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EDITORIAL  PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL 

 
Salam dari Redaksi 
 
Selamat berjumpa kembali 
dengan  Gema Bidan 
Indonesia pada Volume IV 
Nomor 4 bulan Desember 
2015. Pada nomor ini disajikan 
beberapa artikel ilmiah hasil 
penelitian kebidanan dari 
Bangkalan, Surabaya, Madiun, 
dan Magetan Jawa Timur. 
 
Kami terus berusaha semoga 
pada volume yang akan 
datang pada tahun 2016 
senantiasa ada perubahan 
menuju arah yang lebih baik. 
 
Tim redaksi sangat 
berterimakasih kepada para 
penulis yang memberikan 
kepercayaan kepada kami 
untuk mempublikasikan karya 
ilmiah kebidanan. Para peneliti 
lain yang ingin 
mempublikasikan karya ilmiah 
atau menginginkan informasi 
lainnya dipersilakan 
menghubungi kami melalui 
surat, telepon, atau e-mail.  
 
Terimakasih juga kami 
sampaikan kepada PDII LIPI 
yang telah memfasilitasi 
legalitas jurnal ini.  
 
Redaksi 

 

  
Gema Bidan Indonesia menerima artikel asli berupa hasil 
penelitian atau tinjauan hasil-hasil penelitian dalam bidang 
kebidanan, yang belum pernah dipublikasikan. Artikel harus 
dilampiri dengan surat ijin penelitian atau halaman 
pengesahan. Dewan Redaksi berwenang untuk menerima 
atau menolak artikel yang masuk, juga berwenang 
mengubah artikel, namun tidak akan mengubah makna yang 
terkandung di dalamnya. Artikel berupa tugas akhir 
mahasiswa (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi) 
harus menampilkan mahasiswa sebagai peneliti utama. 
 
Artikel yang dikirim ke Dewan Redaksi harus memenuhi 
persyaratan yaitu: berupa file Ms. Word, ukuran kertas A4, 
seluruh margin 3,5 cm, format 1 kolom, huruf Arial 9, 
maksimal 10 halaman, dan dikirim melalui e-mail. 
 
Syarat isi artikel hasil penelitian adalah: 
1. Judul ber-Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 

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

2. Nama lengkap penulis tanpa gelar ditulis di bawah judul, 
di bawahnya adalah asal institusi, semua dicetak tebal 
pada bagian tengah.  

3. Abstrak ber-Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 
dengan huruf miring. Judul abstrak ada di tengah dengan 
huruf kapital. Isi abstrak dicetak rata kiri dan kanan 
dalam satu paragraf. Di bawah isi abstrak harus 
ditambahkan kata kunci. 

4. Pendahuluan ber-Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan 
dan awal paragraf masuk 0,5 cm.  

5. Metode Penelitian ber-Bahasa Indonesia rata kiri dan 
kanan, awal paragraf masuk 0,5 cm.  

6. Hasil Penelitian ber-Bahasa Indonesia rata kiri dan 
kanan, awal paragraf masuk 0,5 cm.  

7. Pembahasan ber-Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan, 
awal paragraf masuk 0,5 cm.  

8. Simpulan dan Saran ber-Bahasa Indonesia rata kiri dan 
kanan, awal paragraf masuk 0,5 cm. Simpulan dan saran 
disajikan secara naratif. 

9. Daftar Pustaka ber-Bahasa Indonesia, bentuk paragraf 
menggantung (0,5 cm) rata kanan dan kiri, mengacu 
pada Sistim Harvard, yaitu: penulis, tahun, judul buku, 
kota dan penerbit (untuk buku) dan penulis, tahun, judul 
artikel, nama jurnal (untuk jurnal). 

 
Catatan: Judul tabel berada di atas tabel dengan posisi di 

tengah, sedangkan judul gambar berada di bawah 
gambar dengan posisi di tengah. 

 
Syarat artikel tinjauan hasil-hasil penelitian menyesuaikan 
dengan persyaratan di atas, namun menggunakan 
sistematika agak berbeda yaitu: judul, identitas penulis, 
abstrak, pendahuluan, telaah pustaka, pembahasan, serta 
simpulan   dan saran. 
 
                                                                                                                          
Dewan Redaksi 
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ABSTRAK 

 
Pendahuluan: Anak sehat bertambah umur, 

bertambah berat dan tinggi badannya serta 
bertambah kepandaiannya. Balita KEP di 
Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu 
Kabupaten Ngawi pada bulan Agustus tahun 
2011 masih melebihi target yaitu >15%, 
sedangkan perkembangan balita yang tidak 
KEP lebih baik dibandingkan dengan balita 
KEP. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui perbedaan perkembangan 
balita KEP dan tidak KEP. Metode: Sampel 
penelitian cross sectional ini adalah 60 balita 
usia 1-5 tahun di Desa Banjarbanggi 
Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, yang 
diperoleh secara Systematic Random 
Sampling untuk balita tidak KEP dan untuk 
balita KEP dengan total populasi. Untuk 
mengetahui perbedaan perkembangan balita 
KEP dan tidak KEP menggunakan uji Paired 
Samples T-Test. Adanya perbedaan 
bermakna ditentukan jika nilai probabilitas 

(ρ) < 0,05 sebagai kriteria penolakan Ho. 
Hasil: Balita KEP  mengalami 

perkembangan suspek = 60%, sedangkan 
balita tidak KEP perkembangannya normal = 
76,7%. Berdasarkan uji Paired Samples T-
Test didapatkan ada perbedaan 
perkembangan balita KEP dan tidak KEP ρ = 
0,000 (ρ<0,05) dengan koefisien korelasi 
adalah 0,348. Simpulan: penelitian bahwa 
balita yang tidak KEP perkembangannya 
lebih baik dibandingkan dengan balita KEP. 
Saran: pada posyandu dan institusi 
pelayanan kesehatan agar tetap 
dilaksanakan  pemantauan perkembangan 
balita secara optimal. 

 
Kata kunci:  
Perkembangan, balita, KEP 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 
 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian 
dari upaya membangun manusia seutuhnya 
antara lain diselenggarakan melalui upaya 
kesehatan anak yang dilakukan sedini 
mungkin sejak anak masih dalam 
kandungan. Upaya kesehatan ibu yang 
dilakukan sebelum dan semasa hamil hingga 
melahirkan, ditujukan untuk menghasilkan 
keturunan yang sehat dan lahir dengan 
selamat. Upaya kesehatan yang dilakukan 
sejak masih di dalam kandungan sampai 
lima tahun pertama kehidupannya, ditujukan 
untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya sekaligus meningkatkan kualitas 
hidup anak agar mencapai tumbuh kembang 
optimal baik fisik, mental, emosional maupun 
sosial serta memiliki inteligensi majemuk 
sesuai dengan potensi genetiknya (Depkes 
RI, 2005:1). Usia dibawah lima tahun 
terutama pada usia 1-3 tahun merupakan 
masa pertumbuhan yang cepat (growth 
spurt), baik fisik maupun otak, sehingga 
memerlukan kebutuhan gizi yang paling 
banyak dibandingkan pada masa-masa 
berikutnya. Pada masa ini anak sering 
mengalami kesulitan makan, apabila 
kebutuhan nutrisi tidak ditangani dengan baik 
maka akan mudah terjadi Kekurangan Energi 
Protein (KEP) (Bohari, 2009). 

KEP adalah seseorang yang kurang gizi 
yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi 
energi dan protein dalam makanan sehari-
hari dan atau gangguan penyakit tertentu. Di 
Kabupaten Ngawi kasus kurang gizi terdiri 
dari kasus gizi kurang dan gizi buruk  
berdasarkan berat badan menurut umur 
(BB/U) Ngawi tahun 2010 dari total 52.547 
balita terdapat balita yang ditimbang 36.676 
(69,80%), yang naik berat badan 19.679 
(53,66%), gizi buruk 323 (0,90%), kurang gizi 
sebanyak 1.025 balita (2,80%) (Laporan 
tahunan program perbaikan gizi masyarakat 
Dinas Kesehatan Kab.Ngawi, 2010). Target 
balita gizi buruk ditetapkan <3,5% 
sedangkan target untuk KEP (jumlah gizi 
kurang) ditetapkan <15% (Riskesdas, 2010). 
Di Kecamatan Pitu pada bulan Agustus 2011 
dari total 2014 balita, jumlah balita yang 
ditimbang 1387 (68,86%), balita dengan gizi 
baik 1300 (64,54%), balita dengan bawah 
garis merah 10 (0,49%), balita dengan gizi 
kurang 77 (3,82%). Di desa Banjarbanggi 
Kecamatan Pitu pada bulan Agustus 2011 
dari total  jumlah balita 218, jumlah balita 
ditimbang 193 (88,53%), terdapat balita gizi 
baik 162 (83,94%), balita gizi kurang 31 
(16,06%). Dari 12 balita yang dipantau 
perkembangannya  terdiri dari 6 balita KEP 
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yang  sebagian besar hasilnya suspek dan 
terdapat ibu yang mengatakan bahwa 
anaknya yang kurang gizi mengalami 
gangguan perkembangan usia 2 tahun 
bicara belum lancar dan belum bisa berjalan 
dengan baik dan 6 balita tidak KEP yang 
sebagian besar hasilnya normal, ini berarti  
balita yang mengalami KEP sebagian besar 
juga mengalami gangguan perkembangan 
(LB3 gizi bulan Agustus 2011). 

Banyak faktor yang mempengaruhi 
tumbuh kembang pada balita. Menurut 
Soetjiningsih (1998:2) faktor-faktor yang 
mempengaruhi tumbuh kembang anak 
adalah faktor genetik dan faktor lingkungan 
(faktor pranatal dan faktor postnatal). Di 
samping dampak langsung terhadap 
kesakitan dan kematian, gizi kurang juga 
berdampak terhadap pertumbuhan, 
perkembangan intelektual dan produktivitas, 
di mana balita akan tumbuh pendek dan 
mengalami gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan otak yang berpengaruh pada 
rendahnya tingkat kecerdasan dan 
menurunnya produktivitas (DepKes RI, 
2005:9), maka dari itu balita yang mengalami 
kurang gizi / KEP perlu mendapat perhatian 
yang serius dari para orang tua, karena KEP 
akan menyebabkan kerusakan yang tidak 
dapat dipulihkan (irreversibel). Ukuran tubuh 
yang pendek merupakan salah satu indikator 
kekurangan gizi yang berkepanjangan pada 
balita. Kekurangan gizi yang lebih fatal akan 
berdampak pada perkembangan otak 
(Proverawati, dkk, 2009:135). Balita yang 
mengalami kekurangan gizi/KEP dapat 
menimbulkan gangguan pada pertumbuhan 
dan perkembangannya. 

Untuk mengatasi masalah kekurangan 
gizi pada balita tersebut pemerintah telah 
berupaya dengan memberi bantuan berupa 
pemberian makanan tambahan antara lain 
susu, bubur susu, biskuit dan multivitamin 
bagi balita gizi buruk dan gizi kurang. Setiap 
balita yang mendapatkan PMT, akan selalu 
dipantau perkembangan berat badannya 
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 
penanggulangan kurang gizi. Sedangkan 
balita kurang gizi dengan penyakit penyerta, 
dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan 
penanganan yang lebih intensif.  
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis perbedaan  perkembangan 
antara balita kekurangan energi protein dan 
tidak kekurangan energi protein. Manfaat 
dari penelitian ini adalah dapat digunakan 
sebagai bahan masukan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan terutama 
dalam pemantauan pertumbuhan dan 

perkembangan balita di desa Banjarbanggi 
Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.   
 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini adalah penelitian analitik, 
untuk menganalisis perbedaan  
perkembangan antara balita kekurangan 
energi protein dan tidak kekurangan energi 
protein  di desa Banjarbanggi Kecamatan 
Pitu Kabupaten Ngawi.   

Populasi dalam penelitian ini adalah 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
balita KEP (usia 1-3 tahun sejumlah 17 
balita, usia 3-5 tahun sejumlah 13 balita) dan 
tidak KEP (usia 1-3 tahun sejumlah 93 balita, 
usia 3-5 tahun sejumlah 81 balita). 

Variabel penelitian ini adalah 
perkembangan balita KEP dan 
perkembangan  balita tidak KEP. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara studi dokumentasi 
dengan melihat pada KMS kemudian 
dibandingkan dengan baku rujukan WHO-
NCHS 2005, sedangkan data perkembangan 
balita diperoleh dengan cara pengamatan 
langsung pada balita selama 1 bulan, 
dilakukan saat buka posyandu di 6 posyandu 
desa Banjarbanggi. Balita yang tidak hadir 
ada 4 dan dilakukan kunjungan rumah untuk 
di deteksi tumbuh kembangnya. 
Pemeriksaan perkembangan balita 
menggunakan lembar Denver II. Pada saat 
pemeriksaan perkembangan balita 
ditemukan hasilnya suspek sejumlah 20 
balita dan tidak dapat diuji sejumlah 11 
balita, 1 minggu kemudian dilakukan uji 
ulang lagi dan hasilnya juga tidak ada 
perubahan.  

Setelah semua data terkumpul dilakukan 
analisis data menggunakan uji beda (t test) 
dengan nilai probabilitas (ρ) < 0,05. 
          
HASIL PENELITIAN 

 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 
pada kelompok balita KEP, sebagian besar 
perkembangan balita adalah suspek. 
Sedangkan pada kelompok balita tidak KEP, 
sebagian besar perkembangan balita adalah 
normal. Selengkapnya dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
 

Tabel 1. Distribusi  Perkembangan Balita 
 

Status 
gizi 

Perkembangan 

Normal Suspek 
Tak dapat 

diuji 
Total 

KEP 
6 

(20%) 
18 

(60%) 
6 

(20%) 
30 

(100%) 

Tidak 
KEP 

23 
(76,7%) 

2 
(6,7%) 

5 
(16,7%) 

30 
(100%) 
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Hasil uji analisis dengan Paired Samples 
T-Test  diketahui nilai probability (ρ) sebesar 

0,000 (ρ< 0,05), hal ini menunjukkan bahwa  
terdapat perbedaan perkembangan balita 
KEP dan tidak KEP. 

 
PEMBAHASAN 
 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
balita KEP 60% perkembangannya dalam 
kategori suspek, hanya 20% yang normal. 
Hal ini sesuai dengan teori Soetjiningsih 
(1998:2), bahwa gizi memegang peranan 
penting dalam tumbuh kembang anak, 
dimana kebutuhan anak berbeda dengan 
orang dewasa, karena makanan bagi anak 
dibutuhkan juga untuk pertumbuhan dan 
perkembangan. Proverawati, dkk (2009:135) 
juga mengungkapkan bahwa kekurangan gizi 
yang fatal akan berdampak pada 
perkembangan otak. Jadi kurang gizi akan 
berpengaruh pada perkembangan fisik dan 
mental anak. Menurut Bohari (2009) KEP 
berdampak terhadap pertumbuhan, 
perkembangan intelektual dan produktivitas 
antara 20-30%, selain itu juga dampak 
langsung terhadap kesakitan dan kematian. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
balita tidak KEP 76,7%  perkembangannya 
dalam kategori normal, hanya 6,7% yang 
suspek.Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Dina (2008), yang mana hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 86,30% status gizi 
normal dan 13,70% status gizi kurang, 
didapatkan perkembangan balita normal ada 
84,93% dan perkembangan suspek ada 
15,07%. Dari hasil penelitian diperoleh nilai 
probability sebesar 0,000 (ρ<0,05) hal ini 

berarti ada hubungan yang sangat kuat 
antara status gizi dengan perkembangan 
balita. Menurut Narendra, dkk (2002:7) pada 
anak yang sehat perkembangan searah 
dengan pertumbuhannya, di mana 
perkembangan menyangkut adanya proses 
diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan 
tubuh, organ-organ dan sistem organ yang 
berkembang sedemikian rupa sehingga 
masing-masing dapat memenuhi fungsi di 
dalamnya termasuk pula perkembangan 
emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai 
hasil interaksi dengan lingkungannya. 

Penilaian tumbuh kembang perlu 
dilakukan untuk menentukan apakah tumbuh 
kembang seorang anak berjalan normal atau 
tidak, baik dilihat dari segi medis maupun 
statistik. Anak yang sehat akan menunjukkan 
tumbuh kembang yang optimal, apabila 
diberikan lingkungan bio-fisiko-psikososial 
yang adekuat (Soetjiningsih, 1995:37). 

Hasil analisis membuktikan bahwa nilai 
probability = 0,000 (ρ<0,05) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya terdapat perbedaan  
perkembangan antara balita kekurangan 
energi protein dan tidak kekurangan energi 
protein. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
balita tidak KEP mempunyai perkembangan 
yang lebih baik dibandingkan balita KEP. 
Menurut Narendra, dkk (2002:1) anak 
memiliki suatu ciri yang khas yaitu selalu 
tumbuh dan berkembang sejak saat 
konsepsi sampai berakhirnya masa 
remaja.Walaupun terdapat beberapa variasi 
akan tetapi setiap anak akan melewati suatu 
pola tertentu yang merupakan tahap-tahap 
pertumbuhan dan perkembangan. Untuk 
mempersiapkan sumber daya manusia yang 
berkualitas di masa yang akan datang maka 
anak perlu dipersiapkan agar anak bisa 
tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin 
sesuai dengan kemampuannya. Menurut 
Narendra, dkk (2002:51) pertumbuhan dan 
perkembangan merupakan proses yang 
terjadi bersama-sama secara utuh, karena 
seorang anak tidak mungkin tumbuh 
kembang sempurna bila hanya bertambah 
besarnya saja tanpa disertai bertambahnya 
kepandaian dan ketrampilan dan sebaliknya 
kepandaian dan ketrampilan seorang anak 
tidak mungkin tercapai tanpa disertai oleh 
bertambah besarnya organ atau alat sampai 
optimal.  Hal ini sesuai dengan pendapat dari 
Supariasa, dkk (2002:31) apabila setelah 
dilahirkan mengalami kekurangan gizi, maka 
pertumbuhan dan perkembangan anak akan 
terhambat dan tidak akan mengikuti potensi 
genetik yang optimal. Sedangkan pada anak 
sehat perkembangan searah dengan 
pertumbuhannya, masing-masing dapat 
memenuhi fungsi di dalamnya termasuk pula 
perkembangan emosi, intelektual, dan 
tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 
lingkungannya (Narendra, dkk, 2002:7). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  
perkembangan antara balita kekurangan 
energi protein dan tidak kekurangan energi 
protein.     
 

Saran 
 

Disarankan bagi instansi pelayanan 
kesehatan dapat menggunakan penelitian ini 
sebagai acuan untuk meningkatkan mutu 
pelayanan dalam pemantauan pertumbuhan 
dan perkembangan balita. Bagi institusi 
Pendidikan dapat dijadikan bahan masukan 
dalam  penelitian selanjutnya mengenai 
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pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan 
perkembangan balita.  
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ABSTRAK 
 
 

Pendahuluan: Perkembangan adalah 
bertambahnya stuktur dan fungsi tubuh yang 
lebih kompleks dalam kemampuan gerak 
kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta 
sosialisasi dan kemandirian. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis perbedaan 
perkembangan anak usia 2-4 tahun antara 
anak yang mengikuti PAUD dan anak yang 
tidak mengikuti PAUD di Desa Tawangrejo 
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. 
Metode: Dalam penelitian ini rancangan yang 
digunakan adalah cross sectional, dengan 
sampel 82 anak usia 2-4 tahun yang 
mengikuti PAUD dengan yang tidak 
mengikuti PAUD. Sampel diambil 
menggunakan metode proportional simple 
random sampling. Hasil: Dari hasil uji statistik 
diperoleh nilai probability (p) sebesar 0,000 

(<0,05). Simpulan: Ada perbedaan 
perkembangan anak yang mengikuti PAUD 
dengan yang tidak mengikuti PAUD.  
 
Kata kunci: 
Perkembangan anak, PAUD 

 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Usia lahir sampai memasuki pendidikan 
dasar merupakan masa keemasan sekaligus 
masa kritis dalam tahapan kehidupan 
manusia yang akan menentukan 
perkembangan anak selanjutnya. Masa ini 
merupakan masa yang tepat untuk 
menentukan dasar-dasar pengembangan 
kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, 
konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. 
Sehingga upaya pengembangan seluruh 
potensi anak usia dini harus dimulai agar 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
tercapai secara optimal (Nibras, 2002). 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai 
strategi pembangunan sumber daya manusia 
merupakan titik sentral yang sangat 
fundamental dan strategis bagi 
pembangunan masa depan (Anonim, 2003). 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 
suatu proses pembinaan tumbuh kembang 
anak sejak lahir hingga enam tahun secara 
menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan 
non fisik, dengan memberikan rangsangan 
bagi perkembangan jasmani, rohani (moral 
dan spiritual), motorik, akal fikir, emosional, 
dan sosial yang tepat dan benar agar anak 
dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal (Nibras, 2002). 

Pada tahun 2005 dari sekitar 28,12 juta 
anak usia 0-6 tahun yang memperoleh 
layanan pendidikan baru sekitar 28,31%, 
sedang anak usia 2-4 tahun yang terlayani 
melalui PAUD non formal baru mencapai 
10,10%. Pada tahun 2005 Unesco mencatat 
bahwa angka partisipasi PAUD di Indonesia 
memasuki posisi terendah di dunia (20%), 
bahkan lebih rendah dari rata-rata negara 
berpenghasilan paling rendah (rata-rata 
24%) fenomena yang sama juga terjadi 
dikawasan ASEAN, dimana angka partisipasi 
anak usia dini di Indonesia tergolong lebih 
rendah dibandingkan dengan negara 
Philipina (27%), Vietnam (43%), Thailand 
(86%), dan Malaysia (89%) (Siswanto, 
2006). Anak lahir s/d usia 6 tahun (utamanya 
yang belum mendapatkan layanan PAUD 
Jalur Pendidikan Formal). Prioritas 2-4 
tahun, Tahun 2009 ditargetkan 35% anak 2-4 
tahun terlayani di PAUD Non Formal, dan 
tahun 2006, 12,5% (1,49 juta) anak 2-4 
tahun terlayani di PAUD  Non Formal. Target 
pertahun: 2006 :12,5% (1,49 juta anak), 
2007 : 18,0% (2,27juta anak), 2008 : 26,0% 
(3,18juta anak), 2009 : 25,0% (4,33 juta 
anak) (Siswanto, 2006). Apabila 
dibandingkan dengan negara-negara barat, 
maka perkembangan motorik pada anak 
Indonesia tergolong rendah. Di Amerika, 
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anak mulai berjalan pada umur 11,4–12,4 
bulan 11, dan anak-anak di Eropa antara 
12,4–13,6 bulan 12 (Endah, 2008). 

Sedangkan di Indonesia, pada sampel 
yang diteliti adalah 14,02 bulan 14. Informasi 
yang cukup untuk menerangkan perbedaan 
tersebut belum ada, namun besar 
kemungkinan bahwa faktor gizi, pola 
pengasuhan anak, dan lingkungan ikut 
berperanan. Penjabaran tersebut di atas, 
menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 
pemberian stimulasi untuk mengembangkan 
kemampuan motorik merupakan hal yang 
urgen atau penting (Endah, 2008). Jumlah 
anak usia 2-4 tahun di Desa Tawangrejo 
Kecamatan Takeran sampai dengan bulan 
Maret 2009 tercatat sebanyak 109 anak,  
jumlah anak yang mengikuti  PAUD 
sebanyak 28 anak (25,7%) dan jumlah anak 
yang tidak mengikuti PAUD 81 anak (74,3%). 
Dari hasil studi awal yang dilakukan bulan 
Maret 2009 yang dilakukan terhadap 20 anak 
dengan menggunakan KPSP, menunjukkan 
12 anak (60%) mempunyai perkembangan 
tidak normal dengan nilai KPSP <7, 
sedangkan 8 anak (40%) mempunyai 
perkembangan normal dengan nilai KPSP ≥ 
9. Dari 12 anak yang memiliki perkembangan 
tidak normal, sebanyak 8 anak (66,7%) 
diantaranya tidak mengikuti PAUD dan 4 
anak (33,3%) yang mengikuti PAUD. 
Sedangkan dari 8 anak yang memiliki 
perkembangan normal, sebanyak 5 anak 
(62,5%) diantaranya  mengikuti PAUD dan 3 
anak (37,5%)  yang tidak mengikuti PAUD. 
Selama ini kegiatan yang dilaksanakan di 
Posyandu biasanya lebih diprioritaskan untuk 
memantau pertumbuhan anak dengan 
melakukan penimbangan berat badan 
dengan tujuan untuk mengetahui status gizi 
atau kondisi kesehatan fisiknya. Apabila 
diketahui pertumbuhan anak terjadi 
gangguan baru dilakukan upaya-upaya untuk 
mengatasinya. Sedangkan kegiatan untuk 
memantau perkembangan anak sesuai 
dengan usia belum pernah dilakukan oleh 
petugas maupun orang tuanya. 

Sejak lahir anak memiliki kurang lebih 
100 miliar sel otak. Sel-sel syaraf ini harus 
rutin distimulasi dan didayagunakan agar 
terus berkembang jumlahnya. Jika tidak, 
jumlah sel tersebut akan semakin berkurang 
yang berdampak pada penurunan potensi 
kecerdasan anak. Stimulasi yang diberikan 
pada usia ini akan mempengaruhi laju 
pertumbuhan dan perkembangan anak serta 
sikap dan perilaku sepanjang rentang 
hidupnya. Secara alamiah perkembangan 
anak berbeda-beda, baik dalam intelegensi, 
bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, 
keadaan jasmani dan keadaan sosialnya. 
Setiap anak memiliki kemampuan tak 

terbatas dalam belajar (limitless capacity to 
learn) yang inhern (telah ada) dalam dirinya 

untuk dapat berpikir kreatif dan produktif 
(Anonim, 2002).  

Untuk meningkatkan perkembangan 
anak dapat dilakukan upaya yang mencakup 
stimulasi intelektual, pemeliharaan 
kesehatan, pemberian nutrisi, dan 
penyediaan kesempatan-kesempatan yang 
luas untuk mengeksplorasi dan belajar 
secara aktif. (Siswanto, 2006). Oleh karena 
itu anak memerlukan program pendidikan 
yang mampu membuka kapasitas 
tersembunyi tersebut (unlocking the 
capacity) melalui pembelajaran bermakna 

seawal mungkin. (Anonim,2002). Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan pada anak sejak 
lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan yang lebih lanjut (Nibras, 2002). 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
diharapkan dapat menambah perkembangan 
anak usia dini, oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian untuk  judul apakah ada 
perbedaan pendidikan anak usia dini antara 
yang mengikuti PAUD dengan yang tidak 
mengikuti PAUD.  

 
Rumusan Masalah 
      

Berdasarkan latar belakang dirumuskan 
masalah yaitu: “Apakah ada perbedaan 
perkembangan  anak usia 2-4  tahun antara 
anak yang mengikuti PAUD dengan anak 
yang tidak mengikuti PAUD di Desa 
Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten 
Magetan ?”. 
 
Tujuan Penelitian  
 

1. Mengidentifikasi perkembangan anak 
usia 2-4 tahun yang mengikuti PAUD  di 
Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran 
Kabupaten Magetan. 

2. Mengidentifikasi perkembangan anak 
usia 2-4 tahun yang tidak mengikuti 
PAUD di Desa Tawangrejo Kecamatan 
Takeran Kabupaten Magetan. 

3. Menganalisis perbedaan perkembangan 
anak usia 2-4 tahun  antara anak yang 
mengikuti PAUD dengan anak yang 
tidak mengikuti PAUDdi Desa 
Tawangrejo Kecamatan Takeran 
Kabupaten Magetan. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasional yaitu 
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penelitian yang melakukan pengamatan atas 
perilaku objek dan bersifat parasimpatif dan 
non parasimpatif. Dalam penelitian ini 
rancangan yang digunakan adalah cross 
sectional, yang menekankan pada waktu 
pengukuran data variabel dinilai secara 
simultan pada satu saat. Pada penelitian ini 
variabel perkembangan anak usia 2-4 tahun 
yang mengikuti PAUD dan yang tidak 
mengikuti PAUD diukur pada saat itu saja.  

Lokasi penelitian adalah di Desa 
Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten 
Magetan dan waktu penelitian dilakukan 
bulan Juli 2009. 

Populasi adalah Keseluruhan subyek 
penelitian (Arikunto, 2002). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh anak usia 2-4 
tahun di Desa Tawangrejo Kecamatan 
Takeran Kabupaten Magetan sebanyak 102 
anak. Sampel dalam penelitian ini adalah 
anak usia 2-4 tahun yang mengikuti PAUD 
dengan yang tidak mengikuti PAUD 
sebanyak 82 orang, cara menghitung besar 
sampel: 

n =   
2)(1 dN

N


 

Keterangan :  
n  = besar sampel 
N = besar populasi 
d  = tingkat signifikansi (p) 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan metode 
proporsional simple random sampling, yaitu 
cara pengambilan sampel secara 
proporsional dengan acak sederhana. 

Data perkembangan yang mengikuti 
PAUD dengan yang tidak mengikuti PAUD 
diperoleh dengan cara pengamatan 
langsung pada anak selama 1 (satu) bulan di 
Desa Tawangrejo untuk mengetahui 
kemampuan apa yang sudah dikuasai oleh 
anak sesuai dengan usianya serta 
mengadakan tanya jawab dengan ibu 
tersebut dengan menggunakan lembar 
KPSP sesuai dengan usia anak. 

Analisis data ini bertujuan untuk 
menganalisa perbedaan perkembangan 
anak usia 2-4 tahun antara yang mengikuti 
PAUD dengan yang tidak mengikuti  PAUD. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
Dari 35 anak usia 2-4 tahun yang 

mengikuti PAUD perkembangannya normal 
sebanyak 30 anak (86%) dan yang 
mempunyai perkembanganya tidak normal 
sebanyak 5 anak (14%).  

Dari 47 anak usia 2-4 tahun anak yang 
tidak mengikuti PAUD mempunyai 

perkembangan normal sebanyak 37 anak 
(79%) dan  mempunyai perkembangan tidak 
normal sebanyak 10 anak (21%).  

Dari hasil uji statistik untuk menganalisa 
perbedaan perkembangan anak usia 2-4 
tahun antara anak yang mengikuti PAUD 
dengan yang tidak mengikuti PAUD 
diperoleh nilai probability (p) sebesar 0,00 
(<0,05) yang berarti ada perbedaan 
perkembangan anak yang mengikuti PAUD  
 
PEMBAHASAN 

 
Anak usia 2-4 tahun yang mengikuti 

PAUD perkembangannya normal sebanyak 
30 anak (86%) dan  yang mempunyai 
perkembanganya tidak normal sebanyak 5 
anak (14%). Anak yang mendapatkan 
pembinaan sejak usia dini akan dapat 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
fisik dan mental, yang secara langsung 
maupun tidak langsung akan berdampak 
pada peningkatan potensi belajar, atas kerja 
dan produktivitas. Pada akhirnya anak akan 
lebih mampu untuk mandiri dan 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki 
dengan demikian betapa pentingnya PAUD 
untuk anak-anak kita. Mereka cukup 
diberikan menu pendidikan sederhana yang 
diramu dalam bentuk permainan yang 
menyenangkan namun tetap efektif gunan 
merangsang tumbuh kembang anak baik 
fisik maupun non fisik.  

Anak usia 2-4 tahun anak yang tidak 
mengikuti PAUD mempunyai perkembangan 
normal sebanyak 37 anak (79%) dan  
mempunyai perkembangan tidak normal 
sebanyak 10 anak (21%). Masih rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk mengikutkan 
putra putrinya dalam progran PAUD. Banyak 
keluarga yang masih beranggapan bahwa 
anak usia dini cukup dididik di rumah saja. 
Dampaknya PAUD di lapangan belum 
menarik minat semua keluarga yang 
menyebabkan belum banyaknya anak yang 
mengikuti PAUD. Hal ini faktor yang dapat 
mempengaruhi perkembangan anak usia 2-4 
tahun adalah Usia, pekerjaan orang tua, 
pendidikan orang tua.  

Anak usia 0-4 tahun akan terbangun 
50% dari total kecerdasan yang akan dicapai 
pada usia 18 tahun Hal ini menunjukkan 
bahwa usia 4 tahun pertama adalah masa-
masa paling menentukan dalam membangun 
kecerdasan anak dibandingkan masa-masa 
sesudahnya. Artinya, nilai pada usia tersebut 
anak tidak mendapatkan rangsangan yang 
maksimal, maka potensi tumbuh kembang 
anak tidak akan teraktualisasikan secara 
optimal. 

Dari 82 ibu yang mempunyai anak usia 
2-4 tahun sebanyak 29 ibu (35,4%) 
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berpendidikan SMA, ibu yang berpendidikan 
perguruan tinggi sebanyak 11 ibu (13,4%). 
Hal ini sesuai dengan pendapat Soetjiningsih 
(1995), yang menyatakan bahwa pendidikan 
orang tua merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam tumbuh kembang anak. 
Karena dengan  pendidikan yang baik maka 
ibu dapat menerima segala informasi dari 
luar terutama tentang cara pengasuhan 
anaknya yang baik, serta bagaimana 
menjaga kesehatan dan merawat anaknya. 
Demikian pula dari dua kelompok anak usia 
2-4 tahun antara anak mengikuti PAUD 
dengan anak yang tidak mengikuti PAUD 
keduanya mempunyai buku KIA. Melalui 
buku ini ibu lebih mudah memantau 
pertumbuhan dan perkembangkan anak 
sesuai dengan usianya. Demikian pula apa 
yang harus dilakukan oleh ibu apabila 
pertumbuhan dan perkembangan anak tidak 
sesuai dengan apa yang tertera pada buku. 
Dengan perbedaan tingkat pendidikan 
tersebut menyebabkan ibu yang mempunyai 
tingkat pendidikan lebh tinggi akan lebih 
mudah memahami segala sesuatu yang 
dimaksudkan oleh buku KIA tersebut. Akan 
tetapi walaupun ibu hanya berpendidikan SD 
tapi selalu memantau perkembangan anak 
dengan buku KIA yang dimiliki ibu, selain 
tidak membedakan anak yang mengikuti 
PAUD  dan anak yang ikut PAUD, sehingga 
perkembangn anaknyapun baik. 

Dari 82 ibu yang mempunyai anak usia 
dini 2-4 tahun sebanyak  ibu 23 (28%) 
pekerja swasta, sedangkan yang bekerja 
sebagai PNS sebanyak ibu 8 (9,8%). 
Pekerjaan orang tua akan mempengaruhi 
perkembangan anak, dimana pendapatan 
orang tua yang memadai akan menunjang 
tumbuh kembang anak karena orang tua 
dapat menyediakan semua kebutuhan 
anaknya, baik kebutuhan primer maupun 
sekunder. 

Dari 82 anak usia 2-4 tahun sebanyak 5 
anak (6,1%) diasuh bukan orang tuanya 
sendiri sedangkan sebanyak 77 anak 
(93,7%) diasuh orang tuanya sendiri. Budaya 
dan pola asuh dari orang tua akan 
mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini 
disebabkan budaya dalam masyarakat 
tempat anak dibesarkan akan mempengaruhi 
cara pandang serta perilaku orang tua dalam 
mengasuh anak yang kan berdampak pada 
perkembangan anak. Anak yang dibesarkan 
di pedesaan akan mempunyai pola 
kebiasaan yang berbeda dengan anak yang 
dibesarkan dikota besar seperti metropolitan. 

Dari hasil uji statistik dibuktikan bahwa 
ada perbedaan perkembangan anak yang 
mengikuti PAUD dengan yang tidak 
mengikuti PAUD . Sedangkan dari hasil 
analisa perkembangan anak usia 2-4 tahun 

di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran 
Kabupaten Magetan yang menunjukkan 
jumlah  anak yang mengikuti PAUD adalah 
35 anak sedangkan jumlah anak yang tidak 
mengikuti PAUD adalah 47 anak. Sehingga 
dari jumlah anak yang mengikuti PAUD 
dengan yang tidak mengikuti PAUD di Desa 
Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten 
Magetan tidak jauh berbeda. 

Hasil penelitian tidak jauh beda dengan 
yang dikemukakan oleh (Fasli Jalal, 2003) 
sampai dengan tahun 2001 jumlah anak usia 
0-6 tahun yang belum terlayani diperkirakan 
19 juta anak (73% dari keseluruhan populasi 
anak). Di Desa Kulon Progo kondisinya juga 
didak jauh beda. Berdasarkan data dari 
subdin PLS, saat ini Kulon Progo memiliki 
sekitar 11 kelompok PAUD yang terdiri dari 
PAUD rintisan, PAUD yang dipadukan 
dengan kelompok BKB, TPA, dll sehingga 
cakupannya sangat rendah.    
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 

 
Hasil penelitian untuk menganalisa 

perbedaan perkembangan anak usia 2-4 
tahun antara anak yang mengikuti PAUD 
dengan anak yang tidak mengikuti PAUD 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.  Dari 35 anak yang mengikuti PAUD 

terdapat 30 anak (86%) normal dan 5 
anak (14%) yang perkembangannya 
tidak normal. 

2.  Dari 47 anak yang tidak mengikuti 
PAUD terdapat 37 anak (79%) normal 
dan 10 anak (21%) yang 
perkembangannya tidak normal. 

3.  Hasil penelitian ditemukan ada perbedaan 
perkembangan antara anak yang 
mengikuti PAUD dengan anak yang 
tidak mengikuti PAUD di Desa 
Tawangrejo Kecamatan Takeran 
Kabupaten Magetan  yang peroleh nilai 
p sebesar 0,00 < α 0,05. 

 
Saran 

 
Dari hasil penelitian ini disarankan 

sebagai berikut: 
1. Bagi orang tua terutama ibu yang 

mempunyai anak, disarankan untuk 
selalu memantau perkembangan 
anaknya agar anak senantiasa baik dan 
mengikutkan anaknya ke PAUD. 

2.  Diharapkan kepada petugas pelayanan 
kesehatan untuk memberikan 
penyuluhan kepada ibu tentang 
pentingnya memantau perkembangan 
anak dengan menggunakan instrumen 
KPSP. 
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 3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dikembangkan untuk penelitian lebih 
lanjut, dan dilakukan lebih dari satu 
tempat yang berbeda yang belum 
dilakukan dalam penelitian ini. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 

Pendahuluan: Kelainan letak sungsang 
merupakan keadaan dimana janin terletak 
memanjang dengan kepala di fundus uteri 
dan bokong berada di bagian bawah kavum 
uteri. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan plasenta previa 
dengan kelainan  letak  sungsang pada ibu 
hamil di Poli Kandungan RSUD Bangil 
Kabupaten Pasuruan. Metode: Sampel 
penelitian adalah 196 ibu hamil, yang diambil 
dengan teknik simple random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan lembar 
pengumpul data, lalu dianalisis dengan uji 
Chi Square. Hasil: Analisis Chi square 
menunjukkan nilai p<0,05. Simpulan: Ada 
hubungan antara plasenta previa dengan 
kelainan letak sungsang pada ibu hamil di 
Poli Kandungan RSUD Bangil Kabupaten 
Pasuruan. 
 
Kata kunci:  
Plasenta previa, letak sungsang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Kehamilan merupakan suatu proses 
reproduksi yang perlu perawatan khusus 
agar dapat berlangsung dengan baik demi 
tercapainya persalinan yang aman dan 
melahirkan bayi yang sehat. Kehamilan 
dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu 
Trimester  I (0-12 Minggu), Trimester  II (12-
28 Minggu) dan Trimester III (28-40 Minggu). 
Dalam tiga triwulan tersebut terjadi 
perubahan - perubahan dalam tubuh ibu 
(Satriah,  2012). Kehamilan merupakan hal 
yang fisiologis tetapi bisa saja terjadi 
komplikasi. Salah satunya adalah letak 
sungsang (presentasi bokong) yaitu suatu 
keadaan pada letak janin memanjang 
dimana janin terletak memanjang dengan 
kepala di fundus uteri dan bokong berada di 
bagian bawah kavum uteri. Insiden 
presentasi bokong ditemukan sekitar 3-4% 
dari seluruh persalinan tunggal pada umur 
kehamilan cukup bulan (> 37 mg), presentasi 
bokong merupakan malpresentasi yang 
paling sering dijumpai (Sarwono, 2008). 
Menurut Survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2003 Angka 
Kematian Ibu (AKI) 307 per 100.000 
kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) berkisar 35 per 1000 kelahiran hidup 
(Depkes, 2004). Secara epidemiologis pada 
kehamilan tunggal didapatkan presentasi 
kepala  sebesar 96,8%, bokong 2,7%, letak 
lintang 0,3%, majemuk 0,1%, muka 0,05% 
dan dahi 0,01%. 

Letak sungsang merupakan keadaan 
dimana janin terletak memanjang dengan 
kepala di fundus uteri dan bokong berada di 
bagian bawah kavum uteri. Faktor yang 
menyebabkan terjadinya letak sungsang 
adalah hamil ganda, prematuritas, panggul 
sempit, plasenta previa, hidrosefalus, 
hidramnion, kelainan uterus, multiparitas, 
dan janin mati. Tipe letak sungsang yaitu: 
Frank breech (50-70%) yaitu kedua tungkai 
fleksi; Complete breech (5-10%) yaitu 

tungkai atas lurus keatas, tungkai bawah 
ekstensi; Footling (10-30%) yaitu satu atau 
kedua tungkai atas ekstensi, presentasi kaki 
(Jhon smeeth, 2009).  Frekuensi letak  
sungsang lebih tinggi pada kehamilan muda 
(21-24 minggu) 33%, dibanding kehamilan 
aterm dan lebih banyak pada multigravida 
dari pada primigravida. Meskipun nilai 
ambang dilakukannya bedah sesar pada 
kasus presentasi bokong semakin rendah, 
ketrampilan melakukan persalinan vaginal 
masih tetap diperlukan (DS 
Bratakoesoema,2005).  Sedangkan menurut 
Haryoga (2008) menyatakan bahwa letak  
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sungsang  terdiri dalam 3-4% dari persalinan 
yang ada. Terjadinya letak  sungsang 
berkurang dengan bertambahnya umur 
kehamilan. Letak sungsang terjadi 25% dari 
persalinan terjadi sebelum umur kehamilan 
28 minggu, terjadi 7% persalinan yang terjadi 
pada minggu ke 32, dan terjadi 1-3% 
persalinan yang terjadi pada kehamilan 
aterm. Insidens presentasi bokong 
meningkat pada kehamilan ganda 25% pada 
gemeli janin pertama, dan 50% pada janin 
kedua. Kehamilan muda juga berhubungan  
dengan  meningkatnya  kasus  ini, 35% pada 
kehamilan  kurang dari 28 minggu, 25% 
pada kehamilan 28 – 32 minggu, 20% pada 
kehamilan 32 – 34 minggu, 8% pada 
kehamilan 34 – 35 minggu, dan 2 – 3% 
setelah kehamilan 36 minggu. Angka 
tersebut akan turun seiring dengan umur 
kehamilan mendekati 40 minggu. Angka 
mordibitas dan mortalitas perinatal pada 
presentasi bokong masih cukup tinggi. 
Angka kematian neonatal dini berkisar 9-
25%, lebih tinggi dibandingkan pada 
presentasi kepala yang hanya 2,6% atau 3-5 
kali dibandingkan janin presentasi kepala 
cukup bulan (Sarwono, 2008). Adapun  
penyebab kelainan letak sungsang ini belum 
diketahui secara pasti namun kemungkinan 
yang menjadi faktor predisposisi adalah 
kehamilan ganda, prematuritas, panggul 
sempit, plasenta previa, hidrosefalus. 
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
Angka kematian ibu merupakan salah satu 
target yang telah ditentukan dalam tujuan 
pembangunan millenium kelima yaitu 
meningkatkan kesehatan ibu. Di negara 
miskin, sekitar  25-50% kematian wanita usia 
subur disebabkan oleh masalah yang 
berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, 
serta nifas. WHO memperkirakan diseluruh 
dunia setiap tahunnya lebih dari 585.000 
meninggal saat hamil atau bersalin.  

Plasenta previa adalah plasenta  yang  
berimplantasi pada segmen bawah rahim 
dan  menutupi  sebagian atau seluruh ostium 
uteri internum. Angka kejadian plasenta 
previa adalah 0,5% dari semua kehamilan, 
dan bertanggung jawab terhadap 20% kasus 
perdarahan antepartum. Plasenta previa 
dibedakan menjadi plasenta previa totalis, 
lateralis, marginalis, dan letak rendah. 
Insiden plasenta previa totalis sekitar 20-
25% dari keseluruhan insiden plasenta 
previa. Plasenta previa parsialis mempunya 
insiden sekitar 40-45% dari smeua insiden 
plasenta previa. Insiden plasenta previa 
marginalis 23-31,3% dari seluruh kejadian 
plasenta previa. Angka kematian ibu akibat 
perdarahan antepartum karena plasenta 
previa totalis kurang dari 1%. Dengan 
penatalaksanaan yang baik mortalitas 

perinatal adalah 50 per 1000 kelahiran hidup. 
Prevalensi plasenta previa di negara maju 
berkisar antara 0,26 - 2,00% dari seluruh 
jumlah kehamilan.  Sedangkan  di Indonesia 
pada tahun 2009 dilaporkan oleh beberapa 
peneliti berkisar antara 2,4 - 3,56% dari 
seluruh kehamilan sekitar lima dari 500 
kelahiran setiap tahunnya. Di Indonesia 
angka SC (Sectio Sesaria) di rumah sakit 
Pemerintah sekitar 20-25% sedangkan 
rumah sakit swasta sekitar 30-80% dari total 
persalinan. Berdasarkan data yang 
didapatkan badan kesehatan dunia World 
Health Organization (WHO), prevalensi 
plasenta previa pada tahun 2008, sekitar 458 
(0,45%) dari 100.000 kelahiran setiap 
tahunnya, sedangkan prevalensi plasenta 
previa pada tahun 2009, sekitar 320 (0,32%) 
dari 100.000 kelahiran(WHO, 2009). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 
telah dilakukan pada tanggal 22-23 Februari 
2013 di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan 
dengan melihat data ibu hamil yang 
berkunjung pada tahun 2011 dan 2012. 
Didapat ibu hamil yang mengalami kelainan 
letak sungsang pada tahun 2011 sebanyak 
110 dari 3640 (6,45%) dan ibu hamil yang 
mengalami kelainan letak sungsang pada 
tahun 2012 sebanyak 155 dari 3864 (6,98%) 
ibu hamil yang berkunjung. Data pada ibu 
hamil yang mengalami plasenta previa 
selama dua bulan yaitu pada bulan 
November sampai Desember didapatkan 25 
ibu hamil dari 332 ibu hamil yang berkunjung 
di poli hamil yaitu sekitar 7,53% selama dua 
bulan. 

Rumusan Masalah 

 
Adapun rumusan masalah penelitian ini 

adalah: Adakah hubungan plasenta previa 
dengan kelainan letak sungsang pada ibu 
hamil di Poli Kandungan RSUD Bangil 
Kabupaten Pasuruan?  
 
Tujuan Penelitian 
 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara plasenta 
previa dengan kelainan  letak  sungsang 
pada ibu hamil di Poli Kandungan RSUD 
Bangil Kabupaten Pasuruan. Sedangkan 
tujuan khususnya adalah 1) Mengidentifikasi 
kejadian plasenta previa pada ibu hamil di 
Poli Kandungan RSUD Bangil Kabupaten 
Pasuruan. 2) Mengidentifikasi kejadian letak 
sungsang pada ibu hamil di Poli Kandungan 
RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. 3) 
Menganalisis hubungan plasenta previa 
dengan kelainan letak sungsang pada ibu 
hamil di Poli Kandungan RSUD Bangil 
Kabupaten Pasuruan. 
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METODE PENELITIAN  
 

Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian analitik dengan desain Cross 
Sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua ibu hamil di Poli Kandungan 
RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun 
sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil 
yang mengalami plasenta previa dengan 
kelainan letak sungsang. Penelitian ini 
mengambil sampel dari kriteria probability 
sampling dengan cara pemilihan simple 
random sampling yang merupakan jenis 
probabilitas yang paling sederhana dengan 
memberi penomoran pada jumlah populasi 
dan mengambil sesuatu dengan jumlah 
sampel yang dibutuhkan. Variabel 
independennya plasenta previa, sedangkan 
variabel dependen kelainan letak sungsang. 
Hasil penelitian dianalisis secara statistic uji 
kerelasi chi-square, dan untuk mengetahui 
signifikansi hubungan plasenta previa 
dengan kelainan letak sungsang 
menggunakan koefisiensi kontingensi. 

 

HASIL PENELITIAN  
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Ibu Hamil 
Berdasarkan Plasenta Previa Pada Ibu Hamil 
di Poli Kandungan RSUD Bangil Kabupaten 

Pasuruan tahun 2012 
 

No. Plasenta 
Pravia 

Frekuensi  Persen 

1 
2 

Ya 
Tidak 

93 
103 

47,4 
52,6 

Total 196 100 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Ibu Hamil 

Berdasarkan Kelainan Letak Sungsang Pada 
Ibu Hamil di Poli Kandungan RSUD Bangil 

Kabupaten Pasuruan tahun 2012 
 

No. Kelainan 
Letak 

Sungsang 

Frekuensi  Persen 

1 
2 

Ya 
Tidak 

118 
78 

60,2 
39,8 

Total 196 100 

 
Tabel 3. Hubungan Plasenta Previa dengan 
Kelainan Letak Sungsang Pada Ibu Hamil di 

Poli Kandungan RSUD Bangil Kabupaten 
Pasuruan tahun 2012 

 

Plasenta 
Previa 

Kelainan Letak Sungsang 
Total 

Ya Tidak  

N % n %  % 

Ya 
Tidak 

49 
69 

52,6 
66,9 

44 
34 

47,4 
33,1 

93 
103 

100   
100 

 Total       118     60,2        78         39,8      196       100 

Chi-square = 4,173    Sig = 0,041 

 
 
 
 

Tabel 4 Hasil Uji Chi Square Pearson 
 

 Value  df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Fisher’s Exact Test 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

4.173 
3.597 
4.181 
 
4.151 
196 

1 
1 
1 
 
1 

.041 

.058 

.041 
 
0.42 

 
Berdasarkan Tabel 4, hasil uji Chi Square 

X
2 

hitung=4,19 > X
 2

 tabel=3,841 dan hasil 
SPSS 16.0 didapatkan p=0,041 < 0,05 (5%) 
maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan 
plasenta previa dengan kelainan letak 
sungsang. 
 
PEMBAHASAN  
 

Dari  Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa 
hasil penelitian ini sesuai dengan uraian di 
atas, sebagian besar ibu yang mengalami 
kelainan letak sungsang karena plasenta 
previa sebanyak 49 orang (52,6%) dan 
hampir setengahnya  ibu yang mengalami 
plasenta previa dan tidak terjadinya kelainan 
letak sungsang sebanyak  44 orang (47,4%)  
mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti 
panggul sempit, prematuritas, hidrosefalus, 
hidramnion, kelainan uterus, multiparitas, 
IUFD, dan hamil ganda. Ibu yang mengalami 
tidak plasenta previa dan terjadi kelainan 
letak sungsang,  prevalensi letak sungsang 
3-4% dari ibu hamil hasil penelitian 196 
orang ibu hamil maka didapatkan 6 orang 
yang terjadi letak sungsang  sebanyak  69 
orang (66,9%), didalam teori Sarwono (2007) 
menyatakan bahwa letak sungsang 
merupakan keadaan dimana janin terletak 
memanjang dengan kepala di fundus uteri 
dan bokong berada di bagian bawah kavum 
uteri seperti tercantum di dalam kerangka 
konseptual pada bab 2 maka letak sungsang 
itu disebabkan oleh karena faktor 
predisposisi terjadinya kelainan letak 
sungsang kemudian kejadian letak sungsang 
diatas dimungkinkan terjadi oleh karena dari 
prematuritas, hamil ganda, plasenta previa, 
panggul sempit dan prevalensi kelainan letak 
sungsang 3-4% dari seluruh kehamilan dari 
hasil penelitian dari 196 orang ibu hamil akan 
mendapatkan 6 orang yang kelainan letak 
sungsang dari hasil prevalensi 3%, tetapi 
dalam penelitian ibu hamil yang  tidak 
mengalami plasenta previa dan tidak 
kelainan letak sungsang sebanyak 34 orang 
(33,1%) dengan demikian maka ibu hamil 
yang mengalami kelainan letak sungsang 
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diatas mungkin disebabkan oleh karena 
faktor-faktor lain selain plasenta previa. Hal 
ini sesuai dengan teori Sarwono (2007) yang 
menyatakan bahwa letak  sungsang faktor 
penyebabnya bukan hanya plasenta previa 
tetapi masih banyak lagi seperti hidrosefalus, 
hidramnion, kelainan uterus, multiparitas.  
 
SIMPULAN DAN SARAN  
 

Dari hasil penelitian dan pengolahan 
data dapat diperoleh simpulan: 1) Sebagian 
besar ibu hamil tidak mengalami plasenta 
previa di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. 
2) Sebagian besar ibu hamil mengalami 
kelainan letak sungsang di RSUD Bangil 
Kabupaten Pasuruan.  3) Ada hubungan 
plasenta previa dengan kelainan letak 
sungsang pada ibu hamil di Poli Kandungan 
RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.  

Berdasarkan simpulan yang telah 
diuraikan, disarankan bagi bidan pemberi 
pelayanan hendaknya hasil penelitian ini 
dapat digunakan untuk upaya-upaya 
meningkatkan konseling kepada ibu hamil 
yang berkunjung ke poli kandungan.  
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ABSTRAK 

 
Pendahuluan: (Organizational Citizenship 
Behavior/OCB adalah perilaku individu yang 

diskresioner, tidak secara langsung atau 
eksplisit diakui oleh sistem formal dan secara 
agregat mempromosikan fungsi efisien dan 
efektif organisasi. Program Studi Kebidanan 
Magetan sebagai suatu institusi pendidikan 
yang meluluskan bidan tentunya 
membutuhkan OCB di dalam 
pelaksanaannya. Karena pada dasarnya 
sebuah institusi adalah sebuah organisasi. 
Mahasiswa Semester I Prodi Kebidanan 
Magetan belum pernah dilakukan penilaian 
OCB karena itu ingin dilakukan eksplorasi 
tentang tingkatan OCB dari mahasiswa. 
Metode: Penelitian ini penelitian deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan 
Semester I sejumlah 37 orang, dan seluruh 
populasi dijadikan sampel. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
dimensi organizational citizenship behavior 
(OCB) terdiri dari altruism, courtesy, 
conscientiousness, civic virtue, 
sportsmanship. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuesioner. Data yang 
terkumpul selanjutnya dilakukan proses 
pengolahan data deskriptif meliputi 
perhitungan persentase dan ditampilkan 
dalam bentuk diagram pie dan narasi. Hasil: 
Sebagian besar mahasiswa memiliki 
tingkatan altruism, courtesy, 
conscientiousness, civic virtue, 
sportsmanship yang tinggi. Saran bahwa 
perlu ditingkatkan suasana kampus yang 
lebih kondusif lagi bagi mahasiswa agar 
kualitas mahasiswa semakin meningkat dan 
tentunya menjawab sasaran mutu dari 
institusi dari Prodi Kebidanan Magetan. 
 
Kata kunci:  
Organizational Citizenship Behavior, 
altruism, courtesy, conscientiousness, civic 
virtue, sportsmanship 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Organizational Citizenship Behavior/OCB  
menurut Organ, dkk (2006) adalah perilaku 
individu yang diskresioner, tidak secara 
langsung atau eksplisit diakui oleh sistem 
formal dan secara agregat mempromosikan 
fungsi efisien dan efektif organisasi. 
Ahdiyana (2010) menyampaikan dalam 
artikelnya sebagai berikut: 
“Berdasarkan pembahasan di atas, OCB 
mempunyai pengaruh yang signifikan pada 
kinerja organisasi dan keberhasilan 
organisasi mencapai tujuannya. Sehingga 
seharusnya organisasi memberikan 
perhatian lebih pada OCB anggotanya untuk 
lebih mendukung ke arah pencapaian tujuan 
organisasi. Sebagai perilaku extra-role, 
sesungguhnya OCB tidak dapat dipisahkan 
dari perilaku kerja yang dituntut dalam 
pekerjaannya atau yang sesuai dengan 
peran yang dimainkannya. Sehingga 
organisasi dapat mengaplikasikan hal 
tersebut dalam seleksi karyawan, 
mendorong karyawan berlaku positif, dan 
penilaian kinerja karyawan. Dengan berbagai 
pengaruh positif dimensi OCB pada 
organisasi, organisasi semestinya dapat 
membentuk lingkungan yang kondusif yang 
dapat mendukung OCB anggota organisasi 
dalam berbagai aktivitas kelembagaannya”. 

Dimensi OCB menurut Organ (1988) 
dalam Zhang (2011), Tambe dan Shanker 
(2014) terdiri dari 5 dimensi yaitu Altruism, 
Courtesy, Conscientiousness, Civic Virtue, 
Sportsmanship. Simanullang (2010) 
melakukan penelitian tentang dimensi-
dimensi OCB terhadap kinerja akademis 
mahasiswa dengan hasil bahwa dimensi-
dimensi OCB ini memiliki pengaruh yang 
searah terhadap kinerja akademis 
mahasiswa. Program Studi Kebidanan 
Magetan sebagai suatu institusi pendidikan 
yang meluluskan bidan tentunya 
membutuhkan OCB di dalam 
pelaksanaannya. Karena pada dasarnya 
sebuah institusi adalah sebuah organisasi. 
Mahasiswa Semester I Prodi Kebidanan 
Magetan belum pernah dilakukan penilaian 
OCB karena itu ingin dilakukan eksplorasi 
tentang tingkatan OCB dari mahasiswa. 

 
Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana gambaran Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) Mahasiswa 

Prodi Kebidanan Magetan Semester I? 
 

Tujuan Penelitian 
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Mengetahui gambaran Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) Mahasiswa 

Prodi Kebidanan Magetan Semester I 
menurut dimensi Altruism, Civic Virtue, 
Conscientiousness, Courtesy, 
Sportsmanship. 

 
Manfaat penelitian 
 

Penilitian ini diharapkan bermanfaat 
menambah pemahaman tentang satu faktor 
mahasiswa yang mempengaruhi kinerja dari 
mahasiswa sehingga dapat dijadikan 
sebagai salah satu referensi. Serta 
diharapkan hasil penelitian ini memberikan 
kontribusi dalam meningkatkan kualitas 
mahasiswa secara umum.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Pada penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan di Prodi Kebidanan Kampus 
Magetan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Prodi Kebidanan 
Magetan Semester I sejumlah 37 orang. Dan 
seluruh populasi dijadikan sampel. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Dimensi Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) terdiri dari Altruism, Courtesy, 
Conscientiousness, Civic Virtue, 
Sportsmanship. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuesioner yang  telah 
dimodifikasi. Data yang terkumpul selanjutnya 
dilakukan proses pengolahan data deskriptif 
meliputi perhitungan persentase dan 
ditampilkan dalam bentuk diagram pie dan 
narasi.  
 
HASIL PENELITIAN 

  
Tingkatan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) Mahasiswa Prodi 
Kebidanan Magetan Semester I menurut 
dimensi Altruism. 

 

 
 

Gambar 1. Distribusi Altruism dari 
Mahasiswa Kebidanan 

Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 
lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Altruism tinggi yaitu 22 mahasiswa 

(59,46%). Sebanyak 15 mahasiswa (40,54%) 
menunjukkan tingkat altruism sedang dan 
tidak ada mahasiswa yang memiliki altruism 
rendah (Gambar 1).  

Altruism adalah kesediaan untuk 
menolong rekan kerja dalam menyelesaikan 
pekerjaannya dalam situasi yang tidak biasa 
(Gunawan, 2011). Ahdiyana (2010) 
menyampaikan Altruism merupakan perilaku  
yang  membantu orang  lain dalam 
menghadapi masalah dalam pekerjaannya. 
Tambe dan Shanker (2014) mengatakan 
bahwa menurut Organ (1997) altruism 
secara sederhana diartikan sebagai 
membantu atau menolong. Tambe dan 
Shanker (2014) mengatakan altruism adalah 
membantu anggota organisasi lainnya dalam 
tugas-tugasnya. Menurut Ehtiyar, dkk (2010) 
contoh altruism dalam setting akademik 

adalah membantu tugas sekolah teman 
sekolahnya (seperti membantu 
menyelesaikan tugas, persiapan ujian, 
menulis makalah, atau menggunakan 
computer). Sehingga dari hasil identifikasi 
pada 37 mahasiswa yang menunjukkan 
sebagian besar tingkat altruism mahasiswa 
tinggi, sehingga dimungkinkan mahasiswa 
memiliki perilaku saling membantu yang 
tinggi di antara mereka.  
 
Tingkatan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) Mahasiswa Prodi 
Kebidanan Magetan Semester I menurut 
dimensi Civic Virtue.  

 
Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 

lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Civic Virtue tinggi yaitu 21 
mahasiswa (56,76%). Sebanyak 16 
mahasiswa (43,24%) menunjukkan tingkatan 
Civic Virtue sedang dan tidak ada 
mahasiswa yang  menunjukkan tingkatan 
Civic Virtue yang rendah. Seperti terlihat 

dalam diagram berikut ini: 
 

 
 

Gambar 2. Distribusi Civic Virtue dari 
Mahasiswa Kebidanan 

Civic Virtue menyangkut dukungan 
pekerja atas fungsi-fungsi administratif dalam 
organisasi (Gunawan, 2011) Tambe dan 
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Shanker (2014) mengatakan bahwa menurut 
Podsakoff et al, (1990) Civic virtue adalah 

perilaku individu yang menunjukkan bahwa 
pekerja patuh mengambil bagian, secara 
aktif terlibat, dan memperhatikan hidup 
perusahaan. Tambe dan Shanker (2014) 
mengatakan bahwa menurut Podsakoff et al, 
(2000) Civic virtue menggambarkan tingkat 
perhatian yang besar, atau komitmen pada 
organisasi yang menunjukkan kesediaan 
untuk secara aktif berpartisipasi dalam 
kegiatan organisasi, memantau lingkungan 
organisasi  baik yang mengancam maupun 
menguntungkan, mengusahakan alternatif 
terbaik untuk organisasi. Perilaku ini terjadi 
ketika pekerja menganggap dirinya bagian 
dari organisasi. Menurut Ehtiyar, dkk, (2010) 
Civic Virtue juga menunjukkan kerelaan 
untuk membantu mengatur atau 
berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti 
organisasi siswa, kegiatan sosial kampus, 
tugas klub sekolah. Dari hasil bisa dilihat 
tingkat civic virtue mahasiswa tinggi 

sehingga dimungkinkan mahasiswa memiliki 
minat, keterlibatan dan secara aktif terlibat 
dan memperhatikan institusi tempat 
belajarnya.  
 
Tingkatan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) Mahasiswa Prodi 
Kebidanan Magetan Semester I menurut 
dimensi Conscientiousness.  

 
Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 

lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Conscientiousness tinggi yaitu 27 
mahasiswa (72.97%). Sebanyak 10 
mahasiswa (27.03%) menunjukkan tingkatan 
Conscientiousness sedang dan tidak ada 

mahasiswa yang  menunjukkan tingkatan 
Conscientiousness yang rendah. Seperti 
terlihat dalam diagram berikut ini: 

 

 
 

Gambar 3. Distribusi Conscientiousness dari 

Mahasiswa Kebidanan 
 

Conscientiousness menggambarkan 
pekerja yang melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab lebih dari apa yang 
diharapkan (Gunawan (2011). Tambe dan 

Shanker (2014) mengatakan bahwa menurut 
Podsakoff and MacKenzie, (1997) 
Conscientiousness adalah sebuah prototipe 
yang secara keseluruhan menggambarkan 
anggota organisasi yang bertanggung jawab. 
Dari hasil identifikasi didapatkan 72.97% 
mahasiswa memiliki tingkatan 
Conscientiousness yang tinggi. Tambe dan 
Shanker (2014) mengatakan bahwa menurut 
Mac Kenzie (1993) conscientiousness 
adalah perilaku yang secara bijaksana 
diambil, yang melebihi level tuntutan 
minimum tugas dari organisasi, seperti 
mematuhi peraturan, tidak mengambil 
istirahat ekstra, bekerja ekstra-lebih lama. 
Sehingga seperti hasil bisa dilihat tingkat 
Conscientiousness mahasiswa tinggi 
sehingga dimungkinkan menggambarkan 
mahasiswa yang bertanggung jawab 
terhadap institusinya.  
 
Tingkatan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) Mahasiswa Prodi 
Kebidanan Magetan Semester I menurut 
dimensi Courtesy 

 
Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 

lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Courtesy tinggi yaitu 25 mahasiswa 
(67.57%). Sebanyak 12 mahasiswa (32.43%) 
menunjukkan tingkatan Courtesy sedang dan 

tidak ada mahasiswa yang  menunjukkan 
tingkatan Courtesy yang rendah. Seperti 
terlihat dalam diagram berikut ini: 

 

 
Gambar 4. Distribusi Courtesy dari 

Mahasiswa Kebidanan 
 

Ahdiyana (2010) menyampaikan 
Courtesy menunjukkan sikap sopan santun 
dan hormat yang ditunjukkan dalam setiap 
perilaku. Organ (1997) seperti dikutip oleh 
Tambe dan Shanker (2014) menyampaikan 
bahwa Courtesy ditunjukkan dalam 
kepentingan mencegah masalah bagi rekan 
kerja. Menurut Priyono (2012) Courtesy, 
adalah perilaku meringankan problem-
problem yang berkaitan dengan pekerjaan 
yang dihadapi orang lain. Dari hasil 
identifikasi didapatkan 67.57%mahasiswa 
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memiliki tingkatan courtesy yang tinggi. 
Menurut Ehtiyar, dkk, (2010) bahwa salah 
satu tindakan yang tergolong courtesy dalam 
setting akademik adalah termasuk menahan 
diri dari tindakan yang akan mengganggu 
orang lain selama kuliah. Sehingga seperti 
hasil bisa dilihat tingkat Courtesy mahasiswa 
tinggi sehingga dimungkinkan 
menggambarkan mahasiswa mencoba untuk 
membangun hubungan yang baik dengan 
teman-temannya yang juga berarti mereka 
mencoba untuk menghindari konflik dengan 
temannya. 
 
Tingkatan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) Mahasiswa Prodi 
Kebidanan Magetan Semester I menurut 
dimensi Sportsmanship 
 

Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 
lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Sportsmanship tinggi yaitu 29 
mahasiswa (78,38%). Sebanyak 8 
mahasiswa (21,62%) menunjukkan tingkatan 
Sportsmanship sedang dan tidak ada 
mahasiswa yang  menunjukkan tingkatan 
Sportsmanship yang rendah. Seperti terlihat 

dalam diagram berikut ini: 
 

 
Gambar 5. Distribusi Sportsmanship dari 

Mahasiswa Kebidanan 
 

 
Sportsmanship menurut Zhang (2011) 

adalah tolerating less-than-ideal conditions; 
accepting of changes and performs requests 
without complaints (menggambarkan pekerja 

yang lebih menekankan untuk memandang 
aspek-aspek positif dibanding aspek-aspek 
negative dari organisasi, sportsmanship 
menggambarkan sportivitas seorang pekerja 
terhadap organisasi). Tambe dan Shanker 
(2014) mengatakan bahwa Organ (1990) 
mendefinisikannya sebagai "kesediaan untuk 
mentolerir ketidaknyamanan yang tak 
terelakkan dan pemaksaan kerja tanpa 
mengeluh” yang menurut Organ and Ryan 
(1995) serta Organ (1990) hal ini mengacu 
pada keinginan seseorang untuk tidak 
mengeluh ketika mengalami 

ketidaknyamanan tak terelakkan dan 
penyalahgunaan yang dihasilkan dalam 
menjalankan kegiatan profesional.  

Beberapa tindakan yang termasuk 
Sportsmanshipdalam setting akademik 
menurut Ehtiyar, dkk, (2010) adalah sebagai 
berikut menahan diri dari mengeluh tentang 
peralatan kelas yang malfungsi; atau ketika 
anggota kelas tidak berkontribusi sama untuk 
proyek tim. Dari hasil bisa dilihat bahwa 
mahasiswa sebagian besar memiliki 
tingkatan Sportsmanship yang tinggi 
sehingga dimungkinkan mahasiswa lebih 
menekankan untuk memandang aspek-
aspek positif dibanding aspek-aspek 
negative dari institusi. 
 
PEMBAHASAN 

  
Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 

lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Altruism tinggi yaitu 22 mahasiswa 
(59,46%). Sebanyak 15 mahasiswa (40,54%) 
menunjukkan tingkat altruism sedang dan 
tidak ada mahasiswa yang memiliki altruism 
rendah.  

Altruism adalah kesediaan untuk 

menolong rekan kerja dalam menyelesaikan 
pekerjaannya dalam situasi yang tidak biasa 
(Gunawan, 2011). Ahdiyana (2010) 
menyampaikan Altruism merupakan perilaku  
yang  membantu orang  lain dalam 
menghadapi masalah dalam pekerjaannya. 
Tambe dan Shanker (2014) mengatakan 
bahwa menurut Organ (1997) altruism 

secara sederhana diartikan sebagai 
membantu atau menolong. Tambe dan 
Shanker (2014) mengatakan altruism adalah 
membantu anggota organisasi lainnya dalam 
tugas-tugasnya. Menurut Ehtiyar, dkk (2010) 
contoh altruism dalam setting akademik 
adalah membantu tugas sekolah teman 
sekolahnya (seperti membantu 
menyelesaikan tugas, persiapan ujian, 
menulis makalah, atau menggunakan 
computer). Sehingga dari hasil identifikasi 
pada 37 mahasiswa yang menunjukkan 
sebagian besar tingkat altruism mahasiswa 

tinggi, sehingga dimungkinkan mahasiswa 
memiliki perilaku saling membantu yang 
tinggi di antara mereka.  

Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 
lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Civic Virtue tinggi yaitu 21 
mahasiswa (56,76%). Sebanyak 16 
mahasiswa (43,24%) menunjukkan tingkatan 
Civic Virtue sedang dan tidak ada 
mahasiswa yang  menunjukkan tingkatan 
Civic Virtue yang rendah.  

Civic Virtue menyangkut dukungan 

pekerja atas fungsi-fungsi administratif dalam 
organisasi (Gunawan, 2011) Tambe dan 
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Shanker (2014) mengatakan bahwa menurut 
Podsakoff et al, (1990) Civic virtue adalah 

perilaku individu yang menunjukkan bahwa 
pekerja patuh mengambil bagian, secara 
aktif terlibat, dan memperhatikan hidup 
perusahaan. Tambe dan Shanker (2014) 
mengatakan bahwa menurut Podsakoff et al, 
(2000) Civic virtue menggambarkan tingkat 
perhatian yang besar, atau komitmen pada 
organisasi yang menunjukkan kesediaan 
untuk secara aktif berpartisipasi dalam 
kegiatan organisasi, memantau lingkungan 
organisasi  baik yang mengancam maupun 
menguntungkan, mengusahakan alternatif 
terbaik untuk organisasi. Perilaku ini terjadi 
ketika pekerja menganggap dirinya bagian 
dari organisasi. Menurut Ehtiyar, dkk, (2010) 
Civic Virtue juga menunjukkan kerelaan 
untuk membantu mengatur atau 
berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti 
organisasi siswa, kegiatan sosial kampus, 
tugas klub sekolah. Dari hasil bisa dilihat 
tingkat civic virtue mahasiswa tinggi 

sehingga dimungkinkan mahasiswa memiliki 
minat, keterlibatan dan secara aktif terlibat 
dan memperhatikan institusi tempat 
belajarnya.  

Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 
lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Conscientiousness tinggi yaitu 27 
mahasiswa (72.97%). Sebanyak 10 
mahasiswa (27.03%) menunjukkan tingkatan 
Conscientiousness sedang dan tidak ada 
mahasiswa yang  menunjukkan tingkatan 
Conscientiousness yang rendah.  

Conscientiousness menggambarkan 
pekerja yang melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab lebih dari apa yang 
diharapkan (Gunawan (2011). Tambe dan 
Shanker (2014) mengatakan bahwa menurut 
Podsakoff and MacKenzie, (1997) 
Conscientiousness adalah sebuah prototipe 
yang secara keseluruhan menggambarkan 
anggota organisasi yang bertanggung jawab. 
Dari hasil identifikasi didapatkan 72.97% 
mahasiswa memiliki tingkatan 
Conscientiousness yang tinggi. Tambe dan 
Shanker (2014) mengatakan bahwa menurut 
Mac Kenzie (1993) conscientiousness 
adalah perilaku yang secara bijaksana 
diambil, yang melebihi level tuntutan 
minimum tugas dari organisasi, seperti 
mematuhi peraturan, tidak mengambil 
istirahat ekstra, bekerja ekstra-lebih lama. 
Sehingga seperti hasil bisa dilihat tingkat 
Conscientiousness mahasiswa tinggi 

sehingga dimungkinkan menggambarkan 
mahasiswa yang bertanggung jawab 
terhadap institusinya.  

Dari 37 mahasiswa didapatkan bahwa 
lebih dari separuh mahasiswa menunjukkan 
tingkatan Courtesy tinggi yaitu 25 mahasiswa 

(67.57%). Sebanyak 12 mahasiswa (32.43%) 
menunjukkan tingkatan Courtesy sedang dan 

tidak ada mahasiswa yang  menunjukkan 
tingkatan Courtesy yang rendah.  

Ahdiyana (2010) menyampaikan 
Courtesy menunjukkan sikap sopan santun 
dan hormat yang ditunjukkan dalam setiap 
perilaku. Organ (1997) seperti dikutip oleh 
Tambe dan Shanker (2014) menyampaikan 
bahwa Courtesy ditunjukkan dalam 
kepentingan mencegah masalah bagi rekan 
kerja. Menurut Priyono (2012) Courtesy, 
adalah perilaku meringankan problem-
problem yang berkaitan dengan pekerjaan 
yang dihadapi orang lain. Dari hasil 
identifikasi didapatkan 67.57%mahasiswa 
memiliki tingkatan courtesy yang tinggi. 
Menurut Ehtiyar, dkk, (2010) bahwa salah 
satu tindakan yang tergolong courtesy dalam 

setting akademik adalah termasuk menahan 
diri dari tindakan yang akan mengganggu 
orang lain selama kuliah. Sehingga seperti 
hasil bisa dilihat tingkat Courtesy mahasiswa 

tinggi sehingga dimungkinkan 
menggambarkan mahasiswa mencoba untuk 
membangun hubungan yang baik dengan 
teman-temannya yang juga berarti mereka 
mencoba untuk menghindari konflik dengan 
temannya. 

Sportsmanship menurut Zhang (2011) 
adalah tolerating less-than-ideal conditions; 
accepting of changes and performs requests 
without complaints (menggambarkan pekerja 
yang lebih menekankan untuk memandang 
aspek-aspek positif dibanding aspek-aspek 
negative dari organisasi, sportsmanship 
menggambarkan sportivitas seorang pekerja 
terhadap organisasi). Tambe dan Shanker 
(2014) mengatakan bahwa Organ (1990) 
mendefinisikannya sebagai "kesediaan untuk 
mentolerir ketidaknyamanan yang tak 
terelakkan dan pemaksaan kerja tanpa 
mengeluh” yang menurut Organ and Ryan 
(1995) serta Organ (1990) hal ini mengacu 
pada keinginan seseorang untuk tidak 
mengeluh ketika mengalami 
ketidaknyamanan tak terelakkan dan 
penyalahgunaan yang dihasilkan dalam 
menjalankan kegiatan profesional.  

Beberapa tindakan yang termasuk 
Sportsmanshipdalam setting akademik 
menurut Ehtiyar, dkk, (2010) adalah sebagai 
berikut menahan diri dari mengeluh tentang 
peralatan kelas yang malfungsi; atau ketika 
anggota kelas tidak berkontribusi sama untuk 
proyek tim. Dari hasil bisa dilihat bahwa 
mahasiswa sebagian besar memiliki 
tingkatan Sportsmanship yang tinggi 
sehingga dimungkinkan mahasiswa lebih 
menekankan untuk memandang aspek-
aspek positif dibanding aspek-aspek 
negative dari institusi. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan dari penelitian ini adalah lebih 

dari separuh mahasiswa memiliki tingkatan 
Altruism, Courtesy, Conscientiousness, Civic 
Virtue, Sportsmanship yang tinggi. Saran 
bahwa perlu ditingkatkan suasana kampus 
yang lebih kondusif lagi bagi mahasiswa 
agar kualitas mahasiswa semakin meningkat 
dan tentunya menjawab sasaran mutu dari 
institusi dari Prodi Kebidanan Magetan. 
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ABSTRAK 
 

Pendahuluan: Faktor risiko dari infeksi 
menular seksual antara lain sering berganti 
pasangan seksual, mempunyai lebih dari 
satu pasangan seksual, mempunyai 
pasangan yang juga mempunyai pasangan 
lain, berhubungan seks dengan pasangan 
yang tidak dikenal, pelacur atau 
pelanggannya. Metode:  Penelitian ini 
bertujuan menggambarkan faktor individu 
yang mempengaruhi Infeksi Menular Seksual 
(IMS) di Klinik Kesehatan Reproduksi 
Anggrek Puskesmas Dolopo, Kabupaten 
Madiun. Populasi penelitian adalah semua 
penderita di klinik dengan diagnosa positif 
IMS yang sudah teregistrasi dalam laporan 
(493 penderita). Variabel penelitian adalah 
faktor individu yang memengaruhi 
penyebaran IMS, meliputi usia, pekerjaan, 
jenis kelamin dan status perkawinan. Data 
penelitian adalah data sekunder tentang 
kasus IMS yang sudah teregister di Klinik 
Kesehatan Reproduksi Anggrek Puskesmas 
Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2008, 
lalu disajikan dalam tabel sesuai 
karakteristiknya. Hasil: Ditemukan 79,90% 
memiliki diagnosa positif IMS, dengan jenis 
terbanyak gonorhoe (92,1%). Usia terbanyak 
adalah 19-30 tahun (44,01%), jenis kelamin 
terbanyak adalah perempuan (9513%), 
pekerjaan terbanyak adalah WPS (45,09%), 
status perkawinan terbanyak adalah tidak 
menikah (32,56%). Simpulan: Kejadian IMS 
di Klinik Kesehatan Reproduksi Anggrek 
Puskesmas Dolopo Kabupaten Madiun tahun 
2008 sangat tinggi, dengan jenis terbanyak 
gonore, faktor individu yang memengaruhi 
penyebaran IMS yaitu usia dewasa muda, 
perempuan, bekerja sebagai wanita pekerja 
seks, dan tidak menikah. 
 
Kata kunci: 
Infeksi menular seksual, gonorhoe, pekerja 
seks 

  

PENDAHULUAN 
 

Latar belakang 
 

Infeksi menular seksual atau disebut 
IMS, adalah infeksi yang ditularkan dari satu 
orang ke orang lain melalui hubungan 
seksual (Burns, 2000). Menurut Depkes RI 
(1998) yang berisiko meningkatkan infeksi 
menular seksual antara lain sering ganti 
pasangan seksual, mempunyai lebih dari 
satu pasangan seksual, mempunyai 
pasangan yang juga mempunyai pasangan 
lain, berhubungan seks dengan pasangan 
yang tidak dikenal, pelacur atau 
pelanggannya. Insiden kasus IMS diyakini 
tinggi pada banyak negara (Depkes RI, 
2006).  

Berdasarkan laporan-laporan yang 
dikumpulkan oleh WHO (World Health 
Organization), setiap tahun di seluruh 

Negara terdapat sekitar 250 juta penderita 
baru yang meliputi penyakit gonore, sifilis, 
herpes genitalis dan jumlah tersebut menurut 
hasil analisa WHO cenderung meningkat dari 

waktu ke waktu (Daili, 2003). Data awal di 
Klinik  Kesehatan Reproduksi Anggrek 
Puskesmas Dolopo Kabupaten Madiun pada 
bulan November 2008 terdapat 71 penderita 
yang memeriksakan diri. Dari jumlah 
tersebut, 90,14% memiliki diagnosa positif 
IMS yang keseluruhannya adalah wanita.  

Kegagalan dalam mendiagnosis dan 
memberikan pengobatan pada stadium dini 
dapat menimbulkan komplikasi serius dan 
berbagai gejala sisa lainnya, antara lain 
infertilitas, kehamilan ektopik, kanker di 
daerah anogenital, kematian dini, akibat 
buruk pada bayi, serta infeksi baik pada 
neonatus maupun pada bayi (Depkes RI, 
2006). Infeksi sifilis pada wanita hamil dapat 
menyebabkan kematian janin, partus 
immaturus, dan partus prematurus. Selain itu 
dijumpai pula gejala-gejala sifilis kongenital, 
yaitu pemfigus sifilitikus, deskwamasi pada 
telapak kaki dan tangan, serta rhagade di 
kanan-kiri mulut. Gonore dapat 
menyebabkan endometritis, endosalpingitis, 
dan pelvioperitonis pasca abortus. Infeksi 
klamidia  dapat menimbulkan abortus, 
kematian janin, persalinan preterm, 
pertumbuhan janin terhambat, ketuban 
pecah sebelum waktunya serta endometritis. 
Herpes simplex dapat menyebabkan 
kematian janin dan bayi. Infeksi HIV dapat 
ditularkan oleh ibu ke janin melalui plasenta, 
perlukaan dalam proses persalinan atau 
melalui ASI (Wiknjosastro, 2005). 

Cara pencegahan IMS antara lain 
Abstinensia, yaitu menghindari hubungan 
seksual dengan pasangan yang terkena IMS. 
Sebaiknya tidak melakukan hubungan seks 
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dengan pasangan yang sedang menjalani 
penyembuhan IMS. Be faithful, setia pada 

pasangannya. Anjuran untuk memakai 
condom yang merupakan pelindung pada 
hubungan seksual berisiko (Sofianty, 2009).  

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor individu yang mempengaruhi 
penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) di 
Klinik Kesehatan Reproduksi Anggrek 
Puskesmas Dolopo, Kabupaten Madiun. 
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat 
digunakan sebagai bahan masukan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan terutama 
dalam deteksi dini dan pencegahan 
penyebaran IMS di Kabupaten Madiun.   
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 
untuk mengetahui faktor individu yang 
mempengaruhi penyebaran Infeksi Menular 
Seksual (IMS) di Klinik Kesehatan 
Reproduksi Anggrek Puskesmas Dolopo, 
Kabupaten Madiun. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Populasi dalam 
penelitian ini adalah Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua penderita klinik 
Kesehatan Reproduksi Anggrek dengan 
diagnosa positif IMS yang sudah teregistrasi 
dalam laporan pada 1 Januari 2008 sampai 
dengan 31 Desember 2008 sebanyak 493 
penderita. Variabel penelitian ini adalah 
faktor individu yang memengaruhi 
penyebaran IMS, dengan meliputi faktor usia 
penderita, pekerjaan, jenis kelamin dan 
status perkawinan Data penelitian adalah 
data sekunder tentang kasus IMS yang 
sudah teregister di Klinik Kesehatan 
Reproduksi Anggrek Puskesmas Dolopo 
Kabupaten Madiun pada tahun 2008. 
Setelah semua data terkumpul dilakukan 
pengolahan data selanjutnya disajikan dalam 
tabel sesuai karakteristiknya. Jumlah 
jawaban dilakukan dihitung, kemudian 
hasilnya dipersentase. 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
bahwa dari 617 orang yang periksa di Klinik 
Kesehatan Reproduksi Anggrek Puskesmas 
Dolopo Kabupaten Madiun periode 1 Januari 
2008 sampai 31 Desember 2008 ditemukan 
79,90% memiliki diagnosa positif IMS. 
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Distribusi  Frekuensi Kejadian IMS 
 

Infeksi Menular Seksual f % 

Positif 
Negatif 

493 
124 

79,90 
20,10 

Jumlah 617 100 
 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
bahwa dari 493 orang yang positif IMS, 
sebagian besar menderita IMS jenis Gonore. 
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Distribusi  Jenis IMS 

 

Jenis IMS f % 

Gonore 
Sifilis   
Infeksi Genital Non Spesifik (IGNS) 
Kandidosis Vulvovaginal 
Vaginosis Bakterial 

454 
9 
7 
6 

17 

92,1 
1,8 
1,4 
1,2 
3,5 

Jumlah 493 100 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMS 
sebagian besar terjadi pada golongan usia 
dewasa muda yaitu usia 19-30 tahun, jenis 
kelamin perempuan, pekerjaan wanita 
pekerja seks, dengan status tidak menikah. 
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Distribusi  Kejadian IMS 
berdasarkan Usia, Jenis Kelamin,  
Pekerjaan dan Status Perkawinan 

 

 Diagnosa IMS 

f % Gonore Sifilis IGNS 
K. Vulvo 
vaginal 

Vaginosis 
Bakterial 

f % f % f % f % f % 

Usia             

<18 
19-30 
31-39 
40-59 

8 
209 
158 
79 

100 
96,3 
89,3 
86,8 

0 
2 
3 
4 

0 
0,9 
1,7 
4,4 

0 
2 
3 
2 

0 
0,9 
1,7 
2,2 

0 
1 
3 
2 

0 
0,5 
1,7 
2,2 

0 
3 
10 
4 

0 
1,4 
5,6 
4,4 

8 
217 
177 
91 

1,62 
44,01 
35,91 
18,46 

Jumlah 454 92,1 9 1,8 7 1,4 6 1,2 17 3,5 493 100 

Jenis  
Kelamin 

            

Pria 
Wanita 

17 
437 

70,8 
93,2 

1 
8 

4,2 
1,7 

6 
1 

25 
0,2 

0 
6 

0 
1,3 

0 
17 

0 
3,6 

24 
469 

4,87 
95,13 

Jumlah 454 92,1 9 1,8 7 1,4 6 1,2 17 3,5 493 100 

Pekerjaan             

Karyawan 
W.swasta 

Petani 
Entertain 

IRT 
P. jasa 
Pelajar 

Mucikari 
WPS 
PPS 

1 
6 
1 
3 
10 
7 
1 
2 

422 
1 

50 
66,7 
33,3 
100 
76,9 
87,5 
100 
66,7 
93,8 
100 

0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
0 

0 
11 
0 
0 

7,7 
0 
0 
0 

1,6 
0 

1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

50 
0,2 
66,7 

0 
0 

12,5 
0 

33,3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
0 

0 
0 
0 
0 

7,7 
0 
0 
0 

1,1 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
16 
0 

0 
0 
0 
0 

7,7 
0 
0 
0 
35 
0 

2 
9 
3 
3 
13 
8 
1 
3 

450 
1 

0,41 
1,82 
0,61 
0,61 
2,64 
1,62 
0,2 
0,61 

91,28 
0,2 

Jumlah 454 92,09 9 1,83 7 1,41 6 1,21 17 3,45 493 100 

Perkawinan            

Menikah 
Cerai 
Tidak 

Menikah 

97 
52 
305 

94,2 
80 

93,8 

1 
7 
1 

0,9 
0,8 
0,3 

3 
4 
0 

2,9 
6,2 
0% 

1 
1 
4 

0,9 
1,6 
1,2 

1 
1 
15 

0,9 
1,5 
4,6 

103 
65 
325 

20,89 
13,18 
65,92 

Jumlah 454 92,09 9 1,83 7 1,41 6 1,21 17 3,45 493 100 

 
PEMBAHASAN 
 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 
angka kejadian IMS di Klinik Kesehatan 
Reproduksi Anggrek Puskesmas Dolopo 
Kabupaten Madiun pada tahun 2008 sebesar 
79,90%. Angka kejadian ini termasuk tinggi. 
Hal ini sesuai dengan prevalensi di banyak 
negara bahwa insiden kasus IMS memang 
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diyakini tinggi (Depkes RI, 2006). Insiden 
maupun prevalensi yang sebenarnya di 
berbagai negara tidak diketahui dengan pasti 
(Daili, 2003). Karena banyak penderita IMS 
tidak mau berobat ke sarana kesehatan 
sehingga jumlah mereka tidak terdeteksi 
secara pasti. Angka kejadian yang tidak 
diketahui secara pasti ini juga dipengaruhi 
oleh keterbatasan data. Keterbatasan data 
ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya 
tidak semua PMS dilaporkan, atau meskipun 
dilaporkan seringkali data tersebut tidak 
lengkap. Berdasarkan laporan-laporan yang 
dikumpulkan oleh WHO (World Health 
Organization), setiap tahun di seluruh 

Negara terdapat sekitar 250 juta penderita 
baru yang meliputi penyakit gonore, sifilis, 
herpes genitalis dan jumlah tersebut menurut 
hasil analisa WHO cenderung meningkat dari 

waktu ke waktu (Daili, 2003).  
Diagnosa IMS tertinggi adalah gonore 

yaitu 92,09% penderita. Di Indonesia, infeksi 
gonorrhoe menempati urutan tertinggi dari 
semua jenis IMS (Dhanasaputra, 2007). 
Diperkirakan terdapat lebih dari 150 juta 
kasus gonore di dunia setiap tahunnya, 
meskipun di beberapa negara cenderung 
menurun, namun negara lainnya cenderung 
meningkat. Perbedaan ini menunjukkan 
bervariasinya tingkat keberhasilan sistem 
dan program pengendalian IMS. Penyakit 
gonore lebih sulit dikendalikan dibandingkan 
sifilis dan ulkus mole. Di Indonesia, dari data-
data yang diambil dari beberapa RS 
menunjukkan bahwa angka kejadian gonore 
sangat bervariasi akibat pengaruh kondisi 
sosial budaya setempat (Daili, 2003). 
Penderita gonore melakukan hubungan seks 
rata-rata dengan empat pasangan seksual 
(Daili, 2003). Mereka sering berganti-ganti 
pasangan tanpa mengetahui asal-usul 
pasangan seksualnya tersebut sehingga 
dengan mudah dapat tertular IMS terutama 
gonore karena gonore adalah jenis IMS yang 
lebih sulit dikendalikan penyebarannya 
dibandingkan jenis IMS lain (Daili, 2003). Di 
Kabupaten Madiun karena 91,28% yang 
memeriksakan diri di Klinik Kesehatan 
Reproduksi Anggrek Puskesmas Dolopo 
adalah WPS. Menurut Burns (2000), Wanita 
Pekerja Seks sering berganti-ganti pasangan 
seksual. Kebutuhan yang mendesak akan 
uang untuk biaya hidup membuat mereka 
bersedia melakukan hubungan tanpa 
kondom demi kepuasan pelanggan yang 
membayarnya. WPS mungkin ingin 
menggunakan kondom tetapi yang merasa 
membayarnya akan keberatan. Pelanggan 
akan menuntut seks di vagina atau anus 
tetapi menolak menggunakan kondom. 
Mereka mungkin akan cenderung bertindak 
kekerasan bila wanita tersebut menolak 

untuk melayani hubungan tanpa kondom 
(Burns, 2000). 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
penderita di Klinik Kesehatan Reproduksi 
Anggrek Puskesmas Dolopo Kabupaten 
Madiun, golongan usia yang paling banyak 
menderita IMS adalah golongan kedua yaitu 
usia 19-30 tahun sebanyak 217 orang 
(44,01%). Daili (2003) berpendapat bahwa 
dalam golongan usia tersebut terdapat 
kelompok usia yang memiliki risiko tinggi 
untuk terserang penyakit. Usia 19-30 
dinamakan golongan usia dewasa awal. 
Peneliti berpendapat bahwa saat menginjak 
usia ini manusia memiliki tingkat libido yang 
lebih tinggi sehingga akan lebih sering 
berhubungan seksual dengan pasangan 
dibandingkan usia dewasa tua. Golongan 
usia dewasa awal adalah gololongan usia 
terbanyak pencari kerja. Dalam menghadapi 
persaingan global, sulit sekali mendapatkan 
pekerjaan yang layak dengan gaji besar. 
Demi memenuhi kebutuhan hidup yang 
sangat mendesak, akhirnya mereka tidak 
memiliki jalan yang tidak seharusnya yaitu 
menjadi WPS. Hal ini terjadi karena mungkin 
mereka tergiur karena bayaran besar namun 
dengan pekerjaan yang tidak begitu berat. 
Ada juga penderita IMS positif yang berusia 
<18 tahun, mereka dinamakan remaja. 
Remaja belum memiliki pemikiran yang 
matang dan tidak dapat berpikir jauh ke 
depan. Mereka masih dalam tahap pencarian 
jati diri. Selalu ingin mencoba hal-hal yang 
baru termasuk melakukan hubungan seksual 
dengan lawan jenis tanpa memikirkan akibat 
dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan 
Hurlock (2001), Karena meningkatnya minat 
pada seks, remaja selalu berusaha mencari 
lebih banyak informasi atau mengadakan 
percobaan dengan jalan masturbasi, 
bercumbu, atau bersenggama. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
penderita di Klinik Kesehatan Reproduksi 
Anggrek Puskesmas Dolopo Kabupaten 
Madiun, 95,13% penderita yang terdiagnosa 
positif IMS adalah perempuan. Menurut 
WHO Information Fact Sheet No 249 Juni 

2000, perempuan lebih rentan terhadap 
infeksi menular seksual (IMS) baik secara 
biologis, kultur dan sosial ekomonis 
dibanding laki-laki (Nurul, 2007). Karena alat 
kelamin perempuan berbentuk ”V” yang 
seakan "menampung" virus, sedangkan alat 
kelamin pria tidak bersifat "menampung" dan 
bisa langsung dibersihkan (Alkaff, 2008). 
Personal hygiene juga berpengaruh untuk 
penularan IMS pada wanita. Setelah 
melakukan hubungan seksual sebaiknya alat 
kelamin segera dibersihkan untuk 
menghindari tertularnya penyakit dari 
pasangan serta menghindari infeksi 
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Kandidosis Vulvovaginal dan Vaginosis 
bakterial.  

IMS memberikan gejala klinis yang 
bervariasi pada pria dan wanita. Perempuan 
memiliki masalah khusus terkait dengan IMS 
dibanding pria, karena mayoritas IMS tidak 
memberikan gejala atau bersifat 
asimptomatis pada 40-50% (Dhanasaputra, 
2007). Banyak perempuan yang tidak 
menyadari bahwa ia telah tertular IMS dari 
pasangannya dan mereka tidak segera 
mendapat pengobatan karena 
ketidaktahuannya ini. Perempuan cenderung 
tidak mencari pengobatan, selain karena 
tidak adanya gejala yang dirasakan, hal ini 
juga disebabkan oleh adanya stigma yang 
dilekatkan pada perempuan yang menderita 
IMS dan sering juga karena tidak ada waktu 
atau uang untuk memeriksakan diri (Nurul, 
2007).  

Walaupun diagnosa Infeksi Menular 
Seksual kebanyakan didapatkan pada wanita 
namun diagnosa IGNS banyak diderita pada 
pria karena bentuk alat kelamin pria yang 
panjang dan saluran reproduksi pria menjadi 
satu dengan saluran kencing. Sehingga pada 
pria gejala akan segera nampak seperti 
keluarnya cairan tubuh uretra, nyeri kencing 
sampai rasa terbakar saat kencing. Hal ini 
akan membuat seorang pria segera 
memeriksakan diri ke sarana kesehatan dan 
kasus ini mudah diketahui. Sedangkan pada 
wanita, gejala sering tidak khas, asimtomatik, 
atau sangat ringan. Bila ada gejala, keluhan 
berupa cairan tubuh genital yang 
kekuningan. Sehingga mereka tidak terlalu 
memperhatikan gejala ini dan tidak segera 
memeriksakan diri ke sarana pelayanan 
kesehatan. Maka pada wanita IMS ini 
menjadi kurang terdeteksi (Daili, 2003). 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
penderita di Klinik Kesehatan Reproduksi 
Anggrek Puskesmas Dolopo Kabupaten 
Madiun, 91,28% penderita yang terdiagnosa 
positif IMS bekerja sebagai wanita pekerja 
seks. Menurut anonim (2008) Angka 
prevalensi IMS tertinggi juga terdapat pada 
wanita penjaja seks. Wanita pekerja seks 
termasuk kelompok perilaku risiko tinggi 
untuk tertular IMS. Karena mereka 
melakukan hubungan seksual dengan lebih 
dari 5 pasangan seksual yang tidak diketahui 
asal-usulnya (Daili, 2003).  Pada saat 
mereka tertular IMS dari pengguna jasanya, 
mereka tidak menyadari karena mayoritas 
IMS tidak memberikan gejala atau bersifat 
asimptomatis pada 40-50% (Dhanasaputra, 
2007).Angka kejadian gonore sangat 
bervariasi akibat pengaruh kondisi sosial 
budaya setempat (Daili, 2003). Di Kabupaten 
Madiun karena sebagian besar yang 
memeriksakan diri di Klinik Kesehatan 

Reproduksi Anggrek Puskesmas Dolopo 
adalah WPS maka angka kejadian IMS 
sangatlah tinggi karena kondisi sosial 
ekonomi budaya wanita pekerja seks 
berbeda dengan masyarakat pada 
umumnya. Wanita Pekerja Seks sering 
berganti-ganti pasangan seksual. Kebutuhan 
yang mendesak akan uang untuk biaya 
hidup membuat mereka bersedia melakukan 
hubungan tanpa kondom demi kepuasan 
pelanggan yang membayarnya. WPS 
mungkin ingin menggunakan kondom tetapi 
yang merasa membayarnya akan keberatan. 
Pelanggan akan menuntut seks di vagina 
atau anus tetapi menolak menggunakan 
kondom. Mereka mungkin akan cenderung 
bertindak kekerasan bila wanita tersebut 
menolak untuk melayani hubungan tanpa 
kondom (Burns, 2000). Walaupun IMS 
terbanyak pada WPS, namun angka kejadian 
pada Ibu Rumah Tangga (IRT) ternyata juga 
tinggi. Peneliti berasumsi bahwa IRT bisa 
menjadi penderita IMS aktif karena dia 
sebagai pihak yang menulari atau bisa juga 
sebagai penderita IMS pasif yang tertular 
dari suaminya karena suaminya memiliki 
pasangan seksual selain dengan dirinya. 
Misalnya saja suaminya bekerja sebagai 
sopir atau ABK yang mobilitasnya tinggi 
sehingga dia akan mudah berhubungan 
seksual dengan WPS atau wanita lain yang 
berisiko tinggi menularkan IMS.Peneliti 
berasumsi bahwa selain itu banyak terjadi 
pengobatan yang tidak tuntas karena 
penderita malas berobat. Faktor lain juga 
rasa malu yang dirasakan oleh penderita 
karena IMS dianggap sebagai aib sehingga 
virus menjadi resisten terhadap obat. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
penderita di Klinik Kesehatan Reproduksi 
Anggrek Puskesmas Dolopo Kabupaten 
Madiun, jumlah terbanyak pengidap IMS 
adalah penderita yang statusnya tidak 
menikah. Orang-orang yang tidak menikah 
biasanya akan semakin bebas berhubungan 
dengan lawan jenis karena merasa tidak 
terikat pada suatu perkawinan dan tidak 
harus menghormati pasangannya. Mereka 
akan berhubungan seksual dengan siapa 
saja untuk mencari kepuasan tanpa 
mengetahui asal-usulnya dan tanpa 
menggunakan alat pelindung. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Notoatmodjo (2003), dari 
penelitian telah ditunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara angka kesakitan maupun 
kematian dengan status kawin, tidak kawin, 
cerai dan janda, angka kematian karena 
penyakit-penyakit tertentu maupun kematian 
karena semua sebab makin meninggi dalam 
urutan tertentu. Diduga bahwa angka 
kematian lebih tinggi pada yang tidak kawin 
dibandingkan dengan yang kawin ialah 
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karena adanya kecenderungan orang-orang 
yang tidak kawin kurang sehat. 
Kecenderungan bagi orang-orang yang tidak 
kawin lebih sering berhadapan dengan 
penyakit, karena adanya perbedaan-
perbedaan dalam gaya hidup yang 
berhubungan secara kausal dengan 
penyebab penyakit-penyakit tertentu. Namun 
hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
angka kejadian IMS juga tinggi pada mereka 
yang menikah yaitu 19,68% yang menderita 
gonore. Hal ini karena banyak di antara 
mereka yang statusnya menikah tetapi 
ternyata bekerja sebagai WPS. Peneliti 
berasumsi bahwa hal ini oleh karena 
kebutuhan hidup yang mendesak sehingga 
mereka menjadi WPS. Ada juga IRT yang 
menderita karena mungkin tertular oleh 
suaminya yang memiliki perilaku berisiko 
tinggi suka berganti-ganti pasangan seksual. 
Penderita IMS juga banyak yang statusnya 
telah bercerai. Pekerjaan mereka 
kebanyakan sebagai WPS jadi mereka juga 
berisiko tinggi untuk menyebarkan IMS. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan  
 
1. Angka kejadian IMS di Klinik Kesehatan 

Reproduksi Anggrek Puskesmas Dolopo 
Kabupaten Madiun tahun 2008 sangat 
tinggi. 

2. Jenis diagnosa IMS terbanyak yang 
diderita oleh penderita  di Klinik 
Kesehatan Reproduksi Anggrek 
Puskesmas Dolopo Kabupaten Madiun 
adalah gonore. 

3. Faktor individu yang memengaruhi 
penyebaran IMS yaitu golongan usia 
dewasa muda, dengan jenis kelamin 
perempuan, bekerja sebagai wanita 
pekerja seks, dan tidak menikah. 

     
Saran 
 

Disarankan bagi instansi pelayanan 
kesehatan agar penatalaksanaan penderita 
IMS dapat dilakukan secara efektif sesuai 
dengan kemampuan tempat pelayanan 
kesehatan, meningkatkan cakupan 
pelayanan IMS, dan mengurangi penyebaran 
kasus IMS/menurunkan angka prevalensi 
IMS sebagai dampak penatalaksanaan 
kasus secara efektif. 
.  
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ABSTRAK 
 

Pendahuluan: Diabetes Mellitus dapat 
menimbulkan komplikasi pre eklamsia pada 
ibu hamil. Kejadian Diabetes Mellitus di 
RSUD Dr.Soetomo mengalami peningkatan 
sebesar 4,9% tahun 2009-2010, sedangkan 
ibu hamil yang mengalami Diabetes Melitus 
dan Pre Eklamsia Mei–Oktober 2012 
sebanyak 5 ibu hamil (0,8%). Metode: 
Penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan antara Diabetes Mellitus dengan 
kejadian pre eklamsia pada Ibu Hamil di URJ 
Hamil 1 RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Jenis 
penelitian adalah analitik dengan desain 
cross sectional. Populasi penelitian adalah 
ibu hamil usia kehamilannya >20 minggu 
sebesar 196 yang periksa di URJ Hamil 1 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada bulan 
Januari–Juni 2013. Sampel diambil dengan 
teknik simple random sampling sejumlah 131 

ibu hamil. Variabel independen adalah 
Diabetes Mellitus dan variabel dependen 
adalah Pre Eklamsia. Pengumpulan data 
menggunakan data dari rekam medik. 
Analisis data menggunakan Uji Chi Square. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada 
Hubungan antara Diabetes Mellitus dengan 
Kejadian Pre Eklamsia pada Ibu Hamil. Hasil 
penelitian didapatkan dari 68 responden 
yang Diabetes Mellitus hampir setengahnya 
18 (26,47%) terjadi Pre Eklamsia dan dari 63 
responden yang tidak Diabetes Mellitus 
sebagian besar 34 (53,97%) terjadi Pre 
Eklamsia. Hasil Uji Chi Square x² hitung >x² 
tabel (9,213>3,84) berarti ada hubungan 
antara Diabetes Mellitus dengan kejadian 
Pre Eklamsia pada ibu hamil. Berdasarkan 
uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara Diabetes Mellitus dengan 
kejadian Pre Eklamsia pada ibu hamil. 
 

Kata Kunci:  
Diabetes Mellitus, ibu hamil, pre eklamsia 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan 
indikator untuk menentukan derajat 
kesehatan dari suatu negara, termasuk 
negara maju atau berkembang. Indonesia 
merupakan negara yang mempunyai Angka 
Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Association of 
South East Asia Nations (ASEAN) 
(Kemenkes RI, 2010). AKI di Indonesia 
mengalami peningkatan disebabkan salah 
satunya oleh Pre Eklamsia/Eklamsia yang 
terjadi pada ibu hamil. Di Indonesia 
mortalitas dan morbiditas akibat Pre 
Eklamsia/Eklamsia dalam kehamilan masih 
cukup tinggi yaitu sebanyak 5-15%  dari 
seluruh kehamilan. Peningkatan AKI 
disebabkan selain oleh etiologi yang tidak 
jelas, juga oleh perawatan petugas 
kesehatan dan sistem rujukan yang kurang 
sempurna (A.B Saifuddin, 2010). 

Menurut data World Health Organization 
(WHO) tahun 2009, kematian ibu 
diperkirakan sebanyak 500.000 kematian 
setiap tahun, 99% diantaranya terjadi di 
negara berkembang. Target AKI Indonesia 
Sehat 2010 adalah 150 per 100.000 per 
kelahiran hidup. Pada tahun 2010 AKI di 
Indonesia masih 228 per-100.000 kelahiran 
hidup. Angka tersebut masih jauh dari target 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN)  tahun 2014 sebesar 118 
per 100.000 kelahiran hidup dan target 
Millennium Development Goals (MDG’s) 
sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup 
tahun 2015. Berdasarkan distribusi 
presentase penyebab kematian ibu, 
diketahui bahwa penyebab kematian ibu di 
Indonesia yaitu sebesar 28% perdarahan, 
24% Eklampsia/Pre Eklamsia, 11% infeksi, 
5% abortus, 5% persalinan lama, 3% emboli 
obat, 8% komplikasi masa puerperium,  dan 
11% lain-lain (Kemenkes RI, 2010). Di Jawa 
Timur ternyata AKI mengalami peningkatan, 
jika pada tahun 2008 AKI 83,2 per 100.000 
kelahiran hidup, maka di tahun 2011 AKI 
meningkat menjadi 104,3 per 100.000 
kelahiran hidup (Dinkes Jatim, 2011). 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan di URJ 
Hamil 1 RSUD Dr. Sutomo Surabaya tahun 
2009-2011 dapat disimpulkan bahwa ibu 
hamil yang menderita diabetes mellitus pada 
2009-2010 mengalami penurunan sebanyak 
3,0%, dan tahun 2010-2011 mengalami 
peningkatan sebesar 4,9%. Ibu hamil yang 
mengalami Pre Eklamsia pada tahun 2009-
2010 mengalami peningkatan sebanyak 
1,6%, dan pada tahun 2010-2011 mengalami 
peningkatan sebanyak 0,7%. Angka kejadian 

ibu hamil yang mengalami Diabetes Melitus 
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dan Pre Eklamsia periode Mei-Oktober 2012 
sebanyak 5 ibu hamil (0,8%). 

Pre Eklamsia adalah hipertensi yang 
timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai 
dengan proteinuria (A.B Saifuddin, 2008). 
Faktor-faktor predisposisi Pre Eklamsia 
terdiri dari faktor internal antara lain paritas, 
usia, Diabetes Mellitus, keturunan, 
kehamilan ganda, molahidatidosa, riwayat 
hipertensi, dan penyakit ginjal. Diabetes dan 
kehamilan saling berinteraksi secara 
signifikan sedemikian sehingga 
kesejahteraan ibu dapat mengalami 
gangguan serius (H. Varney, 2007). 

Menurut Cousins (1987) dalam buku 
Obstetri William, bahwa angka kematian ibu 
hamil meningkat 10 kali lipat, terutama akibat 
ketoasidosis, hipertensi, Pre Eklamsi dan 
pielonefritis. Sedangakan Combs (1993) 
dalam buku Obstetri William mengukur 
ekskresi protein urin sebelum gestasi 20 
minggu pada 311 wanita diabetik dan Pre 
Eklamsia timbul pada 38 persen yang 
mengalami proteinuria lebih dari 500mg/hari. 
Insulin dan metabolisme karbohidrat dalam 
kehamilan berubah dalam rangka membuat 
glukosa lebih siap pakai bagi janin. 
Peningkatan kadar estrogen, progesteron, 
dan prolaktin menyebabkan hiperplasia 
progesif pada sel beta pankreas yang 
mengakibatkan disekresikannya insulin lebih 
dari 50% (hiperinsulinemia) pada trimester 
ketiga kehamilan. Ibu penderita DM tidak 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
sekresi insulin sebagai respons terhadap 
perubahan metabolisme karbohidrat pada 
kehamilan sehingga glukosa berakumulasi di 
sistem peredaran maternal dan janin 
mengakibatkan morbiditas dan mortalitas 
yang signifikan (D.M Fraser dan M.A Cooper, 
2009). Tanda-tanda klinis dari Pre Eklampsia 
yaitu edema pada wajah, tungkai, tangan, 
kaki, penambahan berat badan yang 
mendadak, adanya kenaikan tekanan darah 
lebih dari 20 mmHg pada tekanan sistolik 
atau 10 mmHg pada tekanan diastolik, dan 
proteinuria 3 gr/ liter atau lebih (H. Varney, 
2007). 

Kejadian komplikasi ibu hamil Diabetes 
Mellitus dengan Pre Eklamsia di Indonesia 
masih cukup tinggi. Penyebab utama AKI di 
Indonesia salah satunya adalah Pre 
Eklamsia/Eklamsia. Tanda-tanda klinis Pre 
Eklamsia yaitu edema, peningkatan tekanan 
darah dan proteinuria sering tidak diketahui 
atau tidak diperhatikan oleh ibu hamil itu 
sendiri, sehingga tanpa disadari dalam waktu 
singkat dapat timbul Pre Eklamsia Berat 
bahkan Eklamsia. Pemeriksaan antenatal 
yang teratur dan rutin oleh tenaga kesehatan 
merupakan pencegahan dan penanganan 
untuk mendeteksi sejak dini tanda-tanda 

klinis Pre Eklamsia sehingga Pre Eklamsia 
Berat dan Eklamsia dapat dicegah. Jika 
terdapat tanda-tanda klinis Pre Eklamsia 
pada ibu hamil maka segera harus 
dilaksanakan penanganan agar morbiditas 
dan mortalitas ibu dan janin dapat diturunkan 
(H. Wiknjosastro, 2007). 
 
Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian sebelumnya maka 

masalah dalam dalam penelitian ini adalah 
banyaknya ibu hamil yang mengalami 
Diabetes Mellitus dan Pre Eklamsia pada 
saat hamil. Oleh karena itu, dipandang perlu 
dilakukan penelitian dengan judul hubungan 
antara Diabetes Mellitus dengan kejadian 
Pre Eklamsia pada ibu hamil di URJ Hamil 1 
RSUD Dr.Soetomo. Sehingga dapat 
dirumuskan masalah penelitiannya adalah : 
“Apakah ada hubungan antara Diabetes 
Mellitus dengan kejadian Pre Eklamsia pada 
ibu hamil.” 
 
Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya 

hubungan antara Diabetes Mellitus dengan 
kejadian Pre Eklamsia pada ibu hamil. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik dengan berdesain cross sectional. 
Populasi penelitian ini adalah ibu hamil usia 
kehamilannya >20 minggu sebesar 196 yang 
periksa di URJ Hamil 1 RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya pada bulan Januari–Juni 2013. 
Sampel diambil dengan teknik simple 
random sampling sejumlah 131 ibu hamil. 
Variabel independen penelitian ini adalah 
Diabetes Mellitus sedangkan variable 
dependen penelitian ini adalah Pre Eklamsia. 
Pengumpulan data menggunakan lembar 
pengumpul data dan sumber dari rekam 
medik. Analisis data menggunakan Uji Chi 
Square dengan tingkat kemaknaan (α = 
0,05). 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Kejadian Diabetes Mellitus pada Ibu Hamil 

 
Pada penelitian ini didapatkan bahwa 

dari 131 responden ibu hamil sebagian besar 
68 (51,91%) adalah hamil dengan Diabetes 
Mellitus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 
131 ibu hamil, sebagian besar yaitu 81 ibu 
hamil (61,83%) berusia 20-35 tahun yang 
merupakan faktor resiko untuk terjadinya 
Diabetes dalam  kehamilan.  
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Kejadian Pre Eklamsia pada Ibu Hamil 
 

Didapatkan bahwa dari 131 responden 
ibu hamil hampir setengahnya 52 (39,69%) 
kejadian Pre Eklamsia. Didapatkan juga 
bahwa dari 131 ibu hamil sebagian besar 81 
(61,83%) ibu hamil berusia 20-35 tahun yang 
merupakan faktor predisposisi Pre Eklamsia, 
dan dari 131 ibu hamil sebagian besar 67 
(51,15%) ibu hamil bersalin adalah 
primigravida yang juga merupakan faktor 
predisposisi Pre Eklamsia.  
 
Hubungan antara Diabetes Mellitus 
dengan Kejadian Pre Eklamsia pada Ibu 
Hamil 

 
Didapatkan pada penelitian ini bahwa 

dari 68 responden yang Diabetes Mellitus 
hampir setengahnya 18 (26,47%) terjadi Pre 
Eklamsia dan dari 63 responden yang tidak 
Diabetes Mellitus sebagian besar 34 
(53,97%) terjadi Pre Eklamsia. Hasil analisis 
Uji Chi Square dengan α = (0,05) 
menunjukkan nilai signifikasi 0,002 < α = 
(0,05), sehingga ada hubungan antara 
Diabetes Mellitus dengan kejadian Pre 
Eklamsia. 

Penelitian ini didapatkan bahwa dari 131 
ibu hamil sebagian besar 81 (61,83%) ibu 
hamil berusia 20-35 tahun yang merupakan 
faktor predisposisi dari Pre Eklamsia, dan 
didapatkan juga bahwa dari 131 ibu hamil 
sebagian besar 67 (51,15%) ibu hamil 
adalah primigravida yang juga merupakan 
faktor predisposisi Pre Eklamsia. 
 
PEMBAHASAN 
 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa 
sebagian besar ibu hamil mengalami 
Diabetes Mellitus. F.G Cunningham (2006), 
berpendapat bahwa efek diabetogenik dari 
kehamilan terungkap oleh kenyataan bahwa 
sebagian wanita tanpa bukti adanya penyakit 
Diabetes Mellitus pada saat tidak hamil, 
kemudian waktu hamil dapat menunjukkan 
toleransi glukosa yang jelas abnormal.  

F.G Cunningham (2006), menyatakan 
“Diabetes Mellitus Gestasional didefinisikan  
sebagai intoleransi karbohidrat dengan 
keparahan bervariasi dan awitan atau 
pertama kali diketahui saat hamil. Definisi ini 
berlaku tanpa memandang apakah 
digunakan terapi insulin atau tidak. Diabetes 
dan kehamilan saling berinteraksi secara 
signifikan sedemikian sehingga 
kesejahteraan ibu dapat mengalami 
gangguan serius. Angka kematian ibu hamil 
meningkat 10 kali lipat, terutama akibat 
ketoasidosis, hipertensi, Pre Eklamsia dan 
pielonefritis. 

IBG Manuaba, 2007 menyatakan 
Diabetes Mellitus dapat merupakan kelainan 
herediter dengan cara insufisiensi atau 
absennya insulin dalam sirkulasi darah, 
konsentrasi gula darah tinggi. Glikogenesis 
Diabetes Mellitus berkurang dalam 
kehamilan menimbulkan banyak kesulitan, 
penyakit ini akan menyebabkan perubahan-
perubahan metabolik dan hormonal pada 
penderita yang juga dipengaruhi oleh 
kehamilan. Diabetes Mellitus akan 
mempengaruhi kehamilan dan persalinan. 

Kehamilan ditandai dengan adanya 
resistensi insulin dan hiperinsulinemia, yang 
pada beberapa perempuan akan menjadi 
faktor predisposisi untuk terjadinya Diabetes 
Mellitus selama kehamilan. Diabetes Mellitus 
dalam kehamilan telah lama diketahui 
sebagai masalah serius baik bagi ibu 
maupun bagi janin yang menimbulkan 
banyak kesulitan. Penyakit ini menyebabkan 
perubahan-perubahan metabolik dan 
hormonal pada ibu yang dipengaruhi oleh 
kehamilan dan persalinan. Komplikasi 
Diabetes Mellitus yang terjadi pada ibu salah 
satunya adalah Pre Eklamsia. Komplikasi 
dari Diabetes Mellitus pada ibu hamil dapat 
dicegah dengan dilakukan pengelolahan 
yang bertujuan untuk mengendalikan kadar 
gula dalam darah sehingga tercapai keadaan 
euglukosa. Dengan cara mempertahankan 
gula darah dalam posisi euglukosa maka 
komplikasi pada ibu hamil tidak akan terjadi 
sehingga morbiditas dan mortalitas menjadi 
minimal.  

Diabetes Mellitus pada ibu hamil memiliki 
faktor resiko yaitu usia > 30 tahun, riwayat 
Diabetes Mellitus dalam keluarga, riwayat 
Diabetes Mellitus Gestasional pada 
kehamilan sebelumnya. Dari 131 ibu hamil 
sebagian besar 81 (61,83%) ibu hamil 
berusia 20-35 tahun yang merupakan faktor 
resiko untuk terjadinya Diabetes dalam  
kehamilan. Seorang ibu hamil memiliki 
Diabetes Mellitus akan lebih mudah dalam 
pengaturan dan perencanaan jadwal asuhan 
yang akan diberikan apabila sejak awal 
sudah diketahui, tetapi ada saatnya Diabetes 
muncul pada saat ibu hamil, oleh karena itu 
untuk mendeteksi Diabetes Mellitus maka 
pada saat usia kehamilan 24 sampai 28 
minggu ibu hamil harus melakukan 
penapisan mengenai Diabetes Mellitus yang 
mungkin muncul saat hamil. Ibu hamil 
dengan Diabetes Mellitus dapat menjadi 
lebih baik jika memperoleh pelayanan sosial 
yang baik, pendidikan kesehatan ibu yang 
baik, dedikasi dan antusiasme tim kesehatan 
dalam memberikan pelayanan dan hubungan 
interpersonal yang baik antara ibu hamil 
dengan tim kesehatan. 
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Ibu hamil dengan Diabetes Mellitus 
disarankan untuk melakukan pemeriksaan 
kehamilan di tempat pelayanan kesehatan 
yang memiliki fasilitas yang lengkap untuk 
penanganan kehamilan dengan Diabetes 
Mellitus, seperti di rumah sakit, karena ibu 
hamil dengan Diabetes Mellitus ini perlu 
ditangani dengan pendekatan multidisiplin 
yang melibatkan dokter kebidanan, dokter 
endokrinologi, dokter perinatologi, bidan dan 
perawat. Hasil yang baik pada kasus ibu 
hamil dengan Diabetes Mellitus dapat 
tercapai, apabila ada komitmen dan 
partisipasi aktif dari ibu. Pemahaman dan 
partisipasi pasien sangat penting karena 
tingkat glukosa darah terus berubah, karena 
kesuksesan menjaga gula darah dalam 
batas normal dapat mencegah terjadinya 
komplikasi dari Diabetes Mellitus. 

Komplikasi Diabetes Mellitus pada Ibu 
hamil dapat dikurangi, jika ibu 
mengoptimalkan kadar kolesterol, menjaga 
berat badan yang stabil, mengontrol tekanan 
darah tinggi, melakukan olahraga yang 
teratur dan yang lebih penting mematuhi 
jadwal kunjungan antenatal secara teratur, 
mematuhi program diet yang ketat, 
melakukan pemantauan kadar glukosa 
dengan mandiri secara teratur, melakukan 
pemeriksaan laboratorium dengan teratur, 
melaksanakan pengawasan janin secara 
intensif dan mempersiapkan diri untuk 
menghadapi kemungkinan perawatan di 
rumah sakit. 

Didapatkan bahwa hampir setengah 
kejadian Pre Eklamsia. D.M Fraser dan M.A 
Cooper (2009), menyatakan bahwa plasenta 
biasanya dianggap sebagai penyebab utama 
gangguan hipertensi pada kehamilan karena 
setelah kelahiran, penyakit ini berkurang. 
Plasentasi abnormal bisa merupakan salah 
satu peristiwa awal pada proses penyakit ini. 
Plasentasi melibatkan invasi desisua oleh 
sinsitiotrofoblas pada kehamilan normal. 
Dinding otot dan endotelium arteri spiral 
terkikis dan digantikan oleh trofoblas untuk 
memberikan lingkungan yang optimum bagi 
perkembangan blastosis selama awal 
kehamilan. Invasi trofoblastik arteri spiral 
mengalami hambatan sehingga 
mengakibatkan penurunan perfusi plasenta, 
yang akhirnya dapat menyebabkan hipoksia 
plasenta pada Pre Eklamsia. Plasentasi 
abnormal dan penurunan perfusi plasenta 
juga dapat terjadi pada kondisi yang 
berhubungan dengan penyakit 
mikrovaskular, misalnya Diabetes, 
Hipertensi, atau Trombofilia. Penyakit 
mikrovaskular dapat terjadi jika terdapat 
massa plasenta yang besar seperti pada 
kehamilan kembar atau penyakit trofoblastik 
gestasional (mola hidatidiformis). Ibu yang 

menderita penyakit ini beresiko tinggi 
mengalami Pre Eklamsia.  

Pre Eklamsia dapat ditetapkan dengan 
dua dari trias Pre Eklamsia yaitu edema, 
peningkatan tekanan darah dan terdapat 
proteinuria. Penyebab Pre Eklamsia sampai 
saat ini belum diketahui secara pasti, banyak 
teori yang mencoba menerangkan 
penyebabnya namun sampai saat ini belum 
ada jawaban yang memuaskan. Teori yang 
sekarang dipakai sebagai penyebab Pre 
Eklamsia adalah teori “Iskhamia Placenta”. 
Namun teori ini belum dapat menerangkan 
semua hal yang berkaitan dengan penyakit 
ini. Faktor predisposisi Pre Eklamsia antara 
lain usia, paritas, keturunan, kehamilan 
ganda, riwayat hipertensi kronik, 
molahidatidosa, dan Diabetes Mellitus (H. 
Wiknjosastro, 2007). 

H. Wiknjosastro (2007), menyatakan usia 
maternal diatas 35 tahun merupakan faktor 
yang mempengaruhi terjadinya Pre 
Eklampsia dan frekuensi Pre Eklamsia pada 
primigravida lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan multigravida, terutama primigravida 
muda. 

Didapatkan juga bahwa sebagian besar 
ibu hamil berusia 20-35 tahun yang 
merupakan faktor predisposisi Pre Eklamsia, 
dan dari 131 ibu hamil sebagian besar 67 
(51,15%) ibu hamil bersalin adalah 
primigravida yang juga merupakan faktor 
predisposisi Pre Eklamsia. Usaha-usaha 
untuk menurunkan frekuensi Pre Eklamsia 
yaitu dengan cara meningkatkan jumlah 
tempat pemeriksaan antenatal dengan 
fasilitas yang lengkap dan mengusahakan 
agar semua wanita hamil memeriksakan 
kehamilannya sejak awal kehamilan, 
melakukan deteksi dini Pre Eklamsia dengan 
memeriksa tanda-tanda Pre Eklamsia dan 
segera menangani atau mengobati apabila 
ditemukan, serta mengakhiri kehamilannya 
pada usia kehamilan 37 minggu ke atas 
apabila setelah dirawat tanda-tanda Pre 
Eklamsia tidak juga dapat dihilangkan. 

Hasil Uji Chi Square membuktikan ada 
hubungan antara Diabetes Mellitus dengan 
kejadian Pre Eklamsia. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 
Diabetes Mellitus dalam kehamilan 
cenderung menderita Pre Eklamsia, sesuai 
dengan pendapat IBG Manuaba (2007) yaitu 
terjadinya peningkatan gula dalam darah 
(hiperglikemia) pada ibu hamil Diabetes 
Mellitus mengakibatkan terjadinya 
peningkatan berbagai komplikasi pada ibu 
salah satunya yaitu Pre Eklamsia. 

A.B Saifuddin (2010), menyatakan 
Diabetes Mellitus merupakan penyakit 
metabolik dengan penyebab yang beragam, 
ditandai adanya hiperglikemi kronis serta 
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perubahan metabolisme karbohidrat, lemak, 
dan protein akibat defek sekresi atau kerja 
insulin, atau keduanya. 

D.M Fraser dan M.A Cooper (2009), 
menyatakan Diabetes Mellitus menimbulkan 
banyak kesulitan pada kehamilan, penyakit 
ini akan menyebabkan perubahan metabolik 
dan hormonal. Peningkatan kadar hormon 
estrogen dalam kehamilan, progesteron, dan 
prolaktin menyebabkan hiperplasia progesif 
pada sel beta pankreas yang mengakibatkan 
disekresikannya insulin lebih dari 50% 
(hiperinsulinemia) pada trimester ketiga 
kehamilan. Ibu hamil dengan Diabetes 
Mellitus tidak memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan sekresi insulin sehingga tidak 
cukup mengikat glukosa untuk di 
metabolisme dan keadaan ini mengakibatkan 
terjadi penurunan glikogenesis. Peningkatan 
gula dalam darah (hiperglikemia) 
mengakibatkan terjadinya peningkatan 
berbagai komplikasi pada ibu hamil. 
Komplikasi dari Diabetes Mellitus salah 
satunya yaitu terjadinya Pre Eklamsia pada 
kehamilan (Sandi, 2011). 

D.M Fraser dan M.A Cooper (2009), 
menyatakan Diabetes Mellitus dalam 
kehamilan memiliki dua kali resiko terjadinya 
Pre Eklamsia yaitu jika sudah terdapat 
gangguan pada ginjal dan vaskuler. Ibu 
hamil yang menderita Diabetes Mellitus tidak 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
sekresi insulin sebagai respons terhadap 
perubahan metabolisme karbohidrat pada 
kehamilan sehingga glukosa berakumulasi di 
sistem peredaran maternal dan janin 
mengakibatkan morbiditas dan mortalitas 
yang signifikan. Kejadian kelainan kongenital 
dan kematian perinatal tinggi pada ibu hamil 
Diabetes Mellitus dengan Pre Eklamsia. 

H. Wiknjosastro (2007), menyatakan Pre 
Eklamsia pada ibu hamil juga dipengaruhi 
banyak faktor antara lain usia, paritas, 
keturunan, kehamilan ganda, riwayat 
hipertensi kronik, molahidatidosa, dan 
Diabetes Mellitus. Usia maternal diatas 35 
tahun merupakan faktor yang mempengaruhi 
terjadinya Pre Eklampsia dan frekuensi Pre 
Eklamsia pada primigravida lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan multigravida, terutama 
primigravida muda. 

Hasil Uji Chi Square yang telah dilakukan 

dapat menjelaskan bahwa ada hubungan 
antara Diabetes Mellitus dengan Kejadian 
Pre Eklamsia pada ibu hamil, dapat 
dikatakan bahwa Diabetes Mellitus 
merupakan faktor terjadinya Pre Eklamsia 
pada ibu hamil bila penatalaksanaannya 
dilakukan tidak baik. Penatalaksanaan yang 
baik seperti diet sesuai dengan tipe Diabetes 
Mellitus yang diderita, pemeriksaan rutin 
berkala untuk mengetahui gula darahnya, 

mengontrol tekanan darah dan protein urine, 
serta menerapkan pola hidup sehat. 
Diabetes Mellitus bukan satu-satunya faktor 
penyebab Pre Eklamsia. Pada penelitian 
didapatkan bahwa sebagian besar ibu yang 
Pre Eklamsia justru ibu yang tidak memiliki 
Diabetes Mellitus. Kejadian ini disebabkan 
karena ibu hamil dengan Diabetes Mellitus 
yang periksa di RSUD Dr.Soetomo sudah 
mendapatkan penatalaksanaan yang baik, 
sehingga ibu tidak mengalami komplikasi 
kehamilan seperti Pre Eklamsia. 

Penelitian ini didapatkan bahwa dari 131 
ibu hamil sebagian besar 81 (61,83%) ibu 
hamil berusia 20-35 tahun yang merupakan 
faktor predisposisi dari Pre Eklamsia, dan 
didapatkan juga bahwa dari 131 ibu hamil 
sebagian besar 67 (51,15%) ibu hamil 
adalah primigravida yang juga merupakan 
faktor predisposisi Pre Eklamsia. 

Tenaga kesehatan yang memberi asuhan 
kepada ibu hamil dengan Diabetes Mellitus 
diharapkan memiliki pengetahuan dan 
pemahaman yang benar mengenai respon 
psikologis normal terhadap kehamilan dan 
perubahan metabolisme akibat Diabetes. 
Tenaga kesehatan juga diharapkan memiliki 
dedikasi dan antusiasme dalam memberikan 
pelayanan, serta hubungan interpersonal 
yang baik antara ibu hamil dengan tim 
kesehatan, sehingga tujuan akhir untuk 
meminimalkan pengaruh resiko dan 
komplikasi Diabetes Mellitus dalam 
kehamilan dapat tercapai. Tujuan ini dapat 
tercapai dengan melakukan pemeriksaan 
antenatal yang teratur dan rutin oleh tenaga 
kesehatan, memberikan pendidikan 
kesehatan bagi ibu serta keluarga untuk 
mengenali tanda-tanda dan gejala-gejala dini 
kegagalan masalah penatalaksanaan dari 
Diabetes Mellitus dan mengidentifikasi 
adanya tanda-tanda Pre Eklamsia sehingga 
komplikasi dalam kehamilan dapat diketahui 
sejak dini. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Bersadasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) 
Sebagian besar ibu hamil menderita 
Diabetes Mellitus, 2) Hampir setengahnya 
ibu hamil Diabetes Mellitus mengalami Pre 
Eklamsia, 3) Ada Hubungan antara Diabetes 
Mellitus dengan Kejadian Pre Eklamsia Pada 
Ibu Hamil. Sehingga disarankan: 1) Kepada 
petugas kesehatan: (a) Memberitahu ibu 
tentang komplikasi yang mungkin terjadi 
pada Diabetes Mellitus dan menganjurkan 
ibu diet sesuai tingkat Diabetesnya, (b) 
Melakukan deteksi dini dengan melakukan 
pemantauan kadar glukosa dan melakukan 
pemeriksaan laboratorium, (c) Mengakhiri 
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kehamilan pada usia kehamilan 37 minggu 
ke atas apabila tanda-tanda Pre Eklamsia 
tidak hilang setelah dilakukan penanganan, 
2) Kepada peneliti selanjutnya : Diharapkan 
peneliti dapat melanjutkan penelitian dengan 
meneliti faktor-faktor lain yang berhubungan 
dengan Diabetes Mellitus. 
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ABSTRAK 

 
Pendahuluan: Kini, implementasi sistem 
pendidikan kesehatan harus didukung oleh 
implementasi teknologi informasi, agar dapat 
mengikuti perkembangan zaman. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis 
indikator kenikmatan yang dirasakan oleh 
mahasiswa kebidanan dalam menjalani 
proses bimbingan tugas akhir menggunakan 
teknologi e-learning. Metode: Subjek 
penelitian cross-sectional ini adalah seluruh 
mahasiswa Diploma 3 Kebidanan yang wajib 
mengikuti e-learning selama proses 
bimbingan tugas akhir, selama tahun 2014. 
Mereka selanjutnya diminta untuk mengisi 
kuesioner tentang kenikmatan yang 
dirasakan (gairah, kesenangan, dan 
kemampuan beradaptasi), kemudian 
dianalisis menggunakan analisis faktor 
konfirmatori. Hasil: Loading factor untuk 
masing-masing indikator >0,60 sehingga 
disimpulkan bahwa gairah, kesenangan, dan 
kemampuan beradaptasi adalah ukuran valid 
bagi kenikmatan pengguna saat 
menjalankan e-learning. Nilai average 
variance extracted >0,50, sehingga 

disimpulkan bahwa konstruk “kenikmatan 
yang dirasakan saat menjalankan e-learning” 
adalah reliabel. Simpulan: Kenikmatan 
pengguna dalam menerapkan sistem 
informasi dapat diukur dengan menggunakan 
kombinasi gairah, kesenangan, dan 
kemampuan beradaptasi. 
 
Kata kunci: 
Adaptasi, kesenangan, gairah, kenikmatan, 
e-learning 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Dewasa ini, teknologi informasi sudah 
menjadi bagian dalam semua aspek 
kehidupan, termasuk dalam bidang 
pendidikan tenaga kesehatan. Salah satu 
bentuk penerapan teknologi informasi dalam 
pendidikan tenaga kesehatan adalah 
electronic learning (e-learning) yang dapat 
dioperasikan secara online. Agar sistem ini 
dapat berjalan dengan baik, maka sistem 
harus diterima secara sukarela oleh 
pengguna. Penerimaan pengguna ini lazim 
disebut sebagai user acceptance, dengan 
model teori yang paling terkenal yaitu 
Technology Acceptance Model (TAM) oleh 
Davis, et al. (1989), yang selanjutnya banyak 

dikembangkan oleh para peneliti.  
Menurut Davis, et al. (1989), dalam TAM, 

penerimaan teknologi diukur dengan 
konstruk actual system use (penggunaan 

teknologi secara aktual), dan konstruk ini 
dipengaruhi oleh behavioral intention to use 
(niat untuk menjalankan teknologi). Ada 3 
konstruk yang berpengaruh secara langsung 
atau tidak langsung terhadap behavioral 
intention yaitu attitude toward use (sikap 
terhadap teknologi), perceived usefulness 
(kemanfaatan dari teknologi yang dirasakan), 
dan perceived ease of use (kemudahan yang 
dirasakan dalam menjalankan teknologi). 

Dalam perkembangan selanjutnya, TAM 
diperkaya dengan lebih banyak konstruk 
karena diketahui bahwa penerimaan sistem 
informasi dipengaruhi oleh banyak faktor, 
misalnya faktor organisasional, faktor 
emosional, dan sebagainya. Salah satu 
faktor emosional yang telah dipelajari 
kontribusinya dalam penerimaan teknologi 
adalah perceived enjoyment (kenikmatan 
yang dirasakan oleh pengguna pada saat 
menjalankan teknologi).  

Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis validitas dan reliabilitas gairah, 
kesenangan, dan adaptabilitas terhadap e-
learning sebagai indikator untuk mengukur 

kenikmatan mahasiswa kebidanan pada saat 
menjalankan e-learning.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Populasi penelitian cross-sectional ini 

adalah seluruh mahasiswa Diploma 3 
Kebidanan yang wajib mengikuti e-learning 

selama proses bimbingan tugas akhir 
menggunakan teknologi e-learning (36 
orang). Semua anggota populasi 
dimasukkan sebagai subyek penelitian, 
sehingga tidak ada proses sampling. Data 
dikumpulkan melalui kuesioner tentang 
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kenikmatan yang dirasakan saat 
menjalankan e-learning, yang terdiri atas tiga 

faktor yaitu: semangat untuk menjalankan 
sistem informasi, kesenangan selama 
menjalankan sistem informasi, dan 
kemampuan beradaptasi pengguna sistem 
informasi. Selanjutnya, data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan analisis faktor konfirmatori. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas data 

telah diketahui bahwa CR = 0,342 (<1,96), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
berdistribusi normal secara multivariat, 
sehingga analisis faktor konfirmatori dapat 
diteruskan. Tabel 1 menunjukkan hasil 
analisis lengkap dari uji normalitas data. 
 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data Secara 
Multivariat 

 
  Variabel Min Maks Skewness Critical 

Ratio 
Kurtosis Critical 

Ratio 

pe3 1.000 7.500 -.355 -2.137 -.125 -.377 

pe2 1.000 7.000 -.578 -3.474 -.155 -.465 

pe1 1.000 8.000 -.238 -1.429 -.536 -1.613 

Multivariat     0.254 0.342 

 
 

 
Gambar 1. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori 

 
Gambar 1 menampilkan hasil dari 

analisis faktor konfirmatori. Standardized 
regression weight dan P-value untuk masing-
masing indikator adalah: 1) gairah untuk 
menjalankan e-learning = 0,900 dan <0,001, 
2) kesenangan ketika menjalankan e-
learning = 0.973 dan <0,001, 3) adaptabilitas 
terhadap e-learning = 0.924 dan <0,001. 
Semua regression weight >0,60 sehingga 
disimpulkan bahwa gairah, kesenangan, dan 
kemampuan beradaptasi adalah valid untuk 
mengukur kenikmatan menggunakan e-
learning. Nilai average variance extracted 
adalah >0,50, sehingga disimpulkan bahwa 
konstruk “kenikmatan yang dirasakan saat 
menjalankan e-learning” adalah reliabel. 
 

PEMBAHASAN 

 
Dalam penelitian ini, tiga kelompok 

dimensi sebagaimana telah disebutkan di 
atas (semangat untuk menerapkan sistem e-
learning, kenikmatan dalam melaksanakan 
e-learning, dan kemampuan beradaptasi 
terhadap e-learning) telah dianalisis sebagai 
indikator yang valid dan reliabel untuk 
mengukur kenikmatan menjalankan e-
learning. Dalam penelitian sebelumnya, 
gairah untuk menerapkan sistem informasi 
telah terbukti sebagai indikator yang sangat 
signifikan bagi kenikmatan menjalankan 
sistem, meskipun faktor ini disebut dengan 
berbagai nama yang berbeda, seperti: 
interesting (Dias & Beinat, 2009; Shen & 
Eder, 2013), exiting (Sun & Zhang, 2006; 
Dias & Beinat, 2009), positif (Sun & Zhang, 
2006), dan wise (Sun & Zhang, 2006). 
Meskipun indikator-indikator tersebut 
memiliki nama yang berbeda, tetapi pada 
dasarnya mereka memiliki esensi yang sama 
yaitu adanya kekuatan internal yang 
mendorong pengguna untuk menjalankan 
teknologi informasi dengan sebaik-baiknya. 
Dengan kata lain, interesting, exiting, positif, 
dan wise adalah suatu keadaan emosi yang 
dapat membangun kekuatan bagi seseorang 
untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk 
tindakan untuk menerapkan sistem 
informasi. 

Indikator kedua (kesenangan pengguna 
ketika menjalankan teknologi e-learning) juga 
telah terbukti sebagai indikator yang valid 
dan reliabel untuk mengukur kenikmatan 
yang dirasakan ketika menjalankan e-
learning. Hal ini juga telah dianalisis oleh 
para peneliti sebelumnya, dengan berbagai 
nama yang berbeda, seperti: enjoyable (Sun 
& Zhang, 2006; Dias & Beinat 2009), 
amusing (Dias & Beinat, 2009), dan fun/ 
delighful (Sun & Zhang, 2006; Dias & Beinat, 

2009; Shen & Eder, 2013). Perlu dicatat 
bahwa ketiga indikator tersebut mengarah 
kepada satu makna yaitu "the state of 
enjoying". Dengan kata lain, enjoyable, 
amusing dan fun/ delighful adalah sinyal 

kehadiran perasaan menikmati penggunaan 
sistem informasi berbasis teknologi. 

Indikator ketiga (kemampuan beradaptasi 
terhadap e-learning) juga telah terbukti 

menjadi indikator yang valid dan reliabel 
untuk mengukur kenikmatan menggunakan 
e-learning. Indikator ini juga telah dianalisis 
oleh para peneliti terdahulu dengan nama 
beragam seperti: pleasant dan pleasurable 
(Sun & Zhang, 2006). Pleasant dan 
pleasurable mengarah kepada makna yang 
sama yaitu "the agreeable". 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
maka dalam mengimplementasikan teknologi 
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e-learning serta sistem informasi lainnya, 
gairah, kesenangan, dan adaptabilitas harus 
menjadi perhatian penting bagi pengembang 
sistem, sebagai ukuran bahwa para 
pengguna benar-benar sudah merasakan 
kenikmatan ketika sedang menjalankan e-
learning. Faktor kenikmatan yang dirasakan 
oleh pengguna ini sangat penting karena 
berkedudukan sebagai salah satu 
determinan bagi penerimaan pengguna 
terhadap sistem informasi itu sendiri. 

 
Tabel 2. Kenikmatan Pengguna Sebagai 

Determinan Penerimaan Pengguna 
Terhadap Sistem Informasi (Hasil Telaah 

Literatur) 
 

Jalur Pengaruh Sumber Topik Penelitian 

Kenikmatan 
terhadap 
kemudahan 
penggunaan 

Venkatesh & 
Bala (2008) 

Penerimaan terhadap 
enterprise management 
information system 

Kenikmatan 
terhadap 
kemanfaatan 

Ernst, et al. 
(2013) 

Penerimaan terhadap 
situs media sosial online 

Kemudahan 
penggunaan 
terhadap kenikmatan  

Van der 
Heijden (2013) 

Penerimaan terhadap 
hedonic information 
system 

Kemanfaatan 
terhadap kenikmatan 

Al-Maghrabi 
(2011) 

Penerimaan terhadap 
online shopping system 

Kenikmatan 
terhadap intensi 
untuk menjalankan 
sistem 

Wu & Liu 
(2007) 

Penerimaan terhadap 
online game application 

Dias & Beinat 
(2009) 

Penerimaan terhadap 
mobile system 
application  

Ernst, et al. 
(2013)  

Penerimaan terhadap 
media sosial online 

Kurkinen 
(2014) 

Penerimaan terhadap 
mobile technology 
application 

 

Hal ini pernah dilaporkan oleh para 
peneliti terdahulu, di samping determinan-
determinan lainnya seperti perceived ease of 
use (kemudahan penggunaan teknologi yang 
dirasakan oleh pengguna), perceived 
usefulness (kemanfaatan teknologi yang 
dirasakan oleh pengguna), serta behavioral 
intention to use (intensi atau niat pengguna 
untuk menjalankan sistem informasi), 
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

Mengacu kepada hasil penelitian, 
disimpulkan bahwa gairah, kesenangan, dan 
adaptabilitas merupakan indikator yang 
relevan bagi kenikmatan mahasiswa 
kebidanan dalam menjalankan e-learning. 
Sehingga disarankan agar pengelola e-
learning mengupayakan sedemikian rupa 
sehingga e-learning dapat membangkitkan 
gairah, dapat dioperasikan secara 
menyenangkan, dan mudah diadaptasi oleh 
mahasiswa sebagai pengguna. Selain itu 

perlu dipelajari lebih jauh tentang 
kemungkinan adanya indikator-indikator lain 
dari kenikmatan penggunaan teknologi e-
learning. 
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