipoglikemia yang 

berlangsung lama akan merangsang 

hipofisis untuk meningkatkan sekresi 

kortisol dan hormon pertumbuhan untuk 

berperan melawan kerja insulin di jaringan 

perifer dan meningkatkan glukoneogenesis. 

Respon glukagon pada pasien DM tipe 1 

mulai turun setelah menderita diabetes 1 – 2 

tahun, dan setelah 5 tahun respon glukagon 

tersebut hilang. Pasien yang telah lama 

mengalami diabetes memiliki resiko 

menurunnya respon simpatoadrenal 

walaupun dengan tingkat gangguan yang 

bervariasi, sehingga rentan terhadap 

terjadinya hipoglikemia. Penurunan 

epinefrin dan glukagon pada penderita DM 

yang lama menyebabkan hilangnya glucose 

counterregulation sehingga terjadi 

hipoglikemia yang tidak disadari atau 

hypoglicemia              .  
Pasien DM yang telah berlangsung 

lama memiliki kecenderungan lebih sering 

mengalami episode hipoglikemia, sehingga 

pengalaman terpapar hipoglikemi tersebut 

merupakan stimulus terhadap tindakan 

deteksi. Menurut teori perilaku sakit 

mechanics menjelaskan bahwa seseorang 

yang sering mengalami kondisi sakit atau 

merasakan adanya gejala sakit memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku dengan 

menaruh perhatian terhadap gejala-gejala 

pada dirinya dan kemudian mencari 

pertolongan.  

Implikasi dari teori ini adalah pada 

pasien DM yang semakin lama, akan sering 

mengalami episode hipoglikemia sehingga 

pasien tersebut cenderung memiliki 

kemampuan untuk melakukan identifikasi 

dan intepretasi terhadap gejala hipoglikemi 

yang dirasakan sebagai tindakan deteksi 

episode hipoglikemia. Penelitian Saeed, 

(2006), menyimpulkan bahwa durasi 

mengalami diabetes yang singkat memiliki 

resiko tidak melakukan kontrol glikemia 

terutama pada kelompok         .  

Ketersediaan glukometer merupakan 

faktor utama dalam SMBG, namun pada 

kenyataannya terdapat banyak pasien 

diabetes yang tidak memiliki glukometer 

karena berbagai hal, antara lain berkaitan 

dengan pembiayaan dan pengetahuan 

menggunakan glukometer tersebut. Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Adam, et al, 

(2003), menyatakan bahwa salah satu 

penghambat pelaksanaan SMBG adalah 

berkaitan dengan pembiayaan peralatan 

SMBG (SMBG equipment) bagi pasien 

diabetes. Penelitian yang dilakukan oleh 

Cox, et al, (2007), lebih menekankan pada 

pembacaan dan intepretasi pada glukometer 

sebagai hambatan      . 
Hasil analisis bivariat menyimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara 

ketersedian glukometer dengan kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia, berarti 

ketersediaan glukometer tidak menjamin 

pasiendiabetes melakukan SMBG sebagai 

salah satu upaya deteksi episode 

hipoglikemia. Ketersediaan glukometer 

merupakan salah satu komponen utama 

dalam pelaksanaan SMBG. Sebagian besar 

responden yang tidak memilki glukometer ( 

7,7 %) mampu melakukan deteksi episode 
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hipoglikemia, dengan kata lain sebagian 

besar responden mengontrol glukosa darah 

tidak menggunakan metode SMBG. Pasien 

diabetes yang tidak memiliki glukometer 

melakukan kontrol glukosa darah dengan 

bantuan perawat, dokter, bidan maupun 

fasilitas kesehatan yang lain. Penelitian ini 

juga menjelaskan bahwa sebagian besar 

responden yang memiliki glukometer 

mampu melakukan deteksi episode 

hipoglikemia (62,5 %) berarti pasien 

dibetes yang memiliki glukometer 

cenderung lebih memiliki kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Cox, 

et al (2001) bahwa SMBG secara signifikan 

mampu mendeteksi terjadinya severe 

hypoglycemia  kurang lebih 58-60 % 

kejadian episode hipoglikemia dan SMBG 

mampu mencegah terjadinya severe 

             .  

Kontrol glikemia secara mandiri sangat 

dianjurkan dalam pengelolaan diabetes, 

namun terdapat banyak hambatan, antara 

lain faktor pengetahuan, ekonomi, kemauan 

dan kepatuhan        . Intervensi 

keperawatan ditujukan untuk memodifikasi 

hambatan-hambatan tersebut. Bagi pasien 

yang memiliki glukometer perlu 

ditingkatkan dan dievaluasi kemampuan 

menggunakan glukometer tersebut baik 

prosedur, intepretasi, dokumentasi, maupun 

pelaporan kepada tenaga kesehatan. Bagi 

pasien yang tidak memiliki glukometer, 

dilakukan pendidikan kesehatan tentang 

keteraturan kontrol glikemia dengan 

memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang terjangkau. 

 

5.   KESIMPULAN 

a. Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kemampuan deteksi  

hipoglikemia adalah pengetahuan 

tentang hipoglikemia, usia dan lama 

menderita diabetes.  

b. Pengetahuan merupakan faktor yang 

paling berhubungan dengan 

kemampuan deteksi hipoglikemia, 

dimana semakin tinggi pengetahuan 

pasien tentang hipoglikemia maka 

semakin mampu melakukan deteksi 

episode hipoglikemia.  

c. Usia berhubungan dengan kemampuan 

deteksi hipoglikemia, dimana pada 

pasien diabet yang lebih tua (lansia) 

cenderung mengalami kemunduran 

mengenal gejala hipoglikemia sehingga 

kemampuan melakukan deteksi 

hipoglikemia juga menurun.  

d. Pasien dengan diabetes yang lama 

cenderung memiliki kemampuan 

deteksi episode hipoglikemia. Hal ini 

terjadi karena pasien memiliki 

pengalaman terpapar gejala 

hipoglikemia, sehingga bila gejala 

hipoglikemia tersebut berulang, pasien 

lebih mudah mengidentifikasi dan 

selanjutya dapat melakukan tindakan 

pertolongan secara tepat.  

e. Implikasi keperawatan dari penelitian 

ini adalah pentingnya pengkajian faktor 

resiko hipoglikemia, yaitu pengetahuan 

hipoglikemia, usia dan lama menderita 

diabetes untuk menentukan intervensi 

keperawatan yang bertujuan 

meningkatkan kemampuan melakukan 

deteksi hipoglikemi dan 

pengelolaannya melalui pendidikan 

kesehatan. Prioritas intervensi 

keperawatan dalam asuhan 

keperawatan adalah meningkatkan 

pengetahuan tentang hipoglikemia 

melalui health education tentang 

pengenalan atau inentifikasi gejala 

hipoglikemia, kontrol glukosa darah, 

pencegahan dan penanganan 

hipoglikemia. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu hal yang harus diperhatikan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien post op 

TURP adalah pemantauan cairan irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

diperhatikan dan diketahui perawat dalam melakukan pemantauan irigasi bladder.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hal yang harus diperhatikan perawat dalam melakukan pemantauan irigasi bladder antara 

lain jenis cairan yang digunakan, kecepatan aliran, ballance cairan, pemantauan tanda-tanda penyumbatan 

kateter, dan meningkatkan intake cairan di atas 3000 ml per hari. Pengetahuan perawat tentang irigasi bladder 

perlu ditingkatkan untuk menghindari komplikasi yang umum terjadi pada klien post op TURP. 

Kata kunci: Irigasi bladder, TURP, Pemantauan 

 

 

 

ABSTRACT 

 

One of important thing that should be cared by nurse for post TURP patient is monitoring bladder irrigation. 

The aims of the study was to identify the thing that should be cared by nurse during monitoring bladder 

irrigation. The result indicated the thing that shuould be cared during bladder irrigation are kind of fluid, 

rapidity of fluid, fluid ballance, sign of chatheter blockage, and increase fluid intake up to 3000 ml per day. 

Knowledge about bladder irrigation of the nurse should be increase to avoid complication that commonly 

happen to post op TURP client. 

Keywords: Bladder irrigation, TURP, Monitoring 
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1. PENDAHULUAN 

Peningkatan usia harapan hidup penduduk 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan. Peningkatan usia harapan hidup 

menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia 

lanjut. Tahun 2010 diperkirakan  akan terjadi 

ledakan jumlah penduduk lanjut usia. Presentase 

penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77 persen 

pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 11,34 

persen pada tahun 2010 (Menegpp, 2009). 

Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut harus 

dicermati, terutama dalam bidang kesehatan. 

Proses penuaan menjadikan seseorang mengalami 

berbagai perubahan pada jaringan-jaringan tubuh 

yang disebabkan karena proses degenerasi. 

Degenerasi terjadi karena tidak ada lagi 

perkembangan dalam sel seperti pada otot, 

jantung, dan ginjal. Proses degenerasi hampir 

mempengaruhi seluruh kemunduran fungsi organ 

tubuh, salah satunya adalah fungsi pada sistem 

urinarius. Penuaan mempengaruhi sistem 

urinarius dalam berbagai cara. Pada lansia yang 

sehat, kemunduran mungkin tidak akan terlalu 

mencolok karena sistem ginjal masih mampu 

bekerja dengan normal. Namun, pada lansia yang 

mengalami kemunduran kesehatan, penuaan pada 

sistem ginjal menjadi sangat rentan. Berbeda 

halnya yang  terjadi pada sistem urinarius. 

Meskipun penuaan tidak langsung berpengaruh 

pada inkontinensia, namun penuaan dapat 

menjadi salah satu faktor risiko terjadinya 

inkontinensia. 

Perubahan fungsi pada traktur urinarius pada 

lansia dipengaruhi proses fisiologis penuaan pada 

sistem tersebut. Kapasitas kandung kemih yang 

normal sekitar 300 sampai 600 ml dengan sensasi 

untuk berkemih sekitar 300 sampai 350 ml. 

Berkemih dapat ditunda satu atau dua jam setelah 

sensai berkemih  dirasakan.  Pada  orang dewasa  

hampir semua urin dapat dikeluarkan sehingga 

tidak meninggalkan residu urin. Namun, pada 

lansia tidak semua urin dapat dikeluarkan. 

Terkadang terdapat residu urin sekitar 50 ml atau 

kurang dan masih dianggap adekuat. Namun, jika 

residu sudah melebihi 100 ml, maka perlu 

dicurigai adanya retensi urin. 

Peningkatan residu urin ataupun terjadinya 

inkontinensia dapat disebabkan karena  beberpa  

hal diantaranya kapasitas kandung kemih  yang  

mengecil karena atrofi otot-otot kandung kemih, 

penurunan hormon estrogen pada wanita lansia, 

dan pembesaran kelenjar prostat pada pria lansia. 

Atrofi otot akibat penuaan menyebabkan 

penurunan kontraksi kandung kemih. Sedangkan 

penurunan hormon estrogen menyebabkan atrofi 

jaringan uretra dan efek melahirkan yang dapat 

dilihat dari melemahnya otot detrusor. Sedangkan 

pembesaran kelenjar prostat menyebabkan 

tekanan pada kandung kemih dan uretra.  

Penyebab penyakit ginjal obstrukstif yang 

paling sering terjadi khususnya pada pria lansia 

adalah pembesaran kelenjar prostat atau yang 

lebih dikenal dengan benign prostate hyperplasia 

(BPH). Menurut Siloam Hospital (2011), BPH 

dan batu ginjal menempati persentase kasus 

urologiyang paling umum terjadi di Indonesia, 

yakni sebesar 75%. 

Kelenjar prostat sendiri terletak di antara 

tulang kemaluan dan dubur, mengelilingi uretra 

proksimal. Prostat berbentuk seperti buah kemiri 

dengan ukuran kira-kira 4x3x2,5 cm dan beratnya 

kurang lebih 20 gram pada keadaan normal. 

Pembesaran yang terjadi pada kelenjar prostat 

erat kaitannya dengan proses penuaan. Faktor-

faktor yang dapat  menyebabkan pembesaran 

kelenjar prostat diantaranya dihydrotestosteron, 

perubahan keseimbangan hormon estrogen-

progesteron, interaksi stroma - epitel, 

berkurangnya sel yang mati, serta terkait dengan 

teori sel stem. Namun, dalam beberapa penelitian 

ditemukan hubungan konsumsi alkohol 

(Rohrmann,  S.,  Platz,  Elizabeth.,  Giovannuci,  

Edward.,  2005), obesitas (Kellog parson dkk, 

2006), dan peningkatan gula darah (Kellog 

parson dkk, 2006) dengan terjadinya BPH. 

Penderita BPH umumnya mengalami 

berbagai gejala seperti memulai fase berkemih 

yang lama dan kadang disertai mengedan, 

terputus-putusnya aliran urin, menetesnya urin 
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pada akhir BAK, pancaran yang lemah, dan rasa  

tidak  puas  saat  berkemih.  Berbagai gejala  

tersebut  dikenal dengan istilah LUTS atau lower 

urinary tract symptoms. Komplikasi yang umum 

terjadi pada penderita BPH diantaranya 

trabekulasi atau penebalan serat- serat detruseor, 

sarkulasi, divertikel, atau pembentukan batu 

vesika. Tahap akhir fase dekompensai berakibat 

pada vesika urinasia yang tidak dapat 

mengosongkan diri sehingga terjadi retensi urin 

total. 

Pengananan BPH dapat dilakukan dalam 

berbagai cara diantaranya lain watchfull waiting, 

medikamentosa, dan tindakan pembedahan. 

Transurethral resection prostate (TURP) menjadi 

salah satu tindakan pembedahan yang paling 

umum dilakukan untuk mengatasi pembesaran 

prostat. Tindakan pembedahan ini dipilih karena 

memiliki efek minimal jika dibandingkan dengan 

jenis pembedahan lainnya. Namun, terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait 

penanganan klien post operasi TURP. Salah 

satunya adalah continuous bladder irrigation.  

Salah satu tindakan post operatif yang 

dilakukan perawat adalah pemantauan continuous 

bladder irrigation (CBI) atau irigasi bladder. 

Irigasi dilakukan untuk mencegah obstruksi, 

mengeluarkan darah, dan klot yang   mungkin  

terjadi  setelah  proses  pembedahan  TURP.  

Pemantauan cairan irigasi penting dilakukan oleh 

perawat. Perawat harus mengobservasi jumlah 

cairan irigasi yang masuk serta menghitung 

berapa banyak cairan irigasi beserta urin yang 

keluar. Perawat juga harus memastikan jenis 

cairan yang digunakan untuk irigasi adalah cairan 

yang tepat dan sesuai. Selain itu, perawat juga 

harus memastikan jumlah intake klien  post  

TURP  adekuat.  Oleh  karena  itu,  pada  

pembahasan  kali ini, penulis   akan   membahas   

tentang pemantauan continuous bladder 

irrigation (CBI) atau irigasi bladder. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis masalah keperawatan dengan konsep 

terkait  

Continuous bladder irrigation adalah sebuah 

prosedur yang dirancang untuk mencegah 

formasi dan retensi clot sehubungan dengan 

dilakukannya TURP (Christine, Ng, 2001). 

Afrainin, Syah (2010) menjelaskan Continuous 

Bladder Irrigation (CBI) merupakan tindakan 

membilas atau mengalirkan cairan secara 

berkelanjutan pada bladder untuk mencegah 

pembentukan dan retensi clot darah yang terjadi 

setelah operasi transurethral resection of the 

prostate (TURP). 

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk 

mencegah formasi clot, melancarkan aliran urin, 

dan mempertahankan kateter dengan secara terus 

menerus melakukan irigasi kandung kemih 

dengan menggunakan cairan rumatan normal 

saline (ACI Urology Network-Nursing, 2012). 

Selain itu, penelitian yang dilakukan Nojiri et al 

(2007) menyebutkan bahwa continuous bladder 

irrigation menurunkan insiden terjadinya 

obstruksi kateter. 

Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan 

kateter threeway ke dalam uretra hingga ke 

kandung kemih. Prosedur ini umumnya dilakukan 

pada 24 jam pertama post operasi TURP dan 

dilakukan sebagai bagian dari perawatan post 

operatif post operasi TURP. Irigasi bladder tidak 

boleh dianggap remeh oleh perawat karena risiko 

komplikasi yang dapat timbul seperti perdarahan, 

retensi clot, infeksi genitourinari, dan kegagalan 

untuk mengosongkan kandung kemih (Mebust, 

Holtgrewe, Cockett, and Petters,1989 dalam 

Afrainin, 2010). 

Afrainin, Syah (2010) menyatakan bahwa 

penggunaan kateter tertutup dengan aliran yang 

berkelanjutan dapat digunakan dengan kecepatan 

aliran yang direkomendasikan 500 ml/jam. 

Normal saline juga sangat dianjurkan sebagai 

cairan irigasi bukan glycine ataupun air steril, 

dengan kecepatan yang direkomendasikan untuk 

mengurangi terjadinya hematuria. Air sebaiknya 

tidak digunakan sebagai cairan irigasi, karena 

akan menyebabkan osmosis, dan akan mudah 

diabsorbsi dan menyebabkan sindrom TURP. 

Normal saline merupakan cairan yang paling 

baik karena merupakan cairan isotonik dan tidak 

mudah diabsorbsi. Klien dengan irigasi kandung 

kemih harus didokumentasikan intake dan output 

dalam sebuah chart irigasi bladder. Selain itu, 
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klien juga harus dipantau untuk mengetahui ada 

atau tidak hematuria dengan memantau warna 

urin dan konsistensinya (Afrainin, 2010). Jika 

tidak terdapat komplikasi, kecepatan aliran dapat 

dikurangi dan kateter dapat dilepas pada hari 

pertama atau hari kedua post operasi. 

Pemantauan CBI penting untuk dilakukan 

guna menghindari risiko yang mungkin terjadi. 

Risiko tersebut diantaranya infeksi saluran kemih 

(Kennedy, 1984 dalam Afrainin, 2010), clot yang 

terkumpul yang dapat menimbulkan obstruksi 

dan menyebabkan nyeri, kelebihan volume 

cairan, dan ruptur kandung kemih (Gilbert and 

Gobbi, 1989 dalam Afrainin, 2010). Perawat 

bertanggung jawab untuk memberikan perawatan 

klien yang efektif yang meliputi pemantauan 

aliran berkelanjutan selama 24 jam masa kritis. 

Selain itu, perawat juga harus mampu 

mengidentifikasi kateter yang tersumbat dan 

mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi 

hal tersebut. Gilbert and Gobbi (1989) dalam 

Afrainin, Syah (2010) menjelaskan tanda dari 

kateter yang tersumbat antara lain spasme 

kandung kemih, kebocoran urin di sekitar kateter, 

distensi pada area suprapubik, terdapat clot pada 

lumen. Selain itu, jumlah output drainase yang 

tidak sama dengan intake irigasi atau klien 

mengeluh terdapat keinginan yang mendesak 

untuk BAB(Afrainin, 2010). 

Peningkatan usia harapan hidup berkaitan 

erat dengan peningkatan jumlah lanjut usia. Pada 

tahun 2010 diperkirakan akan terjadi ledakan 

jumlah penduduk lanjut usia. Presentase 

penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77 persen 

pada tahun 2010  dan  meningkat  menjadi  11,34 

persen pada tahun 2010 (Menegpp, 2009). Salah 

satu masalah yang harus dicermati adalah 

masalah kesehatan yang rentan terjadi pada 

lansia. 

Proses penuaan membuat seseorang 

mengalami perubahan pada jaringan tubuhnya 

karena proses degenerasi. Hampir seluruh organ 

dan sistem tubuh mengalami kemunduran. Salah 

satunya adalah sistem urinarius. Permasalahan 

kesehatan yang terkait sistem urinarius 

diantaranya BPH, kanker prostat, batu ginjal, 

kaker kandung kemih dsb. Menurut Siloam 

hospital (2011), BPH dan batu ginjal menempati 

persentase kasus urologi yang paling umum 

terjadi di Indonesia, yakni sebesar 75%. 

Benigna prostate hyperplasia atau 

pembesaran prostat merupakan hipertrofi atau 

pembesaran pada kelenjar prostat. Banyak faktor 

yang menyebabkan pembesaran kelenjar prostat 

diantaranya faktor ketidakseimbangan kadar 

hormon, usia, obesitas, pola diet, aktivitas 

seksual, kebiasaan merokok, kebiasaan minum 

minuman beralkohol,kurang olah raga, dan 

penyakit diabetes melitus. 

Faktor risiko yang menyebabkan klien 

mengalami pembesaran prostat. Pertama, 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Parsons, Kellogg and Kashefi, Carol pada tahun 

2008 didapatkan prevalensi penderita PBH yang 

cukup tinggi yakni pada lansia Amerika, yakni 

pada lansia usia 60 sampai 69 tahun diperkirakan 

lebih dari 70%  lansia  mengalami pembesaran 

kelenjar prostate. Sedangkan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Rohrmann, S., 

Platz, Elizabeth., Giovannuci, Edward tahun 

2005, menunjukkan bahwa sekitar 50 persen laki-

laki berusia 51-60 tahun memiliki gejala 

pembesaran prostat. Proporsi ini meningkat 

menjadi 70 persen pada laki-laki berusia 61-70 

tahun. 

Faktor yang kedua adalah 

ketidakseimbangan kadar hormon. Kadar hormon 

testosteron yang meningkat berhubungan dengan 

peningkatan kadar dihydrotestosteron yang 

memegang peranan penting terjadinya BPH 

(Rohrmann, S., Platz, Elizabeth., Giovannuci, 

Edward., 2005). Faktor ketiga adalah merokok. 

Bpk. DM merupakan perokok berat namun saat 

ini klien sudah berhenti merokok. Terdapat 

sebuah studi yang menunjukkan perokok berat 

lebih mudah terkena LUTS jika dibandingkan 

dengan bukan perokok. Rokok sendiri 

meningkatkan konsentrasi testosteron. Sedangkan 

testosteron meningkatkan kadar 

dihydrotestosteron yang menyebabkan terjadinya 

BPH (Rohrmann, S., Platz, Elizabeth., 

Giovannuci, Edward.,2005). 

Faktor keempat adalah aktivitas seksual. 

Saat ini klien tinggal berdua dengan istri di 
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rumah, meskipun aktivitas seksual klien tidak 

terkaji karena klien enggan menceritakan, namun 

terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan 

antara aktivitas seksual dan terjadinya BPH. 

Penelitian yang dilakukan James Meigs (2001) 

menunjukkan laki-laki yang menikah dan hidup 

bersama istri memiliki risiko 60% peningkatan 

gejala klinis BPH. Hal ini dikarenakan saat 

kegiatan seksual, kelenjar prostat akan 

mengalami peningkatan  tekanan  darah  sebelum  

terjadi  ejakulasi.  Suplai darah yang tinggi akan 

menyebabkan kelenjar prostat menjadi bengkak. 

Masalah keperawatan yang biasa timbul 

pada klien BPH antara lain nyeri, sulit berkemih. 

Tiga minggu SMRS, Bpk. DM mengeluh sulit 

BAK, harus mengejan, BAK terasa tidak tuntas 

serta urin masih menetes setelah BAK. Keluhan 

tersebut merupakan tanda gejala yang khas pada 

penderita BPH yang dikenal dengan istilah LUTS 

atau Lower Urinary Tract Symptoms (Ikatan Ahli 

Urologi Indonesia).  

Masalah keperawatan post operasi yang 

muncul antara lain nyeri dan risiko perdarahan. 

Nyeri dapat terjadi karena pemasangan kateter  

threeway yang digunakan untuk irigasi bladder. 

Sedangkan risiko perdarahan dapat terjadi karena 

prosedur operasi TURP yang mengerok atau 

mengikis bagian prostat yang mengalami 

pembesaran. 

 

Analisis salah satu intervensi dengan konsep 

dan penelitian terkait  

Salah satu intervensi post operatif yang 

dilakukan perawat adalah pemantau irigasi 

kandung kemih (continuous bladder irrigation). 

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah 

formasi clot, melancarkan aliran urin, dan 

mempertahankan kateter dengan secara terus 

menerus melakukan irigasi kandung kemih 

dengan menggunakan cairan rumatan normal 

saline 

(ACI Urology Network-Nursing, 2012). 

Pemantauan pada 24 jam pertama sangat 

penting dilakukan oleh perawat untuk mencegah 

penumpukan clot. Irigasi bladder tidak boleh 

dianggap remeh oleh perawat karena risiko 

komplikasi yang dapat timbul seperti perdarahan, 

retensi clot, infeksi genitourinari, dan kegagalan 

untuk mengosongkan kandung kemih (Mebust, 

Holtgrewe, Cockett, and Petters, 1989 dalam 

Afrainin, 2010). Irigasi bladder dilakukan untuk 

mencegah formasi clot yang menyebabkan 

tersumbatnya kateter yang ditandai dengan 

spasme kandung kemih, kebocoran urin di 

sekitar kateter, distensi pada area suprapubik,  

terdapat  clot  pada lumen.  Pemantauan 

perdarahan dapat dilakukan dengan melihat 

cairan irigasi yang keluar melalui kateter. 

Perdarahan dikatakan berat jika warna urin 

terlihat merah pekat. 

Pemantauan 24 jam pertama post operatif 

TURP didapatkan warna urin masih berwarna 

merah muda. Kecepatan tetesan dipertahankan 

diatas 30  tpm.  Afrainin,  Syah  (2010)  

menyatakan bahwa penggunaan kateter tertutup 

dengan aliran yang berkelanjutan dapat 

digunakan dengan kecepatan aliran yang 

direkomendasikan 500 ml/jam. Pengaturan 

kecepatan kateter dilakukan untuk mencegah 

terjadinya hematuria. Penggunaan keteter terbuka 

sudah tidak direkomendasikan karena dapat 

menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK). 

Cairan yang digunakan untuk irigasi bladder 

adalah normal saline. Menurut Afrainin, Syah 

(2010), normal saline juga sangat dianjurkan 

sebagai cairan irigasi bukan glycine ataupun air 

steril. Hal itu dikarenakan normal saline 

merupakan cairan isotonik dan tidak mudah 

direabsorpsi (Fillingham and Douglas, 2000).. 

Penggunaan air tidak dianjurkan untuk irigasi 

bladder karena akan diabsorbsi oleh area di 

sekitar prostat yang akan menyebabkan sindrom 

TUR (Fillingham and Douglas, 2000). 

Selain pemantauan warna dan konsistensi 

urin, perawat juga harus memperhatikan intake 

dan output klien. Peningkatan intake cairan 

dilakukan jika klien tidak memiliki 

kontraindikasi terhadap cairan seperti pada klien 

congestive heart failure (CHF) atau chronic 

kidney disease (CKD). Pada kasus Bpk. DM, 

karena klien tidak memiliki kontraindikasi 

terhadap intake cairan, maka konsumsi air putih 

disarankan mencapai tiga liter per hari untuk 

mencapai urine output yang baik dan mengurangi 
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risiko terjadinya hematuria (Fillingham and 

Douglas, 2000). Jumlah irigasi harus dipantau 

dengan seksama dan dipastikan bahwa total 

output sesuai dengan input. Jika irigasi diabsorbsi 

ke dalam pembuluh darah di sekitar prostat dapat   

menyebabkan   hipervolemia   dan   berpotensi   

terjadinya sindrom TURP  (Fillingham  and  

Douglas,  2000).  Sindrom  TUR  sendiri ditandai 

dengan peningkatan tekanan darah, nadi, hingga 

penurunan kesadaran. 

 

Alternatif pemecahan yang dapat dilakukan 

Peningkatan pengetahuan perawat tentang 

continuous bladder irrigation perlu dilakukan 

oleh pihak rumah sakit. Sampai saat ini, belum 

ada literatur   yang   menyediakan  data   untuk   

membantu   perawat mengkaji kateter yang 

tersumbat dan memperbaiki kepatenan kateter 

selama continuous bladder irrigation dilakukan. 

Hal tersebut menyebabkan perawat generalis 

yang belum mendapatkan pelatihan mengenai 

continuous bladder irrigation diharapkan mampu 

merawat klien dengan masalah urologi. 

Selain  itu,  diperlukan  sebuah  format  

pencatatan  harian  berkemih   atau Daily Bladder 

Diary untuk membantu perawat dalam memantau 

intake dan output klien. Penggunaan Daily 

Bladder Diary dapat memaksimalkan 

pemantauan pada klien post op TURP dan 

mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. 

Perawat pun akan lebih mudah mengetahui 

konsumsi cairan klien dan keluhan berkemih 

sehingga dapat diambil tindakan lebih lanjut jika 

terdapat hal yang abnormal. 

 

3. KESIMPULAN 

 

Cairan rumatan normal saline merupakan 

cairan yang paling tepat digunakan utnuk irigasi 

bladder karena bersifat isotonik sehingga tidak 

mudah diabsorbsi oleh area di sekitar prostat yang 

akan menyebabkan sindrom TURP. 

Pemantauan ballance cairan dilakukan untuk 

mengetahui adanya sindrom TURP yang 

disebabkan karena absorbsi cairan irigasi oleh 

area di sekitar prostat. 
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Romanfont 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. 

b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf 

kapital, tanpa diawali dengan kata ”oleh”, urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh 

penulis kedua, ketiga dan seterusnya. 

c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah nama penulis 

dengan huruf Times New Roman font 10. 

 

4. ABSTRACT 

a. Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, berisi tentang inti 

permasalahan/latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan hasil yang diperoleh. Kata 

abstract dicetak tebal (bold). 

b. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. 
c. Jenis huruf abstract adalahTimes New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan 

rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (indent) pada awal 

kalimat. 

d. Abstract dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian 

abstraksi. Kata Keywords dicetak tebal (bold). 

 

5. ATURAN UMUM PENULISAN NASKAH 
a. Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Romanfont 11 dan dicetak tebal (bold). 

b. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi. 

c. Kata asing ditulis dengan huruf miring. 
d. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang 

kurang dari sepuluh harus dieja. 

e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut. 
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6. REFERENSI 
Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Semua yang tertera 

dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan. 

A. Buku 
[1] Penulis  1,  Penulis  2  dst.  (Nama belakang,  nama depan disingkat).  Tahun   
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Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1): 94-111. 
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Tesis. Fakultas Ekonomi UniversitasJoyonegoro, Surabaya. 
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7. ATURAN TAMBAHAN 

7.1 Penulisan Tabel 
Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1, dst.), tanpa garis batas kanan atau kiri. 

Judul table ditulis dibagian atas table dengan posisi rata tengah (center justified) seperti contoh 

berikut. 
 

Tabel 1. Perbandingan Acid danEnsimatis 

Hidrolisat Acid Ensimatis 

Total sugar (g) 5,5 3,9 
Rhamnose 2,5 1,3 

Fucose 2,0 1,2 

  Manose 0,5 1,0   

 

 

 

 

http://www.cdm.pitt.edu/Portals/2/PDF/WorkingPaperSeries/CDM_Working_Paper_1103.pdf
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7.2 Gambar 
Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (Gambar.1, dst.). Judul gambar diletakkan dibawah 

gambar dengan posisi tengah (center justified) seperti contoh berikut. 
 

 
 

Gambar 1. Mikroskopiisolat VTM1, VTM5, VTM6, VTM9dan VT 12. 
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Template Jurnal 

 

JUDUL DITULIS DENGAN 

FONT TIMES NEW ROMAN 12 

CETAK TEBAL (MAKSIMUM 12 

KATA) 

 
Penulis1

1)
, Penulis2

2)
dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak 

Boleh Disingkat] 
1
Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi 

(penulis1)  

email: penulis _1@abc.ac.id 
2
Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi 

(penulis 2)  

email: penulis _2@cde.ac.id 

 
Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan  

Miring] 

Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berisikan isu-isu 

pokok, tujuan penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis 

dalam satu alenia, tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, 

dan cetak miring). 

 

Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New 

Roman 11spasi tunggal, dan cetak miring] 
 

1. PENDAHULUAN  [Times New 

Roman 11 bold] 

Pendahuluan mencakup latar 

belakang  suatu permasalahan serta 

urgensi dan rasionalisasi kegiatan 

(penelitian atau pengabdian). Tujuan 

kegiatan dan rencana pemecahan 

masalah disajikan dalam bagian ini. 

Tinjauan pustaka yang relevan dan 

pengembangan hipotesis (jika ada) 

dimasukkan dalam bagian ini. [Times 

New Roman, 11, normal]. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan 

rancangan kegiatan, ruang lingkup atau 

objek, bahan dan alat utama, tempat. 

Teknik  pengumpulan data, definisi 

operasional variable penelitian, dan 

teknik analisis. [Times   New  Roman,  

11, normal]. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil 

penelitian. Hasil penelitian dapat 

dilengkapi dengan tabel, grafik 

(gambar), dan/atau bagan. Bagian 

pembahasan memaparkan hasil 

pengolahan data, menginterpretasikan 

penemuan secara logis, mengaitkan 

dengan sumber rujukan yang relevan. 

[Times New Roman, 11, normal]. 
 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi rangkuman 

singkat atas hasil penelitian dan 

pembahasan. [Times New Roman, 11, 

normal]. 
 

5. REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi

 yang diacu dalam naskah ini 

disarankan menggunakan aplikasi 

referensi (reference manager) seperti 

Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote 

dan lain-lain. [Times New Roman, 11, 

normal]. 
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