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EDITORIAL 

  

 

Salam hangat, 

 

Saat ini redaksi kembali menerbitkan Jurnal Kesehatan Persada Husada Indonesia 

volume 1 no 2 yang berisikan enam artikel ilmiah dari penelitian dosen–dosen STIKes 

PHI Program studi kesehatan masyarakat dan keperawatan maupun dosen-dosen dari 

Insitusi kesehatan lainnya, diantaranya Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada 

(Akper BWH). 

 

Topik penelitian kesehatan masyarakat terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah pada siswa, pengaruh faktor 

predispocing, reinforcing dan enabling terhadap perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswa, survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pelatihan ESQ 165 pada 

orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan program jampersal. 

 

Topik penelitian keperawatan terdiri dari hubungan perilaku pencegahan komplikasi 

dengan kualitas hidup dan stabilitas tekanan darah pada pasien hipertensi, peran 

pengetahuan dan sikap penderita terhadap perilaku pencarian pengobatan tuberkulosis 

paru 

 

Jurnal Persada Husada Indonesia selanjutnya akan terbit pada bulan Oktober 2014, 

sehingga kami dari redaksi mengharapkan kerjasama rekan-rekan untuk mengisi jurnal 

kita ini dengan artikel kesehatan. Tidak menutup kemungkinan jika masih ditemukan 

kekurangan dan kesalahan pada jurnal terbitan kedua ini. Kami dari redaksi 

mengucapkan banyak terima kasih apabila ada kritik dan saran untuk perbaikan jurnal 

Persada Husada Indonesia.  

 

 

Pimpinan Redaksi 
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Hubungan Perilaku Pencegahan Komplikasi dengan Kualitas Hidup 

dan Stabilitas Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Puskesmas 

Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Tahun 2013 
Evi Vestabilivy1, Siti Rukayah1 

 

Relationship between Behavioral Prevention of Complications With The Quality Of Life Of 

Patients with Hypertension in Puskesmas Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Year 2013 

 

Abstract 

Based on monthly reports obtain from  Pondok Gede Health Center, Bekasi East Jakarta on 

number of primary hypertension patients in 2012 with total of 1028 people, the monthly average 

of 86 visitors were treated of hypertension. Hypertensive patients at Pondok Gede Health Center 

Bekasi are the seconf highest  figure after the ARD. This condition can cause a variety of 

complications which will impact the quality of life of hypertensive patients. This study designed to 

investigate the relationship between behavioral prevention of  hypertension complications with 

the quality of life in patients with hypertension and also to analyze the relationship between 

quality of life and blood pressure stability in hypertensive patients. The method used in this study 

was a descriptive cross sectional associative with a total sample of 46 patients with hypertension 

who visited Pondok Gede Sub-district health centers in June-July 2013. Questionnaires were used 

for data collection on behavioral prevention of complications and quality of life WHOQOL - BREF 

with data analysis process using the statistical test which is chi-square test. The results showed no 

association between physical activity/sport activity with the quality of life of patients with 

hypertension. There are relationship differences between salt restriction in woman and male 

hypertensive patient’s  quality of life but there is no relationship with the blood pressure stability in 

hypertensive patients. There are differences in the relationship between behavioral prevention of 

complications with the quality of life of patients with hypertension but there is no relationship 

between quality of life with the stability of blood pressure in hypertensive patients. Quit smoking, 

limiting alcohol intake and stress management are some of the behaviour needs to be consider for 

future research which  has no relationship with the quality of life in this study, thiscan be explored 

further by using in-depth interviews or Focus Group Discussion. Predictor variables can affect the 

stability of blood pressure such as medication adherence and routine blood pressure control have 

not measured in this study which can be further investigated. 

Keywords: hypertension, prevention behavioral complications, quality of life, blood pressure 

stability. 

 

Abstrak 

Berdasarkan laporan bulanan di Puskesmas Kecamatan Pondok Gede Jakarta Timur 

didapatkan data jumlah pasien hipertensi primer  pada tahun 2012 sebanyak 1.028 orang dan 

rata-rata kasus hipertensi setiap bulannya didapatkan sejumlah 86 orang pengunjung 

hipertensi yang berobat. Penyakit hipertensi di Puskesmas Kecamatan Pondok Gede Kota 

Bekasi merupakan angka tertinggi urutan kedua setelah ISPA. Kondisi ini dapat menimbulkan 

berbagai komplikasi yang akan berdampak pula pada kualitas hidup pasien hipertensi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku pencegahan komplikasi 

hipertensi dengan kualitas hidup pada pasien hipertensi serta menganalisis hubungan antara 

                                                             
1 Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Husada Indonesia 
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kualitas hidup dan stabilitas tekanan darah pada pasien hipertensi. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif dengan pendekatan cross sectional 

dengan sampel berjumlah 46 pasien hipertensi yang sedang berkunjung pada bulan Juni – Juli 

2013 di Puskesmas Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner tentang perilaku pencegahan komplikasi dan kualitas hidup WHOQOL-BREF 

sedangkan proses analisis data menggunakan uji statistik yaitu uji kai kuadrat (chi square). 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara aktifitas fisik/olah raga dengan kualitas 

hidup pasien hipertensi. Ada perbedaan hubungan antara pembatasan garam dengan kualitas 

hidup pada pasien hipertensi perempuan dan pasien hipertensi laki-laki dan tidak terdapat 

hubungan kualitas hidup dengan stabilitas tekanan darah pada pasien hipertensi. Terdapat 

perbedaan hubungan antara perilaku pencegahan komplikasi dengan kualitas hidup pasien 

hipertensi dan tidak ada hubungan antara kualitas hidup dengan stabilitas tekanan darah pada 

pasien hipertensi. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu diperhatikan perilaku menghentikan 

kebiasaan merokok, pembatasan asupan alkohol dan pengendalian stres dimana dalam 

penelitian ini belum terlihat hubungannya dengan kualitas hidup sehingga dapat digali lebih 

lanjut dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) atau Fokus Group 

Discussion. Selain itu variabel prediktor yang mempengaruhi stabilitas tekanan darah seperti 

kepatuhan minum obat dan kontrol tekanan darah secara rutin belum diukur pada penelitian ini 

sehingga dapat diteliti lebih lanjut. 

 

Kata Kunci: hipertensi, perilaku pencegahan komplikasi, kualitas hidup, stabilitas tekanan 

darah. 

 

Pendahuluan 

Prevalensi hipertensi di Indonesia 

saat ini belum ada data nasional yang 

lengkap. Pada tahun 2008 prevalensi faktor 

resiko metabolik seperti peningkatan 

tekanan darah sebesar 37,4% dan 

prevalensi faktor resiko perilaku seperti 

kebiasaan merokok tembakau setiap hari 

diperkirakan sebesar 28,2 % dan tidak 

beraktivitas fisik sebesar 29,9%.(WHO, 

2012)   

Hasil Riskesdas 2010 adalah perilaku 

merokok secara nasional prevalensi 

penduduk umur 15 tahun ke atas yang 

merokok tiap hari sebesar 28,2 persen 

dengan rata-rata 21-30 batang per hari. 

Hasil Riskesdas tersebut menunjukkan 

bahwa perilaku merokok menjadi faktor 

resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, 

karena penyakit ini masih merupakan 

penyakit nomor satu penyebab kematian di 

Indonesia dan sekitar 20–35% dari 

kematian tersebut disebabkan oleh 

hipertensi. Penelitian epidemiologi 

membuktikan bahwa hipertensi 

berhubungan secara linear dengan 

morbiditas dan mortalitas penyakit 

kardiovaskular. Oleh sebab itu, penyakit 

hipertensi harus dicegah dan diobati.  

Berdasarkan Profil Data Kesehatan 

Indonesia tahun 2011 tentang situasi 

derajat kesehatan menunjukkan bahwa 

penyakit hipertensi primer (essensial) 

termasuk dalam 10 besar penyakit rawat 

inap dan rawat jalan di Rumah Sakit tahun 

2010. Pasien hipertensi primer yang 

dirawat di R.S sebanyak 19.874 jiwa terdiri 

dari 8.423 jiwa pasien lak-laki (42,38%) 

dan 11.451 jiwa pasien perempuan 

(57,62%) dan yang meninggal sejumlah 955 

jiwa. Sedangkan jumlah kasus baru pasien 

hipertensi primer yang menjalani rawat 

jalan di R.S tahun 2010 sebanyak 80.615 

jiwa terdiri dari 35.462 jiwa pasien laki-laki 

dan 45153 jiwa pasien perempuan, dan 

jumlah kunjungan pasien yang melakukan 

rawat jalan di R.S tahun 2010 sebanyak 

277.846 jiwa. 
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Terapi pengobatan bagi pasien 

hipertensi harus dijalankan dalam periode 

waktu yang lama bahkan seumur hidup. Hal 

ini akan sangat mempengaruhi kualitas 

hidup bagi pasien hipertensi khususnya 

terkait status kesehatannya, sehingga 

individu dapat menjalankan kehidupan 

dalam jangka waktu yang lama. Banyak 

penelitian yang telah dilakukan terkait 

perilaku pasien hipertensi namun belum 

banyak penelitian yang menghubungkan 

perilaku pasien hipertensi dengan kualitas 

hidupnya dan belum ada standar yang baku 

dalam pengukuran kualitas hidup bagi 

pasien hipertensi yang digunakan secara 

nasional maupun internasional diberbagai 

negara. 

 

Perilaku Pencegahan Komplikasi 

Hipertensi 

Berdasarkan batasan perilaku dari 

Skinner (1938), maka perilaku kesehatan 

adalah suatu respons seseorang terhadap 

stimulus atau objek yang berkaitan dengan 

sakit dan penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan, serta lingkungan. 

Salah satu contoh penyakit yang 

penyebabnya dipengaruhi oleh perilaku 

manusianya itu sendiri adalah hipertensi. 

(Notoatmodjo, 2010).  

Menurut Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation and 

Treatment of High Blood Pressure (JNC) 

menganjurkan modifikasi gaya hidup dalam 

mencegah dan menangani tekanan darah 

tinggi, selain terapi dengan obat. Adapun 

modifikasi gaya hidup yang dianjurkan 

seperti penurunan berat badan, penerapan 

diet kombinasi DASH, aktivitas fisik yang 

teratur, dan pembatasan asupan alkohol 

merupakan langkah awal penanganan 

tekanan darah tinggi. Masing-masing 

mempunyai efek penurunan tekanan darah 

yang berperan dalam pencegahan 

komplikasi hipertensi dan bila dilakukan 

secara bersamaan akan mempunyai efek 

penurunan tekanan darah yang lebih nyata. 

Kualitas Hidup 

Kualitas hidup adalah persepsi 

individu terhadap posisinya dalam 

kehidupan, dalam konteks budaya dan 

system nilai dimana individu tersebut 

hidup, dan hubungan terhadap tujuan, 

harapan, standar dan keinginan. Hal ini 

merupakan suatu konsep, yang dipadukan 

dengan berbagai cara seseorang untuk 

mendapatkan kesehatan fisik, keadaan 

psikologis, tingkat independen, hubungan 

social, dan hubungan dengan lingkungan 

sekitarnya. (Murphy et all, 2000, WHOQOL, 

2004). 

 

Stabilitas Tekanan Darah 

Tekanan darah menunjukkan tekanan 

yang di timbulkan pada dinding arteri. 

(Smletzer, Bare, 2002). 

Mekanisme terjadinya variabilitas 

tekanan darah tidak sepenuhnya diketahui. 

Namun, beberapa bukti memperlihatkan 

bahwa faktor perilaku, neural, refleks dan 

humoral, serta kepatuhan terhadap 

pengobatan antihipertensi mempengaruhi 

variabilitas tekanan darah. 

Hasil sub studi ASCOT-BPLA 

menunjukkan bahwa variabilitas tekanan 

darah lebih berpengaruh daripada nilai 

tekanan darah absolute dalam memprediksi 

risiko komplikasi yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup pasien 

hipertensi. (Krisnamurti, D, 2012) 

 

Metode  

Desain penelitian yang digunakan 

jenis deskriptif asosiasi dengan pendekatan 

yang digunakan adalah Cross Sectional atau 

potong lintang, karena didasarkan pada 

tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi hubungan antar variabel 

independen yaitu perilaku pencegahan 

komplikasi dengan variabel dependen yaitu 

kualitas hidup serta menghubungkan pula 

kualitas hidup dengan stabiltas tekanan 

darah pada pasien hipertensi di Puskesmas 
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Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi 

dengan sampel sejumlah 46 responden.  

Metode pengambilan sampel 

menggunakan metode non probability 

sampling melalui teknik purposive sampling 

yaitu dengan cara memilih sampel 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi 

yang telah ditentukan oleh peneliti.  

Pada penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa kuesioner sebagai 

berikut:  

1. Kuesioner perilaku pencegahan 

komplikasi terdiri dari 7 pertanyaan 

terkait dengan perilaku pencegahan 

komplikasi yang telah maupun yang 

belum dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu meliputi pertanyaan 

melaksanakan diet DASH, pengaturan 

berat badan, pembatasan asupan garam, 

kebiasaan merokok, aktifitas fisik/olah 

raga secara rutin, kebiasaan konsumsi 

alkohol dan pengendalian stres.  

2. Kuesioner Kualitas Hidup menggunakan 

kuesioner yang di adaptasi dari The 

World Health Organization Quality of Life 

– BREF (WHOQOL BREFF) dalam versi 

Indonesia diterjemahkan oleh Ratna 

Mardiati dan Satya Joewana, Universitas 

Atmajaya, Jakarta, pada tahun 2004.  

3. Kuesioner terkait karakteristik 

responden terdiri dari 4 pertanyaan 

yaitu umur, jenis kelamin, lama 

menderita hipertensi dan status 

ekonomi responden.  

4. Lembar observasi terkait variabel 

stabilitas tekanan darah yang digunakan 

untuk mencatat hasil pengukuran 

tekanan darah pasien pada saat 

penelitian dan tekanan darah pasien 

selama 3 bulan terakhir berdasarkan 

data di buku status pasien atau persepsi 

pasien. 

Metode analisis yang digunakan meliputi 

analisis univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian dan 

analisis bivariat melihat hubungan antara 

variabel dalam penelitian ini. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan karakteristik responden 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden mempunyai karakteristik yang 

istimewa yaitu reponden terbesar berusia 

lanjut (56,5%), sudah lama menderita 

hipertensi yaitu lebih dari 3 tahun (89,1%) 

dan berada pada status ekonomi rendah 

(67,4%). Melihat fenomena yang terjadi 

dalam hal karakteristik responden maka 

perlu menjadi perhatian bagi tenaga 

kesehatan khususnya tenaga keperawatan 

di puskesmas dalam menanggulangi 

penyakit hipertensi. 

Perilaku pencegahan komplikasi 

pasien hipertensi yang menjadi responden 

dalam penelitian ini sudah menunjukkan 

lebih dari setengah responden memiliki 

perilaku positif sebesar 84,8% karena jika 

dilihat rincian perilaku hampir semua 

menunjukkan kecenderungan perilaku 

positif (diet DASH sebesar 60,9%, 

pengaturan Berat Badan sebesar 80,4%, 

pembatasan asupan garam sebesar 73,9% 

sedangkan perilaku berhenti atau tidak 

merokok terutama setelah mengalami 

hipertensi sebesar 89,1%, pembatasan atau 

tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 100%, 

pengendalian stres sebesar 93,5%) kecuali 

kegiatan melakukan aktifitas fisik/olah raga 

hanya sebesar 41,2%. 

Tampaknya perilaku responden 

dalam penelitian ini sudah menunjukkan 

pemahaman tentang perilaku yang 

diharapkan dalam mencegah terjadinya 

komplikasi akibat hipertensi. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya yaitu 

Schmeider (1993), Liu (2004), Aris S 

(2007), Radecki Thomas E. J.D (2000). 

Pada penelitian ini, hasil analisis 

terhadap hubungan perilaku pencegahan 

komplikasi dengan kualitas hidup 

ditemukan hubungan yang sangat signifikan 
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antara aktifitas fisik secara teratur dengan 

kualitas hidup (p value= 0,000, α=0,05) 

dimana responden yang tidak melakukan 

aktifitas fisik secara teratur memiliki resiko 

5,236 kali untuk memiliki kualitas hidup 

kurang baik bila dibandingkan dengan 

responden yang melakukan aktifitas fisik/ 

olah raga secara teratur setelah dikontrol 

dengan variabel usia, jenis kelamin, lama 

menderita penyakit dan status ekonomi.  

Secara konsep bahwa pada saat 

melakukan aktivitas fisik maka peranan 

mekanisme kerja otot sangatlah penting 

dimana dalam proses tersebut terjadi 

penurunan resistensi pembuluh darah 

perifer melalui dilatasi arteri pada otot yang 

bekerja. Besarnya penurunan resistensi 

tergantung pada beban atau aktivitas yang 

dilakukan. Semakin besar beban yang 

dilakukan, semakin besar pula ketegangan 

otot dan tekanan pada pembuluh darah 

intramuskular. 

Hasil penelitian oleh Ekowati 

Rahajeng, Sulistyowati Tuminah (2009) 

menunjukkan dengan melakukan aktivitas 

secara teratur (aktivitas fisik aerobik 

selama 30-45 menit/hari) diketahui sangat 

efektif dalam mengurangi risiko relatif 

hipertensi hingga mencapai 19% sampai 

30%. Begitu juga halnya dengan kesehatan 

fungsi kardio respirasi rendah pada usia 

paruh baya diduga meningkatkan risiko 

hipertensi sebesar 50%. Penelitian ini 

mendapatkan hasil yang sejalan, yaitu 

adanya risiko hipertensi pada mereka yang 

kurang aktifitas fisik. 

Hasil analisis terhadap hubungan 

kualitas hidup dengan stabilitas tekanan 

darah diperoleh responden dengan kualitas 

hidup kurang baik yang memiliki tekanan 

darah tidak stabil sebesar 4,3% dan tekanan 

darah stabil sebesar 2,2% sedangkan 

responden dengan kualitas hidup baik 

namun memiliki tekanan darah tidak stabil 

sebesar 58,7%. Hasil analisis lebih lanjut 

dengan uji statistik menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antara kualitas hidup 

dengan stabilitas tekanan darah responden 

(p value=1,000, α=0,05).  

Menurut peneliti kondisi ini 

dikarenakan kualitas hidup bersifat 

subjektif yang berarti bahwa kualitas hidup 

itu ditentukan berdasarkan persepsi pasien 

itu sendiri tentang seluruh aspek 

kehidupannya yang meliputi aspek fisik, 

psikologis, sosial dan spiritual. Stabilitas 

tekanan darah saat penelitian bersifat 

objektif karena langsung dilakukan 

pengukuran saat itu, sedangkan tekanan 

darah dalam 3 bulan terakhir mayoritas 

berdasarkan pada persepsi pasien. 

Fenomena yang di temukan dalam 

penelitian ini adalah mayoritas responden 

memiliki kualitas hidup baik namun tidak 

ditunjang dengan stabilitas tekanan 

darahnya, hal ini dapat terjadi karena 

adanya variabel lain yang 

mempengaruhinya misalnya kepatuhan 

minum obat, kontrol tekanan darah secara 

rutin. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden mempunyai karakteristik 

yang istimewa yaitu responden terbesar 

berusia lanjut (lebih dari 60 tahun) 

sebesar 56,5% dengan rentang usia 

antara 45 – 72 tahun, berjenis kelamin 

wanita sebesar 67,4% dan kebanyakan 

sudah lama menderita hipertensi, yaitu 

lebih dari 3 tahun sebesar 89,1% serta 

berada pada status ekonomi rendah 

sebesar 67,4%. 

2. Gambaran perilaku responden dalam 

penelitian ini sudah menunjukkan 

pemahaman tentang perilaku yang 

diharapkan dalam mencegah terjadinya 

komplikasi akibat hipertensi. Hal ini 

tampak dari hasil penelitian 

menunjukkan lebih dari setengah 

responden memiliki perilaku positif 
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sebesar 84,8% karena jika dilihat rincian 

perilaku hampir semua menunjukkan 

kecenderungan perilaku positif (diet 

DASH sebesar 60,9%, pengaturan Berat 

Badan sebesar 80,4%, pembatasan 

asupan garam sebesar 73,9% sedangkan 

perilaku berhenti atau tidak merokok 

terutama setelah mengalami hipertensi 

sebesar 89,1%, pembatasan atau tidak 

mengkonsumsi alkohol sebesar 100%, 

pengendalian stres sebesar 93,5%) 

kecuali kegiatan melakukan aktifitas 

fisik/olah raga hanya sebesar 41,2%. 

3. Gambaran kualitas hidup responden 

menunjukkan sebagian besar responden 

memiliki kualitas hidup baik sebesar 40 

orang (87%) didukung dengan kualitas 

hidup yang baik mendominasi pada 

masing-masing dimensi fisik sebanyak 

30 orang (65,2%), psikologis sebanyak 

35 orang (76,1%), hubungan sosial 

sebanyak 31 orang (67,4%) dan 

lingkungan sebanyak 41 orang (89,1%). 

4. Gambaran stabilitas tekanan darah 

responden berdasarkan rata-rata 

tekanan darah dalam 3 bulan terakhir 

dan saat penelitian mayoritas berada 

pada kondisi tidak stabil yaitu 29 orang 

(63%) dengan klasifikasi tekanan darah 

responden saat penelitian mayoritas 

berada pada tingkat hipertensi stadium 1 

(140 - 159/90 mmHg) sebanyak 24 

orang (52,2%) sedangkan rata-rata 

tekanan darah responden dalam 3 bulan 

terakhir mayoritas berada pada tingkat 

hipertensi stadium 1 (140 – 159/90 

mmHg) yaitu sebanyak 23 orang (50%). 

5. Ada hubungan antara aktifitas fisik/olah 

raga dengan kualitas hidup pasien 

hipertensi (p value = 0,033, α = 0,05). 

Ada perbedaan hubungan aktifitas 

fisik/olah raga dengan kualitas hidup 

antara pasien usia muda (p value = 

0,050, α = 0,05) dan usia tua (p value > 

0,05). Ada perbedaan hubungan aktifitas 

fisik/olah raga dengan kualitas hidup 

pada pasien hipertensi yang menderita 

hipertensi kurang dari 1 tahun/akut (p 

value = 0,050, α = 0,05) dan yang lebih 

dari 1 tahun/kronik (p value = α = 0,05). 

6. Ada perbedaan hubungan perilaku 

khususnya diet DASH dengan kualitas 

hidup pada pasien hipertensi laki-laki 

dan perempuan. Untuk kelompok 

perempuan mempunyai hubungan yang 

bermakna (p value = 0,050 α = 0,05). 

Berdasarkan hubungan tersebut 

menunjukkan bahwa kelompok pasien 

hipertensi jenis kelamin perempuan 

memiliki perilaku terutama dalam diet 

mempengaruhi kualitas hidupnya 

dibandingkan laki-laki.  

7. Ada hubungan antara pembatasan 

asupan garam dengan kualitas hidup 

pada pasien hipertensi laki-laki (p value 

= 0,031, α = 0,05) dan perempuan (p 

value = 0,025, α = 0,05). 

8. Ada hubungan pengaturan berat badan 

dengan dimensi fisik pada pasien 

hipertensi (p value = 0,023, α = 0,05). 

9. Tidak ada hubungan antara kualitas 

hidup dengan stabilitas tekanan darah 

pada pasien hipertensi (p value > 0,05). 

10. Untuk variabel konfonding 

(karakteristik responden) dalam 

penelitian ini tidak memiliki hubungan 

dengan variabel kualitas hidup (p value 

> 0,05). 

 

Saran 

1. Perlunya mengaktifkan media 

komunikasi yang telah ada baik secara 

lisan yaitu disampaikan langsung pada 

pasien hipertensi saat melakukan 

pengobatan di Puskesmas atau secara 

tidak langsung yaitu penyebaran 

informasi melalui poster atau leaflet 

mengenai perilaku pencegahan 

komplikasi yang mendukung kualitas 

hidup pasien hipertensi seperti 

melakukan aktivitas fisik secara 

teratur, diet kombinasi DASH, 

pengaturan berat badan dan 
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pembatasan asupan garam,yang  dapat 

diletakkan pada lokasi yang strategis. 

2. Perlunya diprogramkan jadwal 

konseling pada hari-hari tertentu bagi 

pasien hipertensi dan keluarganya 

sehingga dapat menambah 

pengetahuan dan memotivasi pasien/ 

keluarga dalam merubah perilaku 

menjadi yang positif untuk 

meminimalkan terjadinya komplikasi 

yang berdampak pada peningkatan 

kualitas hidup, selain itu pasien 

hipertensi diharapkan dapat 

meningkatkan kesadarannya dalam 

memonitor tekanan darah secara rutin 

3. Mengembangkan dan meningkatkan 

aktivitas fisik secara teratur seperti 

senam jantung sehat, aerobik, jogging 

atau bersepeda disesuiakan dengan 

kemampuan pasien sehingga kegiatan 

aktifitas fisik ini dapat meningkatkan 

motivasi pasien dalam 

mempertahankan aktifitas fisiknya 

secara teratur. 

4. Pengukuran variabel perilaku 

pencegahan komplikasi perlu 

dilakukan dengan metode yang lebih 

valid, misalnya melalui recall 24 jam 

individu untuk perilaku yang meliputi 

diet DASH, pengaturan BB, pembatasan 

asupan garam, berhenti/tidak 

merokok, aktivitas fisik, pembatasan 

konsumsi alkohol dan pengendalian 

stres. Dengan demikian informasi yang 

diperoleh lebih akurat. 

5. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu 

diperhatikan perilaku menghentikan 

kebiasaan merokok, pembatasan 

asupan alkohol dan pengendalian stres 

dimana dalam penelitian ini belum 

terlihat hubungannya dengan kualitas 

hidup sehingga dapat digali lebih lanjut 

dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam (indepth 

interview) atau Fokus Group Discussion. 

Selain itu variabel prediktor yang 

mempengaruhi stabilitas tekanan 

darah seperti kepatuhan minum obat 

dan kontrol tekanan darah secara rutin 

belum diukur pada penelitian sehingga 

dapat diteliti lebih lanjut. 
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Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Sikap Remaja terhadap 

Hubungan Seksual Pranikah pada Siswa SMA Negeri 46 Jakarta 
Hendrawati1, Yusnita1 

 

Factors Affecting Adolescent Attitudes towards Premarital Sexual Intercourse on Student 

SMA 46 Jakarta 

 

Abstract 

Knowledge about reproductive health for adolescents and the role of parents and peers in 

providing information about is adolescent sexual and reproductive health are quite essential, the 

mass mediain the form of books and pom movies are a viable alternative for teenagers to obtain 

information about reproductive health and may influences adolescent behaviors to support pre-

marital sexual relations with a partner as an expression of affection. Although they have studied 

biology which include reproductive health lesson and religious instruction at each level of school 

education, but it does not guarantee high school students (adolescents) not to have premarital 

sexual behavior. This study aims to determine factors that influence adolescent attitudes toward 

premarital sexual relations at SMA Negeri 46 Jakarta in 2011. Qualitative research methods were 

used with cross-sectional design and samples of 156 people. Factors that influence the behavior of 

premarital sexual relationships in SMA Negeri 46 knowledge with the p value of 0.000, emotional 

intelligence with a p value of 0.126, Peer pressure with p value of 0.467, the mass media with the p 

value of 0.000, and understanding of religion with p value of 0.001. From the five research 

variables, three variables have a significant relationship with premarital sexual behavior. Results 

from multiple linear regression analysis shows there are four variables that influence to the 

premarital sexual behavior which are knowledge, mass media, understanding of religion, and 

emotional intelligence. Recommended SMA46 to increase sexual reproduction education through 

mass media as well as understanding of the religion in order to improve emotional intellige that 

can prevent adolescent premarital sexual behavior. 

 

Keywords: sexual behavior, factors affecting 

 

Abstrak 

Ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja dan peran orangtua dalam 

pemberian informasi tentang KRR sangatlah penting, peran teman sebaya, media massa berupa 

buku dan film porno masih menjadi alternatif bagi remaja untuk mendapatkan informasi 

tentang kesehatan reproduksi dan dapat mempengaruhi perilaku remaja sehingga mempunyai 

sikap untuk mendukung hubungan seksual pranikah jika dilakukan dengan pasangan sebagai 

ungkapan kasih sayang. Walaupun disekolah mereka telah mendapatkan pelajaran biologi, 

dimana materi hampir sama dengan materi kesehatan reproduksi serta pelajaran agama juga 

diberikan pada tiap jenjang pendidikan , tetapi ternyata tidak menjamin siswa SMA (remaja) 

terhindar dari perilaku seksual pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap hubungan seksual 

pranikah di SMA Negeri 46 Jakarta pada tahun 2011 Dengan metode penelitian kualitatif yang 

menggunakan design cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 156 orang. Faktor – faktor 

yang mempengaruhi perilaku hubungan seksual pranikah di SMA Negeri 46 adalah 

                                                             
1 Dosen pada Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada 
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pengetahuan dengan p value sebesar 0,000, kecerdasan emosi dengan p value sebesar 0,126, 

teman sebaya dengan p value sebesar 0,467,media massa dengan p value sebesar 0,000, dan 

pemahaman agama dengan p value sebesar 0,001. Dari kelima variabel tersebut yang diteliti 

terbukti ketiga variabel tersebut ada hubungan yang signifikan dengan perilaku hubungan 

seksual pranikah. Sedangkan dari hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan terdapat 

empat variabel yang sangat mempengaruhi terhadap perilaku hubungan seksual pranikah yaitu 

pengetahuan, media massa, pemahaman agama dan kecerdasan emosi. Disarankan SMA Negeri 

46 untuk meningkatkan penyuluhan tentang pengetahuan reproduksi seksual melalui media 

massa serta peningkatan pemahaman agama dalam rangka meningkatkan kecerdasan emosi 

yang dapat mencegah perilaku hubungan seksual pranikah pada remaja. 

 

Kata kunci:  faktor-faktor, sikap remaja, hubungan seksual pranikah 

 

Pendahuluan 

Perilaku seksual yang tidak sehat 

dikalangan remaja yang belum menikah 

cenderung meningkat. Perilaku seksual 

dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang 

bermacam-macam, mulai dari perasaan 

tertarik, berkencan, berpegangan tangan, 

mencium pipi, berpelukan, mencium bibir, 

memegang buah dada, memegang alat 

kelamin sampai melakukan senggama 

(Sarwono, 2003). 

Akhir–akhir ini perilaku seksual dikalangan 

remaja menjadi populer, hal tersebut dapat 

dilihat dengan meningkatnya kasus 

kehamilan sebelum menikah, perkawinan 

dini, melahirkan pada usia muda, aborsi 

bahkan penyakit menular seksual. 

Kehamilan sebelum menikah dan aborsi 

tidak hanya berdampak negatif pada 

kesehatan tetapi juga menjadi masalah 

sosial yang berkepanjangan. Pada zaman 

dahulu kala seks hanya layak 

diperbincangan dan dilakukan oleh 

pasangan–pasangan yang telah menikah, 

namun pada masa sekarang ini banyak 

sekali remaja yang belum menikah sudah 

melakukan hubungan seksual pranikah dan 

bagi mereka hal ini adalah hal yang biasa. 

Seks pranikah adalah perilaku yang 

mengakibatkan sentuhan secara fisik 

anggota badan antara pria dan wanita yang 

telah mencapai pada tahap hubungan intim, 

yang biasanya dilakukan tanpa melalui 

proses pernikahan yang resmi menurut 

hukum atau agama (Bird & Keith, 1994). 

Pada umumnya individu khususnya remaja 

melakukan seksual pranikah karena 

didorong oleh rasa sayang dan cinta yang 

mendalam pada pasangannya. Hasil 

penelitian Nirmala, remaja yang 

mempunyai kecerdasan emosi baik, maka 

dia akan mempunyai sikap yang positif 

terhadap rangsangan yang dia terima, tetapi 

jika remaja memiliki kecerdasan emosi 

rendah, maka remaja akan cenderung 

bersikap negatif terhadap rangsangan yang 

dia terima, ternyata ada hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan emosi dengan 

sikap dan ada hubungan yang signifikan 

antara sikap dengan prestasi belajar. Cinta 

merupakan rasa menyayangi yang amat 

sangat, oleh karena itu jika kita mencintai 

seseorang maka akan sangat takut untuk 

kehilangan dan ditinggalkan (Rystiono, 

2006).      

Pada era globalisasi bahwa 

informasi dan teknologi terus berjalan 

sehingga terjadi perubahan yang sangat 

besar pada norma–norma seksual. Hasil 

penelitian dari Amerika pada tahun 2004 

bahwa penayangan seksual di televisi telah 

mempengaruhi prilaku seksual, hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat 20 

% remaja usia 17 tahun telah melakukan 

hubungan seksual pranikah, 40 % remaja 

usia 17 tahun mulai meraba payudara dan 

terdapat 20 % remaja usia 17 tahun meraba 

genitalia. 
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Pengetahuan merupakan komponen 

dalam pembetukan sikap seseorang, dengan 

pengetahuan yang tidak memadai akan 

membuat remaja cenderung mengambil 

sikap yang salah, bila terjadi pada remaja 

maka remaja tersebut cenderung bersikap 

negatif tentang seksualitas. Sumber 

informasi untuk remaja dalam 

mendapatkan informasi tentang 

pengetahuan kesehatan reproduksi remaja 

tidak hanya dari orangtua atau teman 

sebaya tetapi juga dari media massa. 

Sumber informasi kesehatan 

reproduksi mereka dapatkan dari buku 

porno, film porno, internet, mempunyai 

presentase paling tinggi, juga dari orangtua 

& teman sebaya, sedangkan informasi dari 

guru sekolah presentasenya paling rendah. 

Perkembangan seksual yang terjadi pada 

remaja menunjukan perubahan yang 

signifikan. Perubahan seksual yang terjadi 

pada masa pubertas inilah yang 

bertanggung jawab atas adanya dorongan 

seksual. Dorongan masalah seksual masih 

dipersulit dengan banyaknya tabu sosial 

sekaligus kekurangan pengetahuan yang 

benar tentang seksualitas. 

Menurut Robert Y. Havighurst dalam 

bukunya Human Development  and 

Education yang dikutif oleh Panut Panuju 

dan Ida Umami (1999) mencapai hubungan 

sosial yang matang dengan teman sebaya, 

baik dengan teman sejenis maupun dengan 

beda jenis kelamin, artinya para remaja 

memandang gadis-gadis sebagai wanita dan 

laki-laki sebagai pria, menjadi manusia 

dewasa diantara orang-orang dewasa, 

mereka dapat bekerja sama dengan orang 

lain dengan tujuan bersama, dapat menahan 

dan mengendalikan perasaan-perasaan 

pribadi, dan belajar memimpin orang lain 

dengan atau tanpa dominasi,dapat 

menjalankan peranan sosial menurut jenis 

kelamin masing–masing, menerima realitas 

jasmaniah serta menggunakanya seefektif 

mungkin dengan perasaan puas, mencapai 

kebebasan emosional dari orangtua atau 

orang dewasa lainnya, mencapai kebebasan 

ekonomi, memilih dan mempersiapkan diri 

untuk pekerjaan atau jabatan sesuai dengan 

bakat dan mempersiapkan diri untuk 

pekerjaan tersebut, mempersiapkan diri 

untuk melakukan perkawinan dan hidup 

berumah tangga, mengembangkan 

kecakapan intelektual serta konsep-konsep 

yang diperlukan untuk kepentingan hidup 

bermasyarakat, memperlihatkan tingkah 

laku yang secara sosial dapat dipertanggung 

jawabkan, memperoleh sejumlah norma-

norma sebagai pedoman dalam tindakan-

tindakanya dan sebagai pandangan hidup. 

Remaja menurut Papar Novita 

Pratiwi (2005) merupakan masa transisi 

dari kanak-kanak menuju dewasa, namun 

tidak semua menyadari bahwa pada masa 

remaja terjadi perubahan yang besar, 

tugas–tugas yang harus dipenuhi 

sehubungan dengan perkembangan 

seksualitas remaja adalah: memiliki 

pengetahuan yang benar tentang seks dan 

berbagai peran jenis kelamin yang dapat 

diterima masyarakat, mengembangkan 

sikap yang benar tentang seks, mengenali 

pola-pola perilaku hetero seksual yang 

dapat diterima masyarakat, menetapkan 

nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam 

memilih pasangan hidup, mempelajari cara-

cara mengekspresikan cinta.   

Dari hasil Survei Kesehatan 

Reproduksi Indonesia (SKRRI) 2002 – 2003 

menunjukan proporsi yang cukup besar 

tentang pengetahuan kesehatan reproduksi 

remaja pada pertanyaan bagaimana 

kemungkinan seorang wanita bisa menjadi 

hamil, perubahan fisik pada masa pubertas 

laki-laki dan perempuan, dimana remaja 

laki-laki sebanyak 32% mempunyai 

pengetahuan lebih baik  dan remaja wanita 

29% mempunyai pengetahuan lebih 

rendah. 

Kesehatan Reproduksi Remaja 

adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan 

sosial secara utuh, yang tidak semata-mata 

bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam 
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semua hal yang berkaitan dengan sistem 

reproduksi, serta fungsi dan prosesnya 

(Depkes, 2001). Adapun tujuan kesehatan 

reproduksi remaja adalah mewujudkan 

keluarga berkualitas tahun 2015 melalui 

peningkatan pengetahuan, kesadaran sikap 

dan perilaku remaja dan orang tua agar 

peduli dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan berkeluarga, serta pemberian 

pelayanan kepada remaja yang memiliki 

permasalahan khusus, sedangkan didalam 

tujuan khusus kesehatan reproduksi remaja 

mencakup: seluruh lapisan masyarakat, 

remaja di sekolah dan di perusahaan kerja 

agar mendapatkan informasi tentang KRR, 

sasarannya ialah meningkatnya cakupan 

penyebaran informasi KRR melalui media 

massa (BKKBN, 2002).   

Pusat penelitian kesehatan UI 

mengadakan penelitian di Manado dan 

Bitung (1997) : menunjukan bahwa 6 % 

dari 400 pelajar SMU puteri dan 20 % dari 

400 pelajar  SMU putera pernah melakukan 

hubungan seksual. Survei Depkes ( 1995 / 

1996 ) pada remaja usia 13 – 19 tahun di 

Jawa barat (1189) dan di Bali (1922) 

mendapatkan 7 % dan 5 % remaja puteri di 

Jawa barat dan Bali mengakui pernah 

terlambat haid atau hamil. 

Di Yogyakarta, menurut data 

sekunder tahun 1996/1997, dari 10.981 

pengunjung klinik KB ditemukan 19,3% 

yang datang dengan kehamilan tidak 

dikehendaki dan telah melakukan tindakan 

pengguguran disengaja sendiri secara tidak 

aman, sekitar 2% diantaranya berusia 

dibawah 22 tahun. Dari data PKBI Sumbar 

tahun 1997 ditemukan bahwa remaja yang 

telah melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah mengakui kebanyakan 

melakukanya pertama kali pada usia antara 

15–18 tahun.  

Metode 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bermaksud 

untuk mengetahui kontribusi passion 

sebagai komponen cinta terhadap 

hubungan seks pranikah pada remaja SMA 

Negeri 46 Jakarta. Dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian survey 

cross sectional yaitu metode pengumpulan 

data sekaligus pada suatu saat tertentu 

setiap subyek penelitian hanya diobservasi 

sekali saja dan pengukuran dilakukan 

terhadap status karakter atau variabel 

subyek pada saat pemeriksaan 

(Notoatmodjo, 2007).  

Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 46, Jalan Masjid Darussalam Blok A 

Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, peneliti 

mengambil sampel di lokasi ini dikarenakan 

siswa SMA merupakan remaja dengan usia 

15–18 tahun yang sangat rentan sekali 

terhadap prilaku seksual dan emosi remaja 

cenderung kurang stabil dalam mengambil 

keputusan terhadap pasanganya. SMA 

Negeri 46 Jakarta ini berada di dekat pusat 

perbelanjaan (ITC) dan tempat hiburan  

(karaoke), yang sangat memungkinkan para 

siswa remaja ini setelah usai sekolah pergi 

ketempat tersebut di atas bersama 

pasangannya masing – masing. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini dimulai dari 

bulan November 2011 s/d Januari 2012. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA Negeri 46 Jakarta yang berusia 

sekitar 15–18 tahun, berjumlah 1080 siswa. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

nilai/karakteristiknya diukur yang nantinya 

kita pakai untuk menduga karakteristik 

populasi (Sabri. L, 1999). Teknik sampling 

merupakan proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian dari populasi 

yang ada sehingga jumlah sampel akan 

mewakili keseluruhan populasi yang ada 

(Hidayat, 2007). Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah Siswa SMA Negeri 46 

Jakarta yang berjenis kelamin laki–laki dan 

perempuan yang memenuhi kriteria. 

Variabel independen pada penelitian ini 

adalah pengetahuan, kecerdasan emosi, 

peran teman sebaya & orang tua, media 
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massa serta agama, sedangkan variabel 

dependen adalah sikap remaja terhadap 

seksual pranikah.  Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

analisa kuantitatif untuk mengolah dan 

mengorganisasi data, serta menemukan 

hasil yang dapat dibaca dan 

dinterpretasikan. Analisis kuantitatif 

dilakukan  dengan metode tertentu. Analisis 

data dengan menggunakan analisis 

univariat, bivariat dan multivariat. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Gambaran Karakteristik Responden 

menurut Jenis Kelamin. 

Dari jumlah responden yang diteliti 

sebanyak 156 orang, jenis kelamin siswa 

SMA Negeri 46 Jakarta dapat dilihat dalam 

diagram berikut ini :   

 

Tabel 1  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Siswa SMA Negeri 46 

                  Jakarta Tahun Ajaran 2011-2012   

No Jenis  kelamin Jumlah % 

1 Laki - laki 70 44,87 

2 Perempuan 86 55,13 

 Jumlah 156 100 

 

Berdasarkan   data pada tabel 1 diatas 

menunjukan bahwa jenis kelamin yang 

paling banyak adalah jenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 86 orang (55,13 

%), dan untuk jenis kelamin laki – laki 

sebanyak 70 orang (44,87 %). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukan 

bahwa jenis kelamin mayoritas adalah 

perempuan. 

Gambaran Karakteristik Responden 

menurut Umur 

Gambaran siswa SMA sebagai responden, 

ditinjau dari golongan umur dapat dilihat 

sebagai, berikut :  

 

Tabel 2  Distribusi Frekuensi Responden Menurut Golongan Umur Siswa SMA Negeri 46 

  Jakarta Tahun Ajaran 2011-2012   

No               Umur Jumlah % 

1 16  tahun 19 12,18 

2 17  tahun 121 77,56 

3 18  tahun 16 10,26 

            Jumlah 156 100 

 

Dalam tabel  diatas menunjukan bahwa dari 

responden berjumlah 156 orang, siswa SMA 

Negeri 46 yang menjadi responden 

berumur 17 tahun sebanyak 121 orang 

(77,56%), dan siswa dengan umur 16 tahun 

sebanyak 19 orang (12,18%), sedangkan 

siswa dengan umur 18 tahun berjumlah 16 

orang (10,26%). Bila dilihat dari umur 

responden diatas yang paling mayoritas 

adalah siswa yang berusia  17 tahun. 

 

Analisis Univariat 
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Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi  

Perilaku Remaja Terhadap Hubungan Seksual Pranikah di SMA Negeri 46 Jakarta 

Tahun   2011 

Variabel Mean Median 
Std. 

Deviasi 
Min – Max 95% CI 

Pengetahuan 27,09 28 3,19 19 – 35 26,59 – 27,59 

Kecerdasan Emosi 24,01 24 3,26 14 – 30 23,50 – 24,53 

PeranTemanSebaya 23,25 23 10,06 11 – 34 22,59 – 23,91 

Media Massa 19,56 19 5,88 8 – 37 18,63 – 20,49 

Pemahaman Agama 34,53 35 3,74 25 – 40 33,94 – 35,12 

 

Hasil analisis didapat skor rata-rata masing-

masing variabel adalah pengetahuan 

kesehatan reproduksi (27,09), kecerdasan 

emosi (24,01), peran teman sebaya (23,25), 

media massa (19,56), dan pemahaman 

agama (34,53). Dengan nilai 95% CI 

pengetahuan kesehatan reproduksi (26,59 – 

27,59), kecerdasan emosi (23,50 – 24,53), 

peran teman sebaya (22,59 – 23,91), media 

massa (18,63 – 20,49), dan pemahaman 

agama (33,94 – 35,12). 

 

Analisis Bivariat 

Setelah dilakukan analisis univariat untuk 

masing-masing karakteristik dilanjutkan 

dengan analisa bivariat yaitu untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan dari 

variabel dependen dan independen 

dilakukan uji kai kuadrat (Chi-Square), bila 

didapatkan nilai ρ value ≤ 0,05 artinya ada 

hubungan, bila nilai ρ value nya > 0,05 tidak 

ada hubungan. 

Korelasi  

Tabel 4 Uji Korelasi Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Remaja Terhadap Hubungan 

Seksual Pranikah di SMA Negeri 46 Jakarta. 

Variabel Nilai r p value 

Pengetahuan -0,296 0,000 

Kecerdasan Emosi 0,123 0,126 

Peran Teman Sebaya 0,059 0,467 

Media Massa 0,342 0,000 

Pemahaman Agama -0,267 0,001 

 

Pada hasil analisis korelasi, diperoleh 

bahwa variabel yang memiliki hubungan 

yang signifikan dengan perilaku hubungan 

seksual pranikah (P value < 0,05) yaitu 

pengetahuan (0,000), media massa (0,000), 

pemahaman agama (0,001) dan ketiga 

variable tersebut miliki nilai r masing-

masing sebesar pengetahuan (-0,296), 

Media massa (0,342), pemahaman agama (-

0,267) yang artinya ketiga variabel memiliki 

hubungan yang lemah dengan perilaku 

hubungan seksual pranikah serta 

pengetahuan dan pemahaman agama 

memiliki pola negatif, semakin rendah nilai 

variabel (pengetahuan dan pemahaman 

agama) maka semakin tinggi nilai perilaku 

hubungan seksual pranikah. Sedangkan 

media massa memiliki pola positif semakin 

tinggi nilai media massa semakin tinggi juga 

nilai perilaku hubungan seksual pranikah. 

Analisis Multivariat 

Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk analisis multivariat ini peneliti 

melakukan analisis melalui uji regresi linier 

berganda dan variabel yang dilakukan 

dalam analisis multivariat yaitu: 
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Tabel 5  Variabel – variabel yang Memenuhi Syarat Uji Multivariat. 

Variabel p value 

Pengetahuan 0,000 

Media Massa 0,000 

Pemahaman Agama 0,001 

Kecerdasan Emosi 0,126 

 

Setelah didapat variabel yang memenuhi 

syarat uji multivariat (p value < 0,25) lalu 

dilakukan analisis multivariat dengan 

menggunakan uji regresi linier berganda, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut:

 

Tabel 6  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

coefficients 

 

       B      Std.Error 

Standardized 

Coefficients 

 

Beta 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig 

95,0% 

Confidence 

Interval for B 

Lower        Upper 

Bound       Bound 

1 (Constant ) 

 
21,388       3,968  5,390 ,000 13,547       29,229 

Pengetahuan 

 
-,323            ,106 -,232 -3,034 ,003 -,533        -,113 

Media 

 
,224            ,054 ,299 4,153 ,000 ,117           ,330 

Agama 

 
-,211             ,093 -,179 -2,274 ,024 -,394          -,028 

Emosi 

 
,219             ,098 ,163 2,226 ,028 ,025            ,413 

 

Dari hasil penelitian ini pemahaman agama 

memiliki nilai r = -0,267 dan nilai p value 

sebesar 0,001 yang artinya yang artinya 

pemahaman agama memiliki hubungan 

yang lemah dan berpola negatif. dan ada 

hubungan yang signifikan terhadap perilaku 

hubungan seksual pranikah. Hal ini sesuai 

dengan teori Azwar (1995), dimana 

pembentukan sikap dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu pengalaman pribadi, 

pengaruh orang lain yang dianggab penting, 

pengaruh kebudayaan, lembaga pendidikan 

dan lembaga agama, media massa, 

pengaruh faktor emosional. 

 

Pengetahuan, Kecerdasan Emosional, 

Teman Sebaya, Media Massa, dan 

Pemahaman Agama dengan Perilaku 

Hubungan Seksual Pranikah (Analisis 

Multivariat) 

Hasil penelitian ini dari analisis regresi 

linier berganda menyatakan bahwa dari 

lima variabel yang diteliti didapat empat 

variable yang dominan dalam 

mempengaruhi hubungan dengan perilaku 

seksual pada ibu hamil yaitu pengetahuan, 

media massa, pemahaman agama dan 

kecerdasan emosi. Serta didapatkan 

persamaan garis perilaku hubungan seksual 

pranikah = 21,388 - 0,323 (pengetahuan) + 

0,224 (media massa) – 0,211 (agama) + 

2,19 (kecerdasan emosi). Yang diartikan 

jika intervensi bertambah sebesar  21,388 - 

0,323 (pengetahuan) + 0,224 (media massa) 

– 0,211 (agama) + 2,19 (kecerdasan emosi) 

maka ada pengaruh hubungan terhadap 
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perilaku hubungan seksual pranikah, jika 

ada penambahan atau intervensi satu kali. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dari uji 

korelasi didapat kecerdasan emosi memiliki 

p  value = 0,123 yang artinya kecerdasan 

emosi tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan perilaku hubungan 

seksual pranikah. Hal ini tidak sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh 

Prawitasari (1995) yaitu Emosi berkaitan 

dengan perubahan fisiologis dan berbagai 

pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu 

aspek penting dalam kehidupan manusia, 

karena emosi selain dapat merupakan 

motivator perilaku (dalam arti 

meningkatkan), tetapi juga dapat 

mengganggu perilaku  intensional manusia.  

Dari hasil penelitian ini peran teman sebaya 

memiliki p value = 0,467 yang artinya peran 

teman sebaya tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan perilaku hubungan 

seksual pranikah. Hal ini tidak sesuai 

dengan teori Santrock (1997) menyatakan 

dukungan teman sebaya menjadi salah satu 

motivasi dan pembentukan identitas diri 

seorang remaja dalam melakukan 

sosialisasi, terutama saat dia menjalin 

asmara dengan lawan jenis. Selanjutnya 

teman sebaya dalam pergaulan kadangkala 

menjadi salah satu sumber informasi yang 

cukup signifikan dalam membentuk 

pengetahuan seksual dikalangan remaja, 

bahkan informasi teman sebaya bisa 

menimbulkan dampak negatif karena 

informasi yang mereka peroleh hanya 

melalui tayangan media massa seperti : film, 

VCD, televisi maupun pengalaman diri 

sendiri. Dari hasil penelitian ini media 

massa memiliki nilai r = 0,342 dan nilai p 

value sebesar 0,000 yang artinya yang 

artinya media massa memiliki hubungan 

yang lemah dan berpola positif, dan ada 

hubungan yang signifikan terhadap perilaku 

hubungan seksual pranikah. Hal ini sesuai 

dengan teori Fishbien yang menyatakan 

bahwa peran media massa yang 

disampaikan secara terbuka dalam bentuk 

pesan sederhana sampai yang sangat 

kompleks akan menambah pengetahuan 

seseorang, serta akan mempengaruhi sikap 

seseorang. Informasi dari media massa yang 

disampaikan secara terbuka dalam bentuk 

pesan sederhana sampai yang sangat 

kompleks akan menambah pengetahuan 

seseorang serta akan mempengaruhi 

seseorang dalam mengambil sikap untuk 

mengambil keputusan bertindak dengan 

cara positif. 

Dari hasil penelitian ini pemahaman 

agama memiliki nilai r = -0,267 dan nilai p 

value  sebesar 0,001 yang artinya yang 

artinya pemahaman agama memiliki 

hubungan yang lemah dan berpola negatif 

dan ada hubungan yang signifikan terhadap 

perilaku hubungan seksual  pranikah hal ini 

sesuai dengan teori Azwar (1995), dimana 

pembentukan sikap dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: pengalaman pribadi, 

pengaruh orang lain yang dianggab penting, 

pengaruh kebudayaan, lembaga pendidikan 

dan  lembaga agama, media massa, 

pengaruh  faktor emosional. Hasil penelitian 

ini dari analisis regresi linier berganda 

menyatakan bahwa dari lima variabel yang 

diteliti didapat empat variable yang 

dominan dalam mempengaruhi hubungan 

dengan perilaku seksual pada ibu hamil 

yaitu pengetahuan, media massa, 

pemahaman agama dan kecerdasan emosi. 

Serta didapatkan persamaan garis perilaku 

hubungan seksual pranikah = 21,388 - 

0,323 (pengetahuan) + 0,224 (media massa) 

– 0,211 (Agama) + 2,19 (kecerdasan emosi) 

Yang diartikan jika intervensi bertambah 

sebesar  21,388 - 0,323 (pengetahuan) + 

0,224 (media massa) – 0,211 (agama) + 

2,19 (kecerdasan emosi) maka ada 

pengaruh hubungan terhadap perilaku 

hubungan seksual pranikah, jika ada 

penambahan atau intervensi satu kali. 

 

Kesimpulan 

1. Dari hasil penelitian didapat skor rata-

rata masing-masing variabel adalah 
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pengetahuan kesehatan reproduksi 

(27,09), kecerdasan emosi (24,01), 

peran teman sebaya (23,25), media 

massa (19,56), dan pemahaman agama 

(34,53). Dengan nilai 95% CI 

pengetahuan kesehatan reproduksi 

(26,59 – 27,59), kecerdasan emosi 

(23,50 – 24,53), peran teman sebaya 

(22,59 – 23,91), media massa (18,63 – 

20,49), dan pemahaman agama (33,94 – 

35,12). 

2. Dari analisis bivariat (uji korelasi), 

diperoleh bahwa variabel yang memiliki 

hubungan yang signifikan dengan 

perilaku hubungan seksual pranikah (p 

value <0,05) yaitu pengetahuan (0,000), 

media massa (0,000), pemahaman 

agama (0,001). Dan ketiga variable 

tersebut miliki nilai r masing-masing 

sebesar pengetahuan (-0,296), Media 

massa (0,342), Pemahaman agama (-

0,267) yang artinya ketiga variabel 

memiliki hubungan yang lemah dengan 

perilaku hubungan seksual pranikah 

serta pengetahuan dan pemahaman 

agama memiliki pola negatif semakin 

rendah nilai variabel (pengetahuan dan 

pemahaman agama) maka semakin 

tinggi nilai perilaku hubungan seksual 

pranikah. Sedangkan media massa 

memiliki pola positif semakin tinggi 

nilai media massa semakin tinggi juga 

nilai perilaku hubungan seksual 

pranikah. 

3. Dari hasil analisis multivariat yang 

dilakukan dengan uji regresi linier 

didapat empat variabel yang sangat 

dominan mempengaruhi perilaku 

seksual pada remaja yaitu pengetahuan, 

media massa, pemahaman agama, 

kecerdasan emosi, . Dengan persamaan 

garis linier yaitu perilaku hubungan 

seksual pranikah = 21,388 - 0,323 

(pengetahuan) + 0,224 (media massa) – 

0,211 (agama) + 2,19 (kecerdasan 

emosi). Dari persamaan garis tersebut 

dapat diartikan jika intervensi 

bertambah sebesar  21,388 - 0,323 

(pengetahuan) + 0,224 (media massa) – 

0,211 (agama) + 2,19 (kecerdasan 

emosi) maka ada pengaruh hubungan 

terhadap perilaku hubungan seksual 

pranikah, jika ada penambahan atau 

intervensi satu kali. 

 

Saran 

Untuk SMA 46 diharapkan untuk 

meningkatkan penyuluhan tentang 

pengetahuan reproduksi seksual melalui 

media massa serta peningkatan 

pemahaman agama dalam rangka 

meningkatkan kecerdasan emosi yang 

dapat mencegah perilaku hubungan seksual 

pranikah pada remaja, untuk itu perlunya 

peningkatan terhadap pengetahuan remaja 

tentang perilaku hubungan seksual pra 

nikah agar tidak terdapat remaja yang 

melakukan hubungan seksual diluar nikah 

selain itu juga perlu adanya peningkatan 

kecerdasan emosi bagi remaja agar dapat 

membantu dalam pengendalian nafsu 

remaja dalam melakukan hubungan seksual 

pranikah dan perlu adanya peningkatan 

pemahaman agama bagi remaja agar dapat 

membantu remaja dalam memilih tidak 

melakukan hubungan seksual pranikah 

serta pemanfaatan media massa dalam 

memberikan informasi tentang perilaku 

hubungan seksual pranikah agar semua 

remaja mengetahui akibat dari hubungan 

seksual diluar nikah 
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Pengaruh Faktor Predispocing, Reinforcing dan Enabling terhadap 

Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Akper Berkala Widya 

Husada Jakarta 
Mustikawati1, M.Anhar1 

 

Influence Factors of Predispocing, Reinforcing and Enabling against premarital sexual 

behavior in Nursing Student at Berkala Widya Husada Jakarta. 

 

Abstract 

Lack of knowledge about adolescent kespro, bad behaviours, positive attitude towards 

sexual acts are issupporting factors of the free sex behaviour. The role of parents, and the PA in 

providing information about ARH are essential to avoid premarital sexual behavior, the role of 

peers, and the exposure of pornographic media may also affect the behavior. With the 

contraception are easily available and often dating can also increases the attitude towards 

premarital sexual behavior. This is supported by health behavior theory by L.Green consisting of 

three factors: predisposing factors, contributing factors (Enabling) and the drivers (Reinforcing), 

individuals can change their behavior for the better.This study aimed to determine the influence 

predispocing, reinforcing and enabling of premarital sexual behavior of BWH Nursing Student DIII 

Jakarta in 2011, with quantitative research methods that use cross-sectional design with a sample 

of 156 students.  The results of this study  influenced the Enabling premarital sexual Behavior for 

DIII Nursing student at Berkala Widya Husada with the T-statistics of 13, 583 485 or eligible T> 

1.96 at CI = 95%. The magnitude of the parameter coefficient of 0.578657 means that there 

positive enabling influence on premarital sexual behavior. The lack of influence of Predisposing 

and Reinforcing in premarital sexual behavior with the results of less than 1.96 at 95% CI. 

Keywords: sexual behavior, factors affecting 

 

Abstrak 

Pengetahuan tentang kespro remaja yang kurang , norma yang buruk, persepsi yang 

positif terhadap tindakan seksual  sangat mendukung seseorang melakukan tindakan perilaku 

seksual bebas. Tetapi adanya peran orangtua, dan PA dalam pemberian informasi tentang KRR 

sangatlah penting dalam menghindari tindakan perilaku seksual sebelum menikah, begitupun 

peran teman sebaya, dan keterpaparan media pornografi juga dapat mempengaruhi perilaku 

remaja terhadap tindakan seksual pranikah. Penggunaan alat Kontrasepsi yang mudah didapat 

serta seringnya berkencan dengan pacar dapat juga meningkatkan tindakan perilaku seksual 

sebelum menikah. Hal ini didukung dengan teori perilaku kesehatan menurut L.Green yang 

terdiri dari 3 faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung (Enabling) dan faktor 

pendorong (Reinforcing) sehingga individu dapat merubah perilakunya kearah lebih 

baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh predispocing, reinforcing dan 

enabling terhadap perilaku seksual pranikah Mahasiswa  DIII Keperawatan  BWH Jakarta pada 

tahun 2011, dengan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan design cross sectional 

dengan jumlah sampel sebanyak 156 orang. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh 

Enabling dengan Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa DIII Keperawatan Berkala Widya 

Husada dengan nilai T-Statistik sebesar13,583485 atau memenuhi syarat T>1,96 pada CI=95%. 

Besarnya koefisien parameter 0,578657 berarti terdapat pengaruh positif enabling terhadap 

                                                             
1 Dosen pada Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada 
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perilaku seksual pranikah. Tidak adanya pengaruh Predisposing dan Reinforcing dengan 

Perilaku seksual pranikah dengan hasil penelitian kurang dari 1,96 pada CI 95%. 

 

Kata Kunci:  perilaku seksual,  faktor predispocing, reinforcing dan enabling 

 

Pendahuluan 

Perilaku seks bebas remaja saat ini 

sudah cukup parah. Peranan agama dan 

keluarga sangat penting mengantisipasi 

perilaku remaja tersebut. Ada beberapa 

faktor yang mendorong anak remaja usia 

sekolah SMP dan SMA melakukan hubungan 

seks di luar nikah. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya pengaruh liberalisme atau 

pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan 

dan keluarga yang mendukung ke arah 

perilaku tersebut serta pengaruh 

perkembangan media massa. 

Pengetahuan remaja tentang 

Kesehatan Reproduksi sangat penting 

terhadap perilaku yang berkaitan dengan 

hubungan seksual (intercourse) pranikah 

dan mempengaruhi perilaku remaja untuk 

hidup sehat. Ketidak stabilan emosi 

menyebabkan masa remaja mempunyai 

rasa ingin tahu dan dorongan untuk 

mencari tahu.Pertumbuhan kemampuan 

intelektualisme pada para remaja membuat 

mereka cenderung bersikap kritis, tersalur 

melalui perbuatan- perbuatan yang bersifat 

eksperimen dan eksploratif. Tindakan dan 

sikap semacam ini bila dibimbing dan 

diarahkan dengan baik tentu berakibat 

konstruktif dan berguna. Masalahnya 

adalah sering remaja jatuh ke dalam “peer 

group” atau sekelompok orang yang 

bukannya mengarahkan namun cenderung 

memanfaatkan potensi tersebut untuk 

perbuatan yang negatif sehingga mereka 

terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan 

yang tidak bermanfaat, menggangu, 

membahayakan bahkan destruktif. 

Globalisasi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi, seperti 

semakin merebaknya film, poster, tabloid, 

VCD, buku-buku serta majalah yang 

dipandang tidak luput dari gejala 

penyimpangan prilaku seksual telah 

memberikan andil terhadap meningkatnya 

pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi yang memberikan 

pengaruh buruk terhadap moral dan 

kepribadian luhur bangsa Indonesia 

sehingga mengancam kehidupan dan 

tatanan sosial masyarakat Indonesia. 

Berkembangluasnya pornografi ditengah 

masyarakat juga mengakibatkan 

meningkatnya tindakan asusila dan 

pencabulan. 

Di Indonesia, pornografi telah 

menjadi hal yang sangat umum karena 

sangat mudah diakses oleh setiap kalangan 

usia. Aliansi Selamatkan Anak (ASA) 

Indonesia menyatakan bahwa Indonesia 

selain menjadi negara tanpa aturan yang 

jelas tentang pornografi, juga mencatat 

rekor sebagai negara kedua setelah Rusia 

yang paling rentan penetrasi pornografi 

terhadap anak-anak dan saat ini remaja 

merupakan populasi terbesar yang menjadi 

sasaran pornografi. Menurut Attorney 

General’s Final Report on Pornography ASA, 

konsumen utama pornografi baik dari 

majalah, internet, serta tabloid adalah 

remaja laki-laki berusia 12 sampai 17 

tahun. Dampaknya adalah makin aktifnya 

perilaku seksual pranikah yang disertai 

ketidaktahuan yang pada akhirnya bisa 

membahayakan kesehatan reproduksi 

remaja (BKKBN, 2004). Banyaknya 

tayangan seksual dalam video klip, majalah 

televisi, dan film membuat remaja 

melakukan aktivitas seks secara 

sembarangan. Tidaklah mengherankan 

ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap 

anak-anak oleh anak seusia SMP, adegan 

panas yang dilakukan oleh siswa-siswa 

SMA, seperti kasus di Cianjur (melakukan 
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sex di dalam kelas, yang turut melibatkan 

guru), dan banyak lagi kasus-kasus lain. 

Menurut Jane Brown, ilmuwan dari 

Universitas North Carolina, ”Semakin 

banyak remaja disuguhi eksploitasi seks 

dimedia, mereka akan semakin berani 

mencoba seks diusia muda” (Koran Minggu 

Pagi No.07 Th.59, Minggu II Mei 2006). 

Survey yang dilakukan oleh 

Departemen Sosial dan Ekonomi 

Internasional pada tahun 1998 di beberapa 

Negara barat seperti Belgia, Kanada, 

Jerman, Hongaria, Norwegia, Inggris dan 

Amerika menunjukkan bahwa 2/3 remaja 

wanita berusia 19 tahun telah melakukan 

hubungan seksual di luar  nikah. Senestein 

(1989) telah melaporkan hasil 

penelitiannya yaitu bahwa sekitar 69% 

remaja wanita Afrika-Amerika telah 

melakukan hubungan seksual tanpa nikah 

pada usia 15 tahun. Sedangkan Hoffer 

(1988) menemukan bahwa 25% remaja 

wanita Afrika-Amerika telah berhubungan 

seksual tanpa nikah pada usia 15 tahun dan 

74% pada usia 18 tahun, sedangkan pada 

remaja wanita berkulit putih adalah 15% 

dan 56% (Yusuf, 2006). 

 Menurut Survey Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1994, 

jumlah penduduk usia 20-24 tahun 

mencapai 31,2% dari jumlah penduduk 

Indonesia. Menurut Kepala BKKBN seks 

bebas telah ditemukan di setiap propinsi di 

Indonesia (BKKBN, 2007). Hasil penelitian 

PKBI juga menunjukkan bahwa 9,1% 

remaja wanita telah melakukan hubungan 

seks dan 85% melakukan hubungan seks 

pertama mereka pada usia 13-15 tahun di 

rumah mereka dengan pacar (BKKBN, 

2006). Remaja wanita masa kini sudah 

melakukan hubungan seksual secara aktif. 

Tiap tahunnya 15 juta remaja wanita 

berusia 15-19 tahun melahirkan (Hambali, 

1998). 

Kejadian seks bebas telah 

merambah kalangan muda Indonesia 

dengan dampak yang cukup besar. Survey 

yang dilakukan oleh Lembaga Demografi 

FEUI dan NFPCB tahun 1999 terhadap 

8.084 remaja wanita putra dan putri yang 

berusia 15-24 tahun di 20 Kabupaten yaitu 

di Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah dan 

Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 

46,2% remaja wanita menganggap 

perempuan tidak akan hamil hanya dengan 

satu kali melakukan hubungan seksual. Dari 

405 kehamilan yang tidak direncanakan, 

95% dilakukan oleh remaja wanita usia 15-

25 tahun. Angka kejadian aborsi di 

Indonesia mencapai 2.5 juta kasus. 1,5 juta 

diantaranya dilakukan oleh remaja wanita 

(Kriswanto,2006). 

Berdasarkan penelitian tentang 

perilaku seksual remaja yang berusia 15-24 

tahun terdapat 450 remaja dari Medan, 

Jakarta, Bandung dan Surabaya 

menunjukkan bahwa 64% mengakui secara 

sadar melakukan hubungan seksual 

pranikah dan telah melanggar nilai-nilai 

dan norma Agama. Alasan melakukan 

hubungan seksual Alasan melakukan 

hubungan seksual adalah semua terjadi 

begitu saja tanpa direncanakan, sedangkan 

informasi sex didapat dari temannya (65%), 

Film Porno (35%), dari sekolah (19%) dan 

ironisnya informasi dari orang tua hanya 

5%. 

Berdasarkan data penelitian pada 

2005-2006 di kota-kota besar mulai 

Jabotabek, Medan, Jakarta, Bandung, 

Surabaya, dan Makassar, masih berkisar 

47,54 persen remaja mengaku melakukan 

hubungan seks sebelum nikah. Namun, hasil 

survey terakhir tahun 2008 meningkat 

menjadi 63 persen.Data dari  Departemen 

Kesehatan hingga September 2008, dari 

15.210 penderita AIDS atau orang yang 

hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia, 54 

persen di antaranya adalah remaja, karena 

perilaku seks bebas membuat remaja 

rentan terhadap kondisi HIV/AIDS. 

Dari survey yang dilakukan di 

Jakarta diperoleh hasil bahwa sekitar 6-

20% anak SMU dan Mahasiswa di Jakarta 
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pernah melakukan hubungan seks pra-

nikah. Sebanyak 35% dari Mahasiswa 

Perguruan Tinggi swasta di Jakarta sepakat 

tentang seks pra nikah. Meningkatnya 

perilaku seksual pranikah dikalangan 

remaja khususnya mahasiswa, peneliti 

tertarik mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perilaku seksual 

pranikah pada Mahasiswa Akademi 

Keperawatan (Akper) Berkala Widya 

Husada Jakarta. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian obsevasional dengan pendekatan 

crosssectional (potong lintang). Penelitian 

ini dilakukan di Akper  Berkala Widya 

Husada Jakarta Jl.Ciledug Raya No.9G 

Cipulir Jakarta Selatan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa Akper 

Berkala Widya Husada Jakarta laki-laki dan 

perempuan yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi. Pengambilan data dilakukan 

pada bulan Januari 2012. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah simple 

random sampling, yaitu metode 

pengambilan sampel secara acak sederhana 

dimana setiap anggota populasi mempunyai 

peluang besar untuk terpilih sebagai sampel 

(Sugiharto,et al, 2001).  

Penelitian ini menggunakan alat bantu 

(instrument)  berupa angket atau 

pertanyaan dari masing-masing indikator 

dalam 4 variabel. Adapun variabel yang 

dimaksud mencakup Variabel Predisposing 

adalah faktor yang mempermudah 

responden melakukan perilaku seksual 

pranikah yaitu adanya norma dan persepsi 

responden terhadap perilaku seksual 

pranikah, Reinforcing  adalah faktor 

pendorong yaitu adanya Peran Pembimbing 

Akademik (PA) dan orang tua dalam 

meminimalkan perilaku seksual Pranikah 

mahasiswa, Enabling yaitu faktor 

pendukung seperti seringnya berkencan 

dengan pacar, mudahnya mengakses media 

pornografi dan mudahnya mendapat alat-

alat KB untuk pencegahan kehamilan serta 

Perilaku seksual pranikah, yaitu tindakan 

seksualitas yang dilakukan responden 

sebelum menikah. Data primer diperoleh 

langsung dari responden berupa 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, 

persepsi responden tentang perilaku 

seksual pranikah, norma yang dianut oleh 

responden,  media pornografi yang 

mempengaruhi responden terhadap 

perilaku seksual pranikah, pengaruh teman 

sebaya, peran orang tua dan peran 

pembimbing Akademik dengan melakukan 

pengisian kuesioner dengan menggunakan 

tipe skala Diferensial Semantik. Kuesioner  

menggunakan sistem skoring berdasarkan 

skala semantic diferensial dengan penilaian 

skala nilai 1-5. Nilai 1 merupakan nilai 

terendah dan 5 merupakan nilai tertinggi.  

Data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner direkap dengan menggunakan 

program Excel dan selanjutnya diolah 

menggunakan program PLS (Partial Least 

Square). Data yang terkumpul dari 156 

responden, diolah menggunakan model 

SEM (Struktural Equation Modelling) 

dengan metode analisis dan menggunakan 

program PLS melalui beberapa tahap yakni 

editing, coding dan analisa. Hasil analisa 

dari PLS terdiri dari 2 tahap yakni tahap 

Kajian Measurement Model (Outer Model) 

dan tahap kedua mencerminkan struktural 

Model (Inner Model) sebagai hasil dari uji 

PLS yang menentukan pengaruh langsung 

maupun tidak langsung dari variabel 

eksogen terhadap variabel,endogennya.  

Penelitian ini menguji konstruk 

(variabel eksogen) dari Predisposing, 

Enabling dan Reinforcing dengan indikator 

refleksif terhadap konstruk endogen yaitu 

perilaku seksual pranikah dengan indikator 

formatif. Pengujian validity dan reliability 

terhadap konstruk dengan indikator 

refleksif dan indikator formatif mempunyai 

cara yang berbeda. Pada indikator formatif, 

konstruk  tidak dapat diukur dengan 
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menggunakan AVE, outer loading,composite 

reliability dan cronbach alpha.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Karakteristik responden 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan umur  Mahasiswa DIII 

Keperawatan Berkala Widya Husada pada bulan Januari tahun 2012 (n=156) 

Karakteristik Responden Frekuensi % 

Jenis Kelamin 

-Laki-laki 

-Perempuan 

Umur 

-18 tahun 

-19 tahun 

-20 tahun 

-21 tahun 

-22 tahun 

-23 tahun 

 

61 

95 

 

30 

35 

35 

30 

17 

8 

 

39% 

61% 

 

19,2% 

22,4% 

22,4% 

19,2% 

11% 

5,1% 

 

Berdasarkan tabel diatas dari 156 

Mahasiswa DIII Keperawatan Berkala 

Widya Husada terbanyak adalah  jenis 

kelamin perempuan dengan jumlah 95 

orang (61%), sedangkan laki-laki berjumlah 

61 orang (39%). Mayoritas Mahasiswa 

berkala Widya Husada berjenis kelamin 

perempuan dengan umur  terbanyak  

adalah 19 dan 20 tahun dengan jumlah 35 

orang (22,4%) dan umur yang tertua 23 

tahun dengan jumlah 8 orang (5,1%). Umur 

21 tahun dengan jumlah 30 orang (19,2%), 

umur 18 tahun dengan jumlah 30 orang 

(19,2%), dan umur 22 tahun dengan jumlah 

17 orang (11%). 

 

Hasil Analisa PLS 

Setelah dilakukan pembuangan pada 

indikator  

pengetahuan (-0,644203)secara otomatis 

karena hasil cross loading dinyatakan tidak 

valid hubungannya dengan konstruk 

predisposing karena nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan konstruk yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Model Algoritma PLS yang digunakan 
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Evaluasi measurement (outer) Model 

Analisis Convergen Validity 

Uji ini digunakan untuk menilai 

reliabilitas masing-masing indikator 

terhadap konstruknya  (variabel laten). 

Dengan melihat hasil output korelasi antara 

indikator dengan konstruknya. Indikator 

dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi 

diatas 0,70. Namun pada riset tahap 

pengembangan , skala loading 0,50 sampai 

0,60 masih dapat diterima. 

 

Tabel  2.  Outer Loading 

 Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) 

PA <- reinf 0,558073 2,374213 

afektif -> prilaku 0,834774 14,366801 

kb <- ena 0,712359 11,533136 

kognitif -> prilaku 0,921812 22,750706 

media <- ena 0,824146 24,328937 

meeting <- ena 0,650686 9,130406 

norma <- predis 0,940971 21,752965 

ortu <- reinf 0,979963 20,157835 

persepsi <- predis 0,707304 3,688935 

Sumber : PLS analisa 

 

Berdasarkan hasil outer loading 

diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

media, KB  dan meeting reliabel terhadap 

konstruknya yaitu Enabling, indikator 

persepsi dan norma  reliabel terhadap 

konstruknya yaitu Predisposing dan 

Indikator orang tua dan PA reliabel 

terhadap konstruknya yaitu Reinforcing.  

Hal ini karena semua indikator bersama 

konstruknya mempunyai nilai  korelasi  

diatas 0,50. Semua indikator refleksif diatas 

signifikan dengan nilai T statistik diatas 

1,96  untuk CI 95%.  

 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

Pengujian ini digunakan untuk  konstruk 

dengan indikator formatif, yaitu perilaku 

seksual, karena konstruk dengan indikator 

formatif tidak dapat dianalisis dengan 

melihat convergent validity dan composite 

realibility. Oleh karena konstruk formatif 

pada dasarnya merupakan hubungan 

regresi dari indikator ke konstruk, maka 

cara menilainya adalah dengan melihat nilai 

koefisien regresi pada hasil outer weight di 

bawah ini. 

 

Tabel 3.  Outer Weight (Mean, STDEV, T-Values) 
 Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) 

PA <- reinf 0,260689 1,257210 

Psikomotor -> prilaku 0,213934 2,047845 

afektif -> prilaku 0,353542 3,114501 

kb <- ena 0,441766 7,950779 

kognitif -> prilaku 0,619382 6,288880 

media <- ena 0,495491 11,818801 

meeting <- ena 0,424825 8,767610 

norma <- predis 0,762134 6,301431 

ortu <- reinf 0,871053 7,797309 

persepsi <- predis 0,399482 2,798091 

         Sumber : PLS analisa 
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Berdasarkan hasil outer weight 

diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

kognitif, afektif dan Psikomotor 

memberikan nilai weight sebesar 0,619382, 

0,353542 dan 0,213934. Dengan melihat 

nilai T statistik maka dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator formatif yaitu 

kognitif (0,619382) , afektif (0,353542) dan 

Psikomotor (0,213934), semua indikator 

dinyatakan  signifikan karena nilai T 

statistik diatas 1,96 (nilai T hitung lebih 

tinggi dari nilai T tabel) dengan CI 95%, 

sehingga dinyatakan valid untuk mengukur 

konstruk Perilaku seksual. 

Analisis Discriminant Validity 

Uji validitas antara indikator refleksif 

dengan konstruknya yang dapat dilihat 

melalui hasil PLS yakni Cross Loading dan 

uji validitas masing-masing konstruk 

dengan nilai AVE > 0,5 yang menyatakan 

model PLS baik. 

 

Tabel 4.  AVE (Average Variance Extracted) 

 AVE 

ena 0,536802 

predis 0,697055 

prilaku  

reinf 0,646849 

   Sumber PLS analisa 

 

Dari hasil  tabel output AVE diatas dapat 

dianalisis bahwa konstruk Enabling, 

Predisposing, dan Reinforcing baik, karena 

memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,5, 

sehingga model PLS dinyatakan baik. 

 

Tabel 5.  Cross Loading 

 ena predis prilaku reinf 

PA -0,064973 0,302056 -0,094352 0,593095 

Psikomotor 0,477653 -0,330315 0,686208 -0,217233 

afektif 0,591589 -0,236080 0,822613 -0,183652 

kb 0,701038 -0,208366 0,502535 -0,153939 

kognitif 0,638137 -0,261668 0,907950 -0,303215 

media 0,814682 -0,254664 0,563649 -0,340923 

meeting 0,674719 -0,402933 0,483263 -0,125517 

norma -0,388161 0,932422 -0,325470 0,204940 

ortu -0,313775 0,201747 -0,315264 0,970534 

persepsi -0,234250 0,724360 -0,170599 0,246029 

  Sumber : PLS Analisa 

 

Dari hasil tabel crosss Loading  diatas 

terlihat bahwa korelasi konstruk Enabling 

dengan indikatornya media porno  

(0,814682), KB (0,701038) dan meeting 

point  (0,674719) lebih tinggi dibanding 

korelasi dengan konstruk yang lain. 

Begitupun korelasi konstruk Predisposing  

dengan indikatornya persepsi (0,724360 )  

 

dan norma (0,932422) lebih tinggi 

dibanding korelasi dengan konstruk yang 

lain. Korelasi konstruk reinforcing dengan 

indikatornya peran orang tua (0,970534 ) 

dan Peran Pembimbing Akademik 

(0,593095) lebih tinggi dibanding korelasi 

dengan konstruk yang lain. Korelasi 

konstruk Perilaku dengan indikatornya 
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kognitif (0,907950) , Afektif (0,822613)   

dan Psikomotor (0,686208) lebih tinggi 

dibanding korelasi dengan konstruk yang 

lainnya.Hal ini menunjukan bahwa konstruk 

laten memprediksi indikator pada blok 

mereka lebih baik dibandingkan dengan 

indikator pada blok lainnya.  

Composite Reliability 

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan  

juga uji reliabilitas konstruk yang diukur 

dengan dua kriteria yaitu composite 

realibility dan Cronbach Alpha dari blok 

indikator yang mengukur konstruk. 

Konstruk dikatakan reliable jika nilai 

Composite Reliability  0,7 dan Cronbach 

Alpha diatas 0.50. 

 

Tabel 6 . Composite Reliability 

 Composite Reliabity 

Enabling 0,775423 

Predisposing 0,819181 

Reinforcing 0,775865 

Perilaku Seksual Pranikah  

  Sumber : PLS analisis 

 

Dari hasil tabel diatas disimpulkan bahwa 

semua konstruk Enabling, Predisposing, dan 

Reinforcing memiliki reliabilitas yang baik 

karena composite Reliability diatas 0,70 

sehingga konstruk ini dinyatakan sahih 

untuk diteliti. Sedangkan konstruk perilaku 

tidak dapat dinilai karena indikatornya 

bersifat formatif. 

 

Tabel 7. Cronbach Alpha 

 Cronbach Alpha 

Enabling 0,563593 

Predisposing 0,597744 

Reinforcing 0,552415 

Perilaku  

Sumber : PLS analisis 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing konstruk yaitu Enabling, 

Predisposing, dan Reinforcing memiliki 

reabilitas yang baik karena Cronbach alpha 

diatas 0,5. Sedangkan konstruk perilaku 

tidak dapat dinilai karena indikatornya 

bersifat formatif 

 

Pengujian model struktural (Inner Model) 

R-Square 

Pengujian terhadap model struktural 

dilakukan dengan melihat nilai R-Square  

 

yang merupakan uji Goodness-fit model. 

yaitu model pengaruh dari enabling , 

predisposing dan reinforcing dengan 

perilaku seksual pranikah memberikan nilai 

R-Square sebesar 0,509792 

yang dapat diinterprestasikan bahwa 

variabilitas konstruk perilaku seksual 

pranikah yang dapat di jelaskan oleh 

variabilitas konstruk  enabling,  

predisposing dan reinforcing  sebesar 

50,98%, yang berarti  model ini moderate, 

sedangkan 49,02% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar yang diteliti pada penelitian ini. 
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Tabel 8. R-Square 

 R Square 

ena  

predis  

prilaku 0,509792 

reinf   

  Sumber : PLS analisis 

 

Path Coefficients

Pengujian yang digunakan untuk 

melihat signifikansi pengaruh predisposing, 

Reinforcing dan enabling terhadap Perilaku 

seksual dengan melihat nilai koefisien 

parameter dan nilai signifikansi T- statistik. 

 

Tabel 9.  Path Coefficients (Mean,STDEV,T-Values) 

 Original Sample (O) T-Statistics (|O/STERR|) 

ena -> prilaku 0,665704 13,583485 

predis -> prilaku -0,032078 0,486494 

reinf -> prilaku -0,097823 1,781475 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa besarnya koefisien parameter 

0,665704 berarti terdapat pengaruh positif 

enabling terhadap perilaku seksual 

pranikah , semakin tinggi enabling semakin 

tinggi perilaku seksual pada mahasiswa 

dengan nilai T-statistik sebesar 13,583485 

yang berarti signifikan pada CI 95%. Pada 

predisposing terdapat besarnya koefisien 

parameter -0,032078 yang berarti terdapat 

pengaruh negatif antara predisposing 

terhadap perilaku seksual pranikah. 

Semakin tinggi predisposing, semakin 

rendah perilaku seksual mahasiswa dengan 

nilai T-statistik sebesar 0,486494 yang 

berarti tidak signifikan pada CI 95% karena 

nilai T kurang dari 1,96. Pada Reinforcing 

terdapat besarnya koefisien parameter -

0,097823 yang berarti terdapat pengaruh 

negatif antara reinforcing terhadap  

perilaku seksual pranikah. Semakin tinggi 

Reinforcing, perilaku seksual mahasiswa 

semakin menurun dengan nilai T-statistik 

sebesar 1,781475 yang berarti tidak 

signifikan pada CI95% karena nilai T 

kurang dari 1,96. 

 

Tabel 10. Total Effects (Mean, STDEV, T-Values) 

 Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) 

ena -> prilaku 0,665704 13,583485 

predis -> prilaku -0,032078 0,486494 

reinf -> prilaku -0,097823 1,781475 
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Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis pada  

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 11. Inner Model  T-Statistik 

 Enabling Predisposing Perilaku 

Seksual 

Reinforcing 

Enabling   13,583485  

Predisposing   0,486494  

Perilaku 

Seksual 

  
 

 

Reinforcing   1,781475  

           Sumber: PLS analisis 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa nilai diatas untuk 

enabling significant pada T > 1,96 dengan 

Confident Interval (CI) 95% yaitu terdapat 

pengaruh antara Enabling dengan perilaku 

seksual sebesar 13,583485 ; Sedangkan 

pada predisposing dan reinforcing tidak 

significant pada CI 95%  karena nilai T 

kurang dari  1,96 yaitu sebesar 0,486494 

dan 1,781475, sehingga tidak ada pengaruh 

antara predisposing dan Reinforcing 

terhadap perilaku seksual. 

 

Pengaruh Predisposing terhadap 

Perilaku Seksual Pranikah 

Ho: Ada pengaruh Predisposing  dengan 

perilaku seksual pranikah Mahasiswa DIII 

Keperawatan Berkala Widya Husada. 

Berdasarkan tabel 11 diatas 

menunjukan bahwa pengaruh Predisposing 

dengan perilaku seksual pranikah adalah 

tidak significant karena memiliki nilai T 

statistik 0,486494 atau tidak memenuhi 

syarat karena nilai  T<1,96 pada CI=95% . 

Pada hubungan Predisposing dan perilaku 

seksual, menunjukan  besarnya koefisien 

parameter -0,032078 yang berarti terdapat 

pengaruh negatif antara Predisposing 

dengan perilaku seksual pranikah.Hal ini 

menunjukan bahwa Persepsi yang negatif 

terhadap perilaku seksual dan norma sosial 

yang baik dapat menurunkan tindakan 

perilaku seksual pranikah pada mahasiswa. 

Berdasarkan hasil output diatas  hipotesis 

penelitian ini adalah “Tidak ada pengaruh 

antara Prediposing dengan perilaku seksual  

 

pranikah  Mahasiswa Akper Berkala Widya 

Husada Jakarta”. Ini berarti Ho ditolak. 

Hasil output penelitian ini tidak 

terbukti adanya pengaruh antara 

Predisposing (persepsi,   norma sosial) 

dengan Perilaku Seksual Pranikah 

Mahasiswa Akper Berkala Widya Husada 

Jakarta. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian R.H. Martina Evlyn  dengan judul: 

Hubungan Antara Persepsi Tentang Seks 

Dan Perilaku Seksual Remaja Di SMA Negeri 

3 Medan, disimpulkan  bahwa tidak ada  

hubungan yang signifikan atau tidak ada 

hubungan yang bermakna antara persepsi 

tentang seks dan perilaku seksual remaja di 

SMA Negeri 3 Medan.  Begitupun indikator 

Norma sosial sulit untuk ditentukan . Untuk 

itu penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan hubungan predisposing  faktor  

dengan perilaku seksual remaja, dipandang 

perlu meneliti faktor lain seperti faktor 

sosial, budaya, spiritual, motivasi, emosi 

dan pengetahuan, agar hasil yang didapat 

lebih valid. 

 

Pengaruh Enabling dengan Perilaku 

Seksual 

Ho: Ada pengaruh Enabling  dengan 

perilaku seksual pranikah Mahasiswa 

http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=R.H.%2C+Martina+Evlyn
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Akademi Keperawatan Berkala Widya 

Husada Jakarta. 

         Berdasarkan tabel 11 diatas 

menunjukkan bahwa pengaruh enabling 

dengan perilaku seksual pranikah adalah 

significant karena memiliki nilai T- statistik  

13,583485 atau memenuhi syarat T>1,96 

pada CI=95%. Besarnya koefisien 

parameter 0,578657 berarti terdapat 

pengaruh positif enabling terhadap perilaku 

seksual pranikah. Dimana peningkatan 

penggunan KB, terpaparnya media 

pornografi yang sering dan seringnya 

bertemu dengan pacar akan meningkatkan 

perilaku seksual pranikah pada Mahasiswa. 

Sehingga hipotesis penelitian ini adalah 

“Ada pengaruh antara Enabling dengan 

perilaku seksual mahasiswa DIII 

Keperawatan Berkala Widya Husada 

Jakarta”. Hal ini berarti Ho gagal ditolak 

atau Ho diterima. 

 

Pengaruh Reinforcing dengan Perilaku 

Seksual Pranikah 

Ho: Ada pengaruh Reinforcing terhadap 

perilaku seksual pranikah Mahasiswa DIII 

Keperawatan Berkala Widya Husada 

Jakarta. 

       Berdasarkan tabel 11 diatas 

menunjukkan bahwa pengaruh Reinforcing 

terhadap perilaku seksual pranikah tidak 

signifikan karena memiliki nilai T- statistik 

1,781475 kurang dari 1,96 pada CI=95% 

.Besarnya koefisien parameter-0,097823 

berarti terdapat pengaruh negatif 

Reinforcing terhadap perilaku seksual 

pranikah Mahasiswa. Sehingga hipotesis 

penelitian ini adalah “ Tidak ada pengaruh 

antara Reinforcing dengan perilaku seksual 

pranikah mahasiswa DIII Keperawatan 

Berkala Widya Husada Jakarta”.  Ini berarti 

Ho di tolak. 

Faktor Reinforcing pada penelitian 

ini terdiri dari 3 indikator refleksif, yaitu 

teman sebaya, orang tua, dan penasehat 

Akademik. Tetapi yang dapat diteruskan 

untuk diuji hanya 2 indikator yaitu orang 

tua dan Penasehat Akademik. Untuk 

indikator teman sebaya dibuang karena 

dinyatakan  tidak valid untuk dijadikan alat 

ukur untuk penelitian selanjutnya. Hal ini 

menyebabkan kurang kuat terjadinya 

pengaruh Reinforcing dengan Perilaku 

seksual. Hasil output ini tidak signifikan 

pada CI 95%, tetapi dapat dinyatakan 

signifikan pada CI 80%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa masih ada sebagian 

besar mahasiswa Akademi  Keperawatan 

Berkala Widya Husada tidak patuh terhadap 

nasehat orang tua dan Pembimbing 

Akademik di institusi Pendidikan, sehingga 

dengan intensnya pengarahan dan 

bimbingan orang tua maupun pembimbing 

Akper tentang perilaku seks yang kurang 

baik masih juga mahasiswa melakukan 

perilaku seksual tersebut. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan hasil pembahasan 

tentang pengaruh Predisposing, Reinforcing 

dan Enabling terhadap perilaku seksual 

pranikah Mahasiswa Akper Berkala Widya 

Husada Jakarta dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Predisposing tidak berpengaruh 

terhadap Perilaku seksual Pranikah 

Mahasiswa Akper Berkala Widya 

Husada Jakarta. Hal ini berdasarkan  

nilai T- Statistik 0,486494 kurang dari 

1,96. Berdasarkan besarnya koefisien 

parameter -0,032078 yang berarti 

terdapat pengaruh negatif antara 

Predisposing dengan perilaku seksual 

pranikah. Semakin negatif persepsi 

seseorang terhadap perilaku seksual 

dan semakin baik norma sosial 

seseorang akan menurunkan perilaku 

seksual mahasiswa. 

2. Reinforcing tidak berpengaruh terhadap 

Perilaku Seksual Pranikah mahasiswa 

Akper Berkala Widya Husada Jakarta. 

Hal ini berdasarkan nilai T- statistik 

sebesar 1,781475 kurang dari 1,96 
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dengan CI 95%. Berdasarkan besarnya 

koefisien parameter menunjukkan 

angka negatif yang berarti semakin 

baiknya Reinforcing menurunkan 

perilaku seksual pranikah Mahasiswa. 

3. Enabling berpengaruh terhadap 

perilaku seksual pranikah Mahasiswa 

Akper Berkala Widya Husada Jakarta 

diterima. Hal tersebut dapat dilihat 

pada hasil penelitian yang menunjukkan 

nilai  significant karena memiliki nilai T- 

statistik  13,583485 atau memenuhi 

syarat T>1,96 pada CI=95%. Besarnya 

koefisien parameter 0,578657 berarti 

terdapat pengaruh positif enabling 

terhadap perilaku seksual pranikah. 

Semakin tinggi penggunaan alat KB oleh 

mahasiswa untuk mencegah kehamilan, 

semakin seringnya terpapar pornografi 

dan semakin seringnya bertemu dengan 

pacar, dapat meningkatkan perilaku 

seksual pranikah pada Mahasiswa. Hal 

ini sesuai dengan teori perilaku 

menurut L.Green bahwa faktor 

Pemungkin atau pendorong sangat 

besar mempengaruhi perilaku 

seseorang. Mahasiswa Akper Berkala 

Widya Husada banyak yang melakukan 

perilaku seksual pranikah karena 

seringnya bertemu dengan pacar tanpa 

ada yang menghalangi, mudahnya 

mengakses media porno di berbagai 

kesempatan dan mudahnya 

mendapatkan alat kontrasepsi untuk 

mencegah kehamilan. 

 

Saran 

1. Bagi Institusi Akper Berkala Widya 

Husada 

Agar lebih peka terhadap peningkatan 

perilaku seksual mahasiswa sebelum 

menikah, dengan lebih sering 

melakukan konseling  tentang 

kesehatan reproduksi dan hubungan 

dengan lawan jenis sesuai dengan 

perkembangan remaja. Membuat 

jadwal supervisi ke tempat tinggal 

mahasiswa (kos mahasiswa) 

bekerjasama dengan pemilik kos-

kosan.Mengaktifkan kembali peran PA 

selain untuk peningkatan 

perkembangan pembelajaran juga 

untuk konseling perkembangan 

mahasiswa.Menindak lanjuti informasi 

yang didapat dari warga sekitar 

maupun mahasiswa tentang perilaku 

seksual mahasiwa.Menyelenggarakan 

seminar kesehatan tentang Reproduksi 

Remaja dan Permasalahannya di setiap 

kegiatan Dies Natalis Institusi 

2. Bagi Mahasiswa Berkala Widya Husada 

Diharapkan Mahasiswa dapat berperan 

aktif dalam kegiatan-kegiatan positif 

kampus maupun diluar kampus 

sehingga mampu menghindari 

seringnya kencan dengan pasangan. 

Meningkatkan kembali pengetahauan 

dan pemahanman  tentang Kesehatan 

Reproduksi yang sehat untuk 

menghindari dampak yang tidak 

diinginkan. Meningkatkan pemahaman 

Agama dengan mengikuti kegiatan 

keagamaan yang ada di kampus 

maupun diluar kampus. Hendaknya 

tidak menutup diri dari orang lain. 

Lakukan konseling dengan dosen PA 

apabila ada masalah dengan  keluarga 

dan pacar. Berani mengatakan “tidak” 

untuk tidak melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah dan 

menonton adegan pornografi melalui 

media elektronik, serta menggunakan 

alat kontrasepsi. Ikut perduli dengan 

sesama Mahasiswa yang terancam 

melakukan tindakan seksual yang 

berdampak negatif. 

3. Untuk perkembangan penelitian 

selanjutnya, sebaiknya peneliti 

menggunakan 2 konsep model yang 

berbeda dan dibuat tidak hanya 1 jalur, 

sehingga hasil yang didapat lebih 

memuaskan. Indikator yang digunakan 

untuk masing-masing konstruk harus 

lebih dari 3, apabila tidak valid 1 



Jurnal Persada Husada Indonesia Vol1 No.2 Juni 2014 

32  

 

indikator masih ada 3 indikator yang 

akan diuji, sehingga output penelitian 

memuaskan. Penelitian dengan 

menggunakan metode SEM dan 

program PLS harus memahami benar 

teori yang ada sehingga dapat 

menentukan model algoritma PLS 

dengan tepat yaitu menentukan 

indikator Refleksif maupun Formatif. 
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Peran Pengetahuan dan Sikap Penderita terhadap Perilaku Pencarian 

Pengobatan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Kecamatan Jatinegara  

Tahun 2013 
Revie Fitria N1, Arari Seruni H1 

 

The Role of Knowledge and Attitudes toward People Search Behavior Treatment of 

Pulmonary Tuberculosis in Puskesmas Kecamatan Jatinegara 

In 2013 

 

Abstract 

Indonesia as a developing country is a country with one of the highest pulmonary TB patients, 5th 

in the world after India , China , South Africa and Nigeria . In Indonesia pulmonary TB is the 

number one cause of death among infectious diseases and the third cause of death after 

cardiovascular disease and respiratory disease in all age groups. Treatment seeking behavior is a 

common attempt to address the health problems or illness to be cured by attending medical care 

facilities. Treatment seeking behavior is one person's decision when dealing with health issues due 

to related behavior of the public perception about the concept of health and illness. The purpose of 

this research is to understand how much attitude and knowledge play a role in the treatment 

seeking behavior of pulmonary tuberculosis patients. This research is a quantitative study using 

observational analytic epidemiologic design with cross sectional approach, in which the risk 

factors and the effects were measured and observed simultaneously at the same time. The 

respondents were pulmonary TB patients who are still undergoing active treatment in the study 

period with the total of 31 respondents. Results obtained from this study showed very good result 

in the respondents' attitudes toward the search for better treatment of pulmonary tuberculosis in 

sub-district Jatinegara Health Centers, this result plays an important role in the formation of 

pulmonary TB treatment seeking behavior, where respondents who had an attitude to search for 

better pulmonary tuberculosis treatment have 21.333 times better pulmonary TB treatment 

seeking behavior compare to respondents who did not search for better pulmonary tuberculosis 

treatment. 

 

Keywords : pulmonary tuberculosis, attitude, behavior, knowledge 

 

Abstrak   

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan negara dengan pasien TB 

paru terbanyak ke-5 di Dunia setelah India, Cina, Afrika Selatan dan Nigeria. Di Indonesia TB 

paru merupakan penyebab kematian nomor satu diantara penyakit menular lainnya dan 

penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran 

pernafasan pada semua kelompok umur. Perilaku pencarian pengobatan merupakan upaya 

seseorang untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami atau penyakit yang diderita 

sehingga menjadi sembuh dengan mendatangi fasilitas pelayanan pengobatan. Perilaku 

pencarian pengobatan merupakan salah satu keputusan yang akan diambil seseorang ketika 

menghadapi masalah kesehatan karena itu perilaku ini berkaitan erat dengan persepsi 

masyarakat mengenai konsep sehat dan sakit.  Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin 
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mengetahui seberapa besar sikap dan pengetahuan berperan dalam perilaku pencarian 

pengobatan penderita TB paru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan 

rancangan epidemiologi observasi analitik dengan pendekatan cross sectional, dimana faktor 

risiko dan efek diukur serta diamati sekaligus pada waktu yang sama. Sampel penelitian adalah 

penderita TB Paru yang masih menjalani pengobatan aktif pada periode penelitian berjumlah 

31 responden. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sikap responden mengenai 

pencarian pengobatan TB paru di Puskesmas Kecamatan Jatinegara bisa dikatakan sangat baik, 

sehingga berperan penting dalam pembentukan perilaku pencarian pengobatan TB paru, 

dimana responden yang memiliki sikap mengenai pencarian pengobatan TB paru yang baik 

berpeluang 21,333 kali memiliki perilaku pencarian pengobatan TB paru yang baik 

dibandingkan responden yang memiliki sikap mengenai pencarian pengobatan TB paru yang 

kurang baik. 

 

Kata Kunci : tb paru, sikap, perilaku, pengetahuan  

 

Pendahuluan  

Penentu utama derajat kesehatan 

masyarakat dunia abad ke-21 adalah 

globalisasi ditandai dengan lajunya 

perkembangan sosial ekonomi. Era 

globalisasi bukan hanya mengubah dunia 

tetapi juga mengubah baik dan buruknya 

masalah kesehatan yang ada di masyarakat 

baik dari segi teknologi, sistem pelayanan 

kesehatan, pola penyakit sampai pada 

interaksi sosial masyarakat (Achmadi, 

2008). 

Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang merupakan negara dengan 

pasien TB paru terbanyak ke-5 di Dunia 

setelah India, Cina, Afrika Selatan dan 

Nigeria. Di Indonesia TB paru merupakan 

penyebab kematian nomor satu diantara 

penyakit menular lainnya dan penyebab 

kematian nomor tiga setelah penyakit 

kardiovaskuler dan penyakit saluran 

pernafasan pada semua kelompok umur. 

Diperkirakan jumlah pasien TB di Indonesia 

sekitar 5,8 persen dari total jumlah pasien 

TB di dunia, dengan jumlah sekitar 429.730 

kasus baru dan kematian sekitar 62.246 

orang setiap tahun. Pada tahun 2008 telah 

terjadi 535.000 kasus baru dengan 

kematian 88.113 orang, insiden kasus TB 

BTA positif adalah 450.000 kasus atau 189 

per 100.000 penduduk, prevalensi 690.000 

atau 289 per 100.000 penduduk, kematian 

64.000 atau 27 per 100.000 penduduk pada 

tahun 2010 (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, 2010; 2011).    

Sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan 

tingginya kasus TB di Indonesia. Pertama, 

waktu pengobatan TB yang relatif lama (6 – 

8 bulan) menjadi penyebab pasien TB sulit 

sembuh karena pasien TB berhenti berobat 

(drop) setelah merasa sehat meski proses 

pengobatan belum selesai. Kedua, masalah 

TB diperberat dengan adanya peningkatan 

infeksi HIV/AIDS yang berkembang cepat 

dan munculnya permasalahan TB-MDR 

(Multi Drugs Resistant = kebal terhadap 

bermacam obat). Dan ketiga adalah adanya 

penderita TB laten, dimana penderita tidak 

sakit namun akibat daya tahan tubuh 

menurun, penyakit TB akan muncul. Akibat 

permasalahan TB yang dihadapi di 

Indonesia masih sangat besar yaitu setiap 

tahun masih ada 61.000 orang atau 169 

orang per hari yang meninggal karena TB. 

Penyakit TB juga berkaitan dengan 

“economic lost” yaitu kehilangan 

pendapatan rumah tangga, maka Menurut 

WHO, seseorang yang menderita TB 

diperkirakan akan kehilangan pendapatan 

rumah tangganya sekitar 3 – 4 bulan. Bila 

meninggal akan kehilangan pendapatan 
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rumah tangganya sekitar 15 tahun (dr. 

Yahmin Setiawan, 2013). 

Jakarta Timur  merupakan wilayah 

nomor satu yang menyebabkan tingginya 

angka kejadian TB paru di DKI Jakarta pada 

tiga tahun terakhir dengan jumlah kejadian 

sekitar 4.286 kasus baru dan 186 kematian 

pada tahun 2010, sekitar 1.933 kasus baru 

dan 236 kematian pada tahun 2011, sekitar 

3.480 kasus baru dan 162 kematian pada 

tahun 2012 (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, 2011; TB Elektronik Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2013).  

Perilaku pencarian pengobatan 

merupakan upaya seseorang untuk 

mengatasi masalah kesehatan yang dialami 

atau penyakit yang diderita sehingga 

menjadi sembuh dengan mendatangi 

fasilitas pelayanan pengobatan. Perilaku 

pencarian pengobatan merupakan salah 

satu keputusan yang akan diambil 

seseorang ketika menghadapi masalah 

kesehatan karena itu perilaku ini berkaitan 

erat dengan persepsi masyarakat mengenai 

konsep sehat dan sakit. Perilaku pencarian 

pengobatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya sikap dan pengetahuan. 

(Notoatmodjo, 2010) 

Pada dasarnya tingkat pengetahuan 

yang dimiliki mempengaruhi sikap 

seseorang dalam mengambil keputusan, 

sementara sikap menentukan perilaku apa 

yang akan muncul seiring dengan adanya 

tuntutan permasalahan. Sikap merupakan 

hasil olahan dari pengetahuan yang telah 

diterima sehingga membentuk kesiapan 

untuk bertindak atau berperilaku. Sikap 

yang baik akan memunculkan perilaku yang 

baik demikian sebaliknya sikap yang buruk 

akan memunculkan perilaku yang buruk. 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar sikap dan pengetahuan 

berperan dalam perilaku pencarian 

pengobatan penderita TB paru sehingga 

dapat dilakukan tindak lanjut mengenai 

masalah perubahan pengetahuan dan sikap 

penderita.  

 

Metode  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif menggunakan rancangan 

epidemiologi observasi analitik dengan 

pendekatan cross sectional, dimana faktor 

risiko dan efek diukur serta diamati 

sekaligus pada waktu yang sama. Populasi 

penelitian ini bersifat homogen yaitu 

seluruh penderita TB Paru yang masih 

menjalani pengobatan pada tahun 2013 

(Januari-Mei) di Puskesmas Kecamatan 

Jatinegara berjumlah 45 orang penderita TB 

Paru. Sampel dalam penelitian ini memiliki 

kriteria inklusi yaitu penderita TB Paru 

yang masih menjalani pengobatan pada 

periode penelitian dan bersedia menjadi 

responden, dan memiliki kriteria ekslusi 

yaitu Penderita TB Paru yang tidak 

menjalani pengobatan pada periode 

penelitian dan tidak bersedia menjadi 

responden. Dalam menentukan jumlah 

sampel, peneliti menggunakan beberapa 

pertimbangan yang dikemukakan oleh Gay 

(1992) dalam Pasaribu (2010), dalam 

menentukan ukuran minimum sampel yang 

dapat diterima berdasarkan pada desain 

penelitian yang digunakan, dan untuk 

mengetahui jumlah sampel yang akan 

digunakan, peneliti menggunakan rumus 

slovin. Berdasarkan rumus perhitungan 

sampel tersbut, maka ditemukan jumlah 

sampel sebanyak 31 responden. Sampel 

diambil menggunakan metode sampling 

aksidental (accidental sampling). Metode 

pengambilan sampel dengan accidental 

sampling merupakan metode pengambilan 

sampel tanpa menggunakan probabilitas. 

Responden terpilih adalah responden yang 

memiliki kriteria inklusi yang datang ke 

Puskesmas pada saat penelitian. Penelitian 

dilaksanakan selama 4 (empat) bulan 

terhitung dari bulan Maret sampai bulan 

Juni 2013 bertempat di Puskesmas 

Kecamatan Jatinegara.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Analisis Univariat  

Analisis univariat bertujuan untuk 

mendeskripsikan variabel karakteristik 

responden, pengetahuan, sikap dan perilaku 

pencarian pengobatan responden.  

 

Karakteristik Responden  

 

Tabel 1  Distribusi Penderita TB menurut jenis kelamin di Puskesmas Kecamatan  Jatinegara 

Tahun 2013 

Jenis kelamin Jumlah Persentase 

Laki – laki 21  68  

Perempuan 11 32  

Total  31  100  

 

Tabel 1 menunjukan bahwa responden laki-

laki lebih banyak daripada responden 

perempuan, dimana dari 31 responden 

terdapat 68% responden laki-laki dan 32%  

responden perempuan.  

 

Tabel 2 Distribusi Penderita TB menurut tingkat pendidikan di Puskesmas Kecamatan 

Jatinegara Tahun 2013 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

SD tidak tamat 2  6,5  

Tamat SD  7  22,6  

SMP 10  32,3  

SMA/SMK/MA 10  32,3  

Akademi  2  6,5  

Total 31  100  

 

Tabel 2 menunjukan bahwa 

pendidikan yang terbanyak dari 31 

responden adalah  tamat SMP dan tamat 

SMA/SMK/MA masing-masing 32,3%. 

Sedangkan yang terendah adalah tidak 

tamat SD dan tamat Akademi sebesar 6,5%.  

 

Tabel 3  Distribusi Penderita TB  menurut kelompok umur di Puskesmas Kecamatan Jatinegara 

Tahun 2013 

Kelompok Umur Jumlah Persentase 

0 – 4 tahun  2  6,5  

5 – 14 tahun 0 0 

15 – 44 tahun  18  58,1  

45 – 64 tahun  11  35,5  

Total 31  100  

 

Tabel 3 menunjukan bahwa responden 

terbanyak pada kelompok umur 15-44 

tahun sebanyak 58,1%, sedangkan 

kelompok umur yang terendah yaitu  0-4 

tahun berjumlah 6,5%. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

TB paru lebih banyak terjadi pada laki-laki 

yang berumur 15-44 tahun dan rata-rata 

tamat SMP. Hal tersebut sesuai dengan 

distribusi TB paru menurut Naga (2012) 

yang menyatakan bahwa laki-laki lebih 

banyak menderita TB paru dan 75 persen 

menyerang kelompok umur 15-50 tahun 

khususnya golongan yang masih produktif. 
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Perbedaan rasio kejadian pada laki-laki dan 

perempuan sebagian besar disebabkan oleh 

gaya hidup tidak sehat yang sering berlaku 

pada laki-laki seperti rokok dan minuman 

alkohol, selain itu ada beberapa diantaranya 

yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang 

terutama narkoba suntik sehingga besar 

kemungkinan tertular oleh penyakit-

penyakit yang dapat  mempercepat 

penurunan daya tahan tubuh seperti 

penyakit HIV/AIDS. Orang dengan 

HIV/AIDS mempunyai daya tahan tubuh 

yang sangat lemah sehingga resiko 

menderita TB paru positif lebih besar ketika 

terjadi kontak dengan bakteri TB 

dibandingkan orang yang tidak terinfeksi 

HIV. Peningkatan jumlah orang dengan 

HIV/AIDS pasti diikuti dengan peningkatan 

jumlah penderita TB paru yang membuat 

luasnya penularan TB paru di masyarakat.    

 

Pengetahuan Responden 

Adapun hasil distribusi 

pengetahuan yang telah dikategorikan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4  Distribusi Pengetahuan Penderita TB di Puskesmas Kecamatan Jatinegara 

Tahun 2013 

 Kategori pengetahuan Jumlah  Persen 

Kurang baik 15 48,4 

Baik 16 51,6 

Total 31 100,0 

 

Tabel 4  menunjukan bahwa 51,6% 

responden memiliki pengetahuan yang baik 

dan 48,4% responden memiliki 

pengetahuan yang kurang baik.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti selama melakukan pengambilan 

data di Puskesmas Kecamatan Jatinegara 

salah satu penyebabnya adalah fokus pasien 

yang hanya terletak pada pengobatan 

sehingga tidak terlalu memperhatikan hal-

hal kecil seperti apa penyebab utama 

penyakit TB paru. Pengobatan TB paru yang 

berlangsung lama dan intensif lebih 

menyita waktu, tenaga dan pikiran pasien 

karena tekanan untuk dapat menyelesaikan 

pengobatan dengan lengkap sehingga 

menyisakan sedikit hal untuk memikirkan 

yang lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

responden setelah dikategorikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, secara keseluruhan tingkat 

pengetahuan responden di Puskesmas 

Kecamatan Jatinegara tentang TB paru 

sudah cukup baik sejalan dengan penelitian 

Yulfira Media (2012) tentang pengetahuan, 

sikap dan perilaku masyarakat mengenai 

TB paru di Puskesmas Koto Katik Sumatera 

Barat yang menyatakan bahwa 

pengetahuan sebagian besar masyarakat 

sudah cukup baik.  

 

Sikap Responden 

 

Tabel 5   Distribusi Sikap Penderita TB di Puskesmas  Kecamatan Jatinegara Tahun 

2013 

Kategori sikap Jumlah Persen 

Kurang baik 9 29 

Baik 22 71 

Total 31 100 
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Tabel 5 menunjukan bahwa  71% 

responden mempunyai sikap yang baik dan 

29% responden yang mempunyai sikap 

kurang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dibahas sebelumnya terdapat tiga dari 

pertanyaan pertama yang mendapat 

jawaban kurang dari 50%. Pertanyaan 

tersebut mengenai seberapa berbahaya 

penyakit TB paru dan bagaimana keadaan 

TB paru di Indonesia sekarang ini serta 

bagaimana pendapat responden apabila 

orang sehat sering bergaul dengan 

penderita TB paru apakah orang tersebut 

pasti akan tertular atau tidak. Keyakinan 

responden bahwa penyakit TB paru dapat 

disembuhkan dengan menjalani pengobatan 

sesuai anjuran dan menjalani pola hidup 

sehat, seperti makan makanan bergizi 

merupakan salah satu penyebab rendahnya 

persentase jawaban dari pertanyaan 

mengenai seberapa berbahaya penyakit TB 

paru dan bagaimana keadaan TB paru di 

Indonesia sekarang ini, selain itu beberapa 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak terlalu memperhatikan situasi TB 

paru di Indonesia karena tekanan yang 

disebabkan oleh penyakit itu sendiri.  

Penyakit TB paru bukan hanya 

menyerang fisik tetapi juga menyerang 

mental responden karena munculnya 

berbagai masalah seperti lamanya waktu 

pengobatan seiring dengan kemunculan 

penyakit tersebut. Pengobatan yang 

memakan waktu kurang lebih enam bulan 

mengharuskan responden datang ke 

Puskesmas Kecamatan Jatinegara setiap 

waktu yang dijadwalkan, hal ini tentu 

memunculkan masalah dari segi finansial 

sementara kebutuhan hidup semakin hari 

semakin meningkat. Permasalahan-

permasalahan seperti itulah yang 

memunculkan adanya perasaan sedih, 

marah, kecewa, malu, tidak percaya diri 

dalam diri setiap responden meskipun 

demikian ternyata dari 31 responden 

terdapat 71% mempunyai sikap yang baik 

dan 29% yang mempunyai sikap kurang 

baik. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Yulfira Media (2012) tentang 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat mengenai TB paru di 

Puskesmas Koto Katik Sumatera Barat yang 

menyatakan bahwa TB paru dapat 

disembuhkan, tetapi karena buruknya 

pandangan sebagian masyarakat terhadap 

penyakit ini membuat sebagian besar 

penderita merasa malu, rendah diri, takut 

dikucilkan oleh masyarakat.   

 

Perilaku Pencarian Pengobatan 

Responden 

 

Tabel 6 Distribusi Perilaku Pencarian Pengobatan Penderita TB di Puskesmas   

Kecamatan Jatinegara Tahun 2013 

Kategori Perilaku Jumlah Persen 

Kurang baik 14 45,2 

Baik 17 54,8 

Total 31 100,0 

 

Tabel 6 menunjukan bahwa 54,8% 

responden mempunyai perilaku pencarian 

pengobatan yang baik sedangkan 45,2% 

responden mempunyai perilaku pencarian 

pengobatan yang kurang baik.  

Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Kecamatan Jatinegara diketahui 

bahwa 45,2% responden mempunyai 

perilaku pencarian pengobatan yang kurang 

baik sedangkan 54,8% mempunyai perilaku 

pencarian pengobatan yang baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari persentase 

jawaban responden saat mengetahui gejala 

TB paru, dari 31 responden 96,77% 
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mengatakan langsung mendatangi fasilitas 

pengobatan modern seperti puskesmas atau 

rumah sakit, 6,45% pernah mendatangi 

fasilitas pengobatan tradisional seperti 

dukun dan yang lainnya, 38,71% pernah 

melakukan pengobatan sendiri seperti beli 

obat di warung atau di toko obat lainnya 

sementara 58,06% mengatakan pernah 

mengabaikan atau masa bodoh dengan 

gejala yang muncul. Perilaku pencarian 

pengobatan responden di Puskesmas 

Kecamatan Jatinegara yang sudah cukup 

baik disebabkan oleh beberapa alasan, 

seperti: program TB paru yang telah 

dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai 

dengan pedoman pengendalian TB paru, 

biaya pengobatan TB paru di Puskesmas 

lebih murah selain itu tersedianya 

pengobatan gratis bagi masyarakat yang 

mempunyai KTP Jakarta. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Yulfira Media (2012) tentang 

pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat mengenai TB paru di 

Puskesmas Koto Katik Sumatera Barat 

menyatakan bahwa hanya sedikit penderita 

yang mendatangi fasilitas pengobatan 

modern seperti puskesmas sementara yang 

lain memilih pengobatan tradisional seperti 

ke dukun atau obat kampung lainnya. 

Terdapat beberapa alasan yang digunakan 

oleh penderita mengapa tidak berobat ke 

puskesmas diantaranya yaitu merasa malu 

berobat ke puskesmas, prosedurnya 

dianggap menyulitkan dan membutuhkan 

waktu cukup lama untuk memperoleh 

pelayanan  serta obatnya dianggap 

mengandung bahan kimia. 

 

Analisis Bivariat  

Berdasarkan hasil uji korelasi 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen diketahui bahwa hanya sikap 

responden yang mempunyai hubungan 

dengan perilaku pencarian pengobatan 

responden dimana P-value = 0,001 < 0,05 

dan mempunyai hubungan yang searah 

dengan koefisien korelasi = 0,562, 

sedangkan jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, umur dan pengetahuan tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan perilaku pencarian pengobatan 

responden. Oleh karena itu, hanya variabel 

sikap yang akan dilanjutkan ke analisis Chi-

Square, sementara yang lainnya cukup 

sampai analisis korelasi. 

 

Hubungan Karakteristik Responden 

dengan Perilaku Pencarian Pengobatan 

Responden 

Hasil analisis korelasi menyatakan 

bahwa ketiga karakteristik responden tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan perilaku pencarian pengobatan 

responden, dimana masing-masing akan 

dibahas satu persatu. 

 

Hubungan Jenis Kelamin Responden 

dengan Perilaku Pencarian Pengobatan 

Responden 

Tabel 7  Hubungan antara Jenis Kelamin Penderita TB dengan Perilaku Pencarian 

Pengobatan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Tahun 2013 

Jenis Kelamin 

Responden 

Perilaku Pencarian 

Pengobatan Responden Total P-value 

Kurang baik Baik 

Laki-laki 
10 11 21 

0,702 71,4 64,7 67,7 

Perempuan 4 6 10 
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28,6 35,3 32,3 

Total 
14 17 31 

100,0 100,0 100,0 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa 71,4% responden yang 

mempunyai perilaku pencarian pengobatan 

TB paru kurang baik berjenis kelamin laki-

laki dan 28,6% responden berjenis kelamin 

perempuan, sementara 64,7% responden 

yang mempunyai perilaku pencarian 

pengobatan TB paru yang baik berjenis 

kelamin laki-laki dan 35,3% responden 

berjenis kelamin perempuan. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa 

responden yang berjenis kelamin laki-laki 

bukan hanya lebih banyak mempunyai 

perilaku pencarian pengobatan TB paru 

yang kurang baik daripada perempuan, 

tetapi juga lebih banyak mempunyai 

perilaku pencarian pengobatan TB paru 

yang baik daripada perempuan, oleh karena 

itu jenis kelamin tidak bisa dijadikan 

ukuran dalam menilai baik atau kurang 

baiknya perilaku pencarian pengobatan TB 

paru. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

analisis korelasi yang menyatakan bahwa 

nilai P-value = 0,702 dengan demikian jenis 

kelamin responden tidak berperan penting 

dalam pembentukan perilaku pencarian 

pengobatan responden.  

 

Hubungan Umur Responden dengan 

Perilaku Pencarian Pengobatan 

Responden  

 

Tabel 8   Hubungan antara Umur Penderita TB  dengan Perilaku Pencarian 

Pengobatan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Tahun 2013 

Umur 

Perilaku Pencarian 

Pengobatan Responden Total P-value 

Kurang baik Baik 

0-4 tahun 
1 1 2 

0,199 

7,1 5,9 6,5 

15-44 tahun 
6 12 18 

42,9 70,6 58,1 

45-64 tahun 
7 4 11 

50,0 23,5 35,5 

Total 
14 17 31 

100,0 100,0 100,0 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kelompok umur 45-64 tahun lebih banyak 

mempunyai perilaku pencarian pengobatan 

TB paru yang kurang baik, sedangkan 

kelompok umur 15-44 tahun lebih banyak 

mempunyai perilaku pencarian pengobatan 

TB paru yang baik, artinya tua atau 

mudanya umur sesorang bukan merupakan 

jaminan bahwa ia akan mempunyai 

perilaku yang baik atau kurang baiknya. 

Dalam kehidupan sehari-hari penilaian 

terhadap perilaku seseorang seringkali 

berpatokan terhadap tua atau mudanya 

umur orang tersebut, dimana biasanya 

orang beranggapan bahwa semakin tua 

umur seseorang maka kemungkinan akan 

mempunyai perilaku semakin baik 

dibandingkan yang masih muda, tetapi hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa orang 

yang berumur lebih tua justru lebih banyak 
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yang mempunyai perilaku pencarian 

pengobatan yang kurang baik daripada 

yang berumur lebih muda. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis korelasi 

yang menyatakan bahwa nilai P-value = 

0,199 yang berarti bahwa umur responden 

tidak berperan penting dalam pembentukan 

perilaku pencarian pengobatan TB paru. 

 

Hubungan Tingkat Pendidikan 

Responden dengan Perilaku Pencarian 

Pengobatan Responden 

 

Tabel 9  Hubungan antara Tingkat Pendidikan Penderita TB  dengan Perilaku 

Pencarian Pengobatan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Tahun 2013 

Tingkat 

Pendidikan 

Perilaku Pencarian 

Pengobatan Responden Total P-value 

Kurang baik Baik 

SD Tidak Tamat 
1 1 2 

0,118 

7,1 5,9 6,5 

SD 
4 3 7 

28,6 17,6 22,6 

SMP 
6 4 10 

42,9 23,5 32,3 

SMA/SMK/MA 
3 7 10 

21,4 41,2 32,3 

Akademi 
0 2 2 

,0 11,8 6,5 

Total 
14 17 31 

100,0 100,0 100,0 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

responden yang mempunyai perilaku 

pencarian pengobatan TB paru yang kurang 

baik lebih banyak berpendidikan SMP, 

sedangkan responden yang mempunyai 

perilaku pencarian pengobatan TB paru 

yang baik lebih banyak berpendidikan 

SMA/sederajat, namun hal tersebut tidak 

dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan 

bahwa perilaku responden berkaitan 

dengan tingkat pendidikan responden 

karena sebagian besar responden yang 

berpendidikan SMP juga mempunyai 

perilaku pencarian pengobatan TB paru 

yang baik, sebaliknya sebagian besar 

responden yang berpendidikan SMA/ 

sederajat juga mempunyai perilaku 

‘pencarian pengobatan TB yang kurang 

baik. Pernyataan tersebut dibuktikan 

dengan hasil analisis korelasi yang 

menyatakan bahwa nilai P-value = 0,118 

yang berarti bahwa tingkat pendidikan 

responden tidak berperan penting dalam 

pembentukan perilaku pencarian 

pengobatan TB paru. 

 

Hubungan Pengetahuan Responden 

dengan  Perilaku Pencarian Pengobatan 

Responden
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Tabel  10 Hubungan antara Pengetahuan Penderita TB dengan  Perilaku Pencarian 

Pengobatan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Tahun 2013 

Pengetahuan 

Responden 

Perilaku Pencarian Pengobatan 

Responden Total P-value 

Kurang baik Baik 

Kurang baik 
7 8 15 

0,876 

50,0 47,1 48,4 

Baik 
7 9 16 

50,0 52,9 51,6 

Total 
14 17 31 

100,0 100,0 100,0 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

responden yang mempunyai perilaku 

pencarian pengobatan TB paru yang baik 

47,1% mempunyai pengetahuan yang 

kurang baik dan 52,9% mempunyai 

pengetahuan yang baik, walaupun hasil 

tersebut menunjukan bahwa responden 

dengan pengetahuan tentang TB paru yang 

baik lebih banyak mempunyai perilaku 

pencarian pengobatan TB paru yang baik 

daripada responden dengan pengetahuan 

tentang TB paru yang kurang baik, namun 

hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran 

untuk menyatakan bahwa keduanya saling 

berkaitan. Keduanya tidak bisa dikatakan 

saling berkaitan karena hasil penelitian 

menunjukan bahwa responden yang 

mempunyai pengetahuan baik belum tentu 

mempunyai perilaku yang lebih baik 

daripada responden yang mempunyai 

pengetahuan kurang baik. Pernyataan 

tersebut dibuktikan dengan hasil analisis 

korelasi yang menyatakan bahwa nilai P-

value=0,876 yang berarti bahwa baik atau 

kurang baiknya pengetahuan responden 

tentang TB paru tidak berperan penting 

dalam pembentukan perilaku pencarian 

pengobatan TB paru. 

 

Hubungan Sikap Responden dengan  

Perilaku Pencarian Pengobatan  

 

Tabel 11 Distribusi Statistik Chi-Square dan Estimasi Resiko 

 

Sikap 

Responden 

Perilaku Pencarian 

Pengobatan 

Responden 
Nilai 

X2 

95% Confidence 

Interval (CI) 
Odds 

Ratio 

(OR) Kurang 

baik 
Baik Lower Upper 

Kurang baik 
8 1 

9.791 2,180 208,733 
21,33

3 

57,1 5,9 

Baik 
6 16 

42,9 94,1 

 

Hasil uji Chi-Square antara sikap 

responden dengan perilaku pencarian 

pengobatan responden pada ke dua tabel di 

atas menyatakan bahwa  nilai X2 hitung 

9.791 > X2 tabel 3.841 dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya sikap 

responden mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan perilaku pencarian 

pengobatan TB paru dengan OR=21,333 

dari CI (2,180-208,733). Adapun responden 
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yang mempunyai perilaku pencarian 

pengobatan yang kurang baik 57,1% 

mempunyai sikap yang kurang baik dan 

42,9% mempunyai sikap yang baik, 

sedangkan responden yang mempunyai 

perilaku pencarian pengobatan yang baik 

5,9% mempunyai sikap yang kurang baik 

dan 94,1% mempunyai sikap yang baik 

pula. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

responden yang mempunyai perilaku 

pencarian pengobatan TB paru yang baik 

94,1% mempunyai sikap yang baik pula dan 

hanya 5,9% yang mempunyai sikap kurang 

baik, artinya semakin baik sikap responden 

mengenai pencarian pengobatan TB paru 

maka perilakunya juga akan semakin baik. 

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan 

hasil analisis korelasi yang menyatakan 

bahwa nilai P-value = 0,001 dan koefisien 

korelasi = 0,562 yang berarti bahwa baik 

atau kurang baiknya sikap responden 

mengenai pencarian pengobatan TB paru 

berperan penting dalam pembentukan 

perilaku pencarian pengobatan TB paru, 

dimana responden yang memiliki sikap 

mengenai pencarian pengobatan TB paru 

yang baik berpeluang 21,333 kali memiliki 

perilaku pencarian pengobatan TB paru 

yang baik dibandingkan responden yang 

memiliki sikap mengenai pencarian 

pengobatan TB paru yang kurang baik. 

 

Kesimpulan  

1. Pengetahuan responden tentang TB paru 

di Puskesmas Kecamatan Jatinegara 

sudah cukup baik, namun hasil penelitian 

menunjukan bahwa baik atau kurang 

baiknya pengetahuan responden tidak 

berperan penting dalam pembentukan 

perilaku pencarian pengobatan TB paru. 

2. Sikap responden mengenai pencarian 

pengobatan TB paru di Puskesmas 

Kecamatan Jatinegara bisa dikatakan 

sangat baik, sehingga berperan penting 

dalam pembentukan perilaku pencarian 

pengobatan TB paru, dimana responden 

yang memiliki sikap mengenai pencarian 

pengobatan TB paru yang baik 

berpeluang 21,333 kali memiliki perilaku 

pencarian pengobatan TB paru yang baik 

dibandingkan responden yang memiliki 

sikap mengenai pencarian pengobatan 

TB paru yang kurang baik. 

 

Saran  

Bagi Puskesmas Kecamatan Jatinegara  

1. Kapasitas penyuluhan perlu diperluas 

supaya pasien tidak hanya mengetahui 

tentang TB paru, tetapi juga dapat 

mengerti dengan benar mengenai 

penyakit TB paru.    

2. Metode penyuluhan perlu disesuaikan 

dengan latar belakang pasien supaya 

dapat dipastikan bahwa dalam 

prosesnya berlangsung secara dua arah 

dan tidak monoton. 

 

Bagi Penelitian Selanjutnya  

Adapun saran yang dapat disampaikan 

peneliti bagi penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas terhadap instrumen 

penelitian sebelum melakukan 

pengambilan data. 

2. Instrumen penelitian perlu ditambah 

dengan wawancara selain kuesioner 

dan pengamatan. 
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Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Pelatihan ESQ 165 

pada Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) STIKes PHI  
Elwindra2, Diana Barsasella1 

 

Customer Satisfaction Survey on Student Orientation (Ospek) implementation of  Emotional 

Spiritual Quotient (ESQ) training at STIKes PHI 

 

Abstract 

Student Orientation (Ospek) implementation always filled by a series of violations in the 

form of violence is not only contrary to human rights, but also deny the noble goals of education to 

shape the nation's youth and leaders who are intelligent, intellectual, emotional, and spiritual. On 

this basis STIKes PHI and several other colleges make a paradigm shift in the implementation 

ospek to Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training through an emotional and spiritual 

intelligence training. ESQ Training Implementation ospek during new student this would require 

an evaluation to assess the sustainability of the program and provide inputs for the following year . 

With this goal needs to be done customer satisfaction survey, which will measure the level of 

student satisfaction on the implementation of the ESQ training. This study uses Customer 

Satisfaction Surveying through direct measurement of reported satisfaction, to elicit a response 

and feedback directly from customers. Research conducted by measuring the total sampling 

variables into 4 variables ESQ 165 Training, namely: Material, Trainer, Public facilities, and 

Impact. The results showed that all student participants were satisfied , and religious differences 

do not affect the satisfaction of the participants, so it is advisable to continue the training 

program. Research also suggests several variables and factors that need to be maintained and 

continually improved service / performance, ie the variable material and training facilities, 

especially useful material and support of Team ESQ 165. 

 

Keywords : customer satisfaction survey, level of satisfaction, ospek, emotional spiritual quotient 

 

Abstrak 

Pelaksanaan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) selalu dipenuhi oleh 

serangkaian pelanggaran dalam bentuk kekerasan tidak hanya bertentangan dengan hak asasi 

manusia, tetapi juga menafikan tujuan mulia pendidikan untuk membentuk generasi muda dan 

pemimpin bangsa yang cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual. Atas dasar inilah STIKes 

PHI dan beberapa perguruan tinggi lain melakukan perubahan paradigma pada pelaksanaan 

ospek, melalui Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) yang merupakan pelatihan 

kecerdasan emosi dan spiritual. Pelaksanaan Pelatihan ESQ pada masa ospek mahasiswa baru 

ini tentu membutuhkan evaluasi untuk menilai keberlanjutan program dan memberi masukan 

untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Dengan tujuan inilah perlu dilakukan survey kepuasan 

pelanggan, yang akan mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pelatihan 

ESQ ini. Penelitian ini menggunakan metode Suvei Kepuasan Pelanggan (customer satisfaction 

survey) melalui pengukuran secara langsung (directly reported satisfaction), untuk memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan. Penelitian dilakukan secara Total 

Sampling dengan mengukur 4 variabel yang menjadi variabel Pelatihan ESQ 165, yaitu: Materi, 

Trainer, Fasilitas umum, dan Dampak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa 

                                                             
2 Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Husada Indonesia 
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peserta merasa puas, dan perbedaan agama tidak berpengaruh terhadap kepuasan peserta, 

sehingga disarankan untuk melanjutkan program pelatihan ini. Penelitian juga menyarankan 

beberapa variabel dan faktor yang perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan 

pelayanan/kinerjanya, yaitu pada variabel materi dan fasilitas pelatihan, khususnya materi yang 

bermanfaat dan dukungan dari Tim ESQ 165. 

 

Kata Kunci: survey kepuasan pelanggan, ospek, ESQ 165 

 

Pendahuluan  

Orientasi studi dan pengenalan 

kampus (Ospek) adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk mempersiapkan 

mahasiswa baru untuk dapat mengikuti 

perkuliahan dengan baik (terutama untuk 

membentuk paradigma yang akademis) dan 

mengenalkan kampus yang akan mereka 

tempati.  

Namun pada perkembangannya, 

pelaksanaan Ospek selalu dipenuhi oleh 

serangkaian pelanggaran. Bentuk-bentuk 

dari pelanggaran itu dicerminkan dari 

tindakan-tindakan agresif yang dilakukan 

oleh panitia selama masa ospek, antara lain 

pemberian tugas yang kelewat banyak dan 

aneh, pemberian hukuman fisik, atau 

perlakuan kasar seperti membentak, 

mencaci maki mahasiswa baru. Hal ini sama 

sekali tidak dibenarkan, karena 

pelaksanaan ospek dengan bentuk 

perpeloncoan bukanlah hal yang wajib 

dilakukan, bahkan cenderung bertentangan 

dengan peraturan. 

Ospek dengan mengedepankan 

kekerasan, sudah dengan tegas dilarang 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

(Dirjen Dikti) melalui Surat Edaran Nomor 

3120/D/T/2001 tentang penegasan 

pemberlakuan pelarangan Ospek. Dirjen 

Dikti menjelaskan lebih lanjut dalam surat 

edaran Nomor 1016/E/T/2011 perihal 

Masa Orientasi Mahasiswa Baru, yang 

menyatakan bahwa masa orientasi wajib 

diisi dengan peningkatan pemahaman 

mahasiswa tentang Pilar Kebangsaan, yaitu 

Pancasila, UUD NRI 45, NKRI dan Bhineka 

Tunggal Ika yang dilaksanakan dengan 

berbagai metode yang menyenangkan. Masa 

orientasi wajib diisi dengan kegiatan yang 

membangun karakter mahasiswa terutama 

yang mampu memotivasi belajar dengan 

suasana akademik baru di perguruan tinggi, 

menumbuhkan budaya akademik yang 

menunjang pengembangan kejujuran, 

kecerdasan, kepedulian, menanamkan 

tanggungjawab sebagai peserta didik dan 

ketangguhan sebagai insan Indonesia yang 

memiliki berbagai ragam bahasa dan 

budaya. 

Atas dasar inilah STIKes PHI dan 

beberapa perguruan tinggi lain melakukan 

perubahan paradigma pada pelaksanaan 

Ospek, melalui Pelatihan ESQ yang 

merupakan pelatihan kecerdasan emosi dan 

spiritual berdasarkan 1 Ihsan, 6 Rukun 

Iman, 5 Rukun Islam.  

ESQ berbeda dari pelatihan lainnya 

dan bukan sekadar pelatihan 

kepemimpinan atau manajemen biasa. 

Pelatihan ESQ merupakan pelopor 

pelatihan yang mengasah sisi spiritual 

dengan mendalam, bersamaan dengan sisi 

emosi dan intelektual seseorang. ESQ 

adalah suatu inovasi mutakhir yang 

bertujuan untuk membangkitkan dimensi 

spiritual manusia. 

Dengan pemberian Pelatihan ESQ 

diharapkan mahasiswa baru dapat memiliki 

bekal mental dan spiritual yang membentuk 

karakter manusia paripurna. Melalui 

Pelatihan ESQ ini mahasiswa akan 

diarahkan untuk dapat mencapai 7 nilai 

dasar, yaitu: jujur, tanggung jawab, visioner, 

disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Dengan 

nilai-nilai dasar inilah yang akan membantu 

membangkitkan kekuatan tersembunyi 

serta mengerahkan seluruh potensi diri 



Jurnal Persada Husada Indonesia Vol1 No.2 Juni 2014 

48 

 

untuk kehidupan dan pekerjaan yang lebih 

produktif. 

Pelaksanaan Pelatihan ESQ pada 

masa ospek mahasiswa baru ini tentu 

membutuhkan evaluasi untuk menilai 

keberlanjutan program dan memberi 

masukan untuk perbaikan pada tahun 

berikutnya. Dengan tujuan inilah perlu 

dilakukan survey kepuasan pelanggan, yang 

akan mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap pelaksanaan Pelatihan 

ESQ ini.  

Disamping itu, pada dasarnya 

Pelatihan ESQ berlandaskan ESQ Way 165, 

yang merupakan prinsip Rukun Iman dan 

Rukun Islam pada agama Islam. Mengingat 

agama dari mahasiswa STIKes PHI yang 

sangat bervariasi, maka perlu juga 

ditelusuri kepuasan mahasiswa 

berdasarkan agamanya. 

Manusia pada dasarnya memiliki 3 

modal dalam bekerja yaitu modal 

materil/fisik, modal sosial, dan modal 

spiritual. Modal fisik (physical capital) 

berupa keterampilan atau pengetahuan, 

modal sosial (social capital) yaitu rasa 

kebersamaan serta keterikatan emosi, dan 

modal spiritual (spiritual capital) yaitu 

kemampuan mengenal diri sejati sebagai 

hamba Tuhan. 

Untuk mengelola ketiga modal tadi, 

diperlukan tiga jenis kecerdasan. Agar 

dapat melahirkan manusia yang memiliki 

motivasi total, maka tidak cukup hanya 

dengan mengasah potensi kecerdasan 

intelektual (IQ), namun perlu dipertajam 

potensi emosi (EQ) dan juga dilandasi 

potensi spiritual (SQ). Fungsi IQ adalah 

“What I think” (apa yang saya pikirkan) 

untuk mengelola kekayaan fisik atau 

materi; fungsi EQ adalah “What I feel” (apa 

yang saya rasakan) untuk mengelola 

kekayaan sosial; dan fungsi SQ adalah “Who 

am I” (siapa saya) untuk mengelola 

kekayaan spiritual. 

Training ESQ yang menggunakan 

konsep The ESQWay165 adalah sebuah 

metode training yang mampu 

menggabungkan tiga potensi dasar 

manusia, yaitu IQ, EQ, dan SQ sehingga 

memberikan motivasi intelektual, 

emosional, dan spiritual dalam upaya 

meraih kebahagiaan hakiki. 

Dalam kaitannya dengan upaya 

internalisasi misi,visi, dan nilai, ESQ 

Training mampu menjadikan ketiga hal itu 

menjadi sebuah keyakinan pribadi 

(personal beliefs). Dampak bagi individu 

adalah menemukan makna bekerja dan 

termotivasi oleh sebuah alasan spiritual 

sedangkan bagi insitusi tempatnya bekerja 

adalah meningkatkan produktivitas dan 

loyalitas pekerja. 

Pengukuran kepuasan pelanggan 

merupakan elemen penting dalam 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, 

lebih efisien dan lebih efektif. Apabila 

pelanggan merasa tidak puas terhadap 

suatu pelayanan yang disediakan, maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak 

efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama 

sangat penting bagi pelayanan publik. Pada 

kondisi persaingan sempurna, dimana 

pelanggan mampu untuk memilih di antara 

beberapa alternatif pelayanan dan memiliki 

informasi yang memadai, kepuasan 

pelanggan merupakan satu determinan 

kunci dari tingkat permintaan pelayanan 

dan fungsi/ operasionalisasi pemasok.  

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan merupakan faktor yang penting 

dalam mengembangkan suatu sistem 

penyediaan pelayanan yang tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan, 

meminimalkan biaya dan waktu serta 

memaksimalkan dampak pelayanan 

terhadap populasi sasaran.  

STIKes PHI mulai menjalankan 

Pelatihan ESQ 165 dalam Ospek mulai 

tahun ajaran 2008/2009 dan 2009/2010. 

Pelatihan ini diikuti oleh seluruh 

mahasiswa baru STIKes PHI dan dalam 

pelaksanaannya melibatkan organisasi 

Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dan 



Jurnal Persada Husada Indonesia Vol1 No.2 Juni 2014 

49 

 

Dosen serta staf STIKes PHI. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka penelitian 

survey kepuasan pelanggan terhadap 

pelaksanaan pelatihan ESQ 165 sangatlah 

diperlukan. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai kepuasan mahasiswa 

terhadap pelaksanaan Pelatihan ESQ pada 

ospek mahasiswa baru di STIKes PHI. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode Suvei 

Kepuasan Pelanggan (customer satisfaction 

survey) melalui pengukuran secara 

langsung (directly reported satisfaction), 

untuk memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan.  

Berdasarkan Survey kepuasan 

pelanggan yang rutin dilaksanakan oleh 

pihak manajemen Pelatihan ESQ 165 

didapat 4 variabel yang menjadi sorotan, 

yaitu 

a. Variabel Materi 

1. Seberapa bermanfaat materi yang 

disampaikan bagi kehidupan 

peserta. 

2. Seberapa baik mutu dari materi 

yang disampaikan. 

3. Seberapa baik tingkat pemahaman 

peserta terhadap materi. 

b. Variabel Trainer 

1. Seberapa baik penguasaan materi 

dari trainer. 

2. Seberapa jelas trainer dalam 

menyampaikan materi. 

3. Seberapa baik pengaturan waktu 

dalam pelatihan. 

c. Variabel Fasilitas Umum 

1. Seberapa baik dukungan audio 

visual dalam mendukung 

pelaksanaan pelatihan ini. 

2. Seberapa baik konsumsi yang 

diberikan kepada peserta. 

3. Seberapa baik tempat yang 

digunakan untuk pelaksanaan 

pelatihan. 

4. Seberapa baik peran Tim ESQ 

dalam mendukung pelaksanaan 

pelatihan ini. 

d. Variabel Dampak 

1. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa merencanakan masa 

depan yang lebih baik. 

2. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa menghindarkan diri 

dari hal yang dilarang agama. 

3. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa menghilangkan 7 

belenggu dalam diri. 

4. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa menjalankan 7 budi 

utama. 

5. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa menerapkan ilmu di 

masyarakat 

6. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa mengendalikan 

emosi dengan lebih baik 

7. Seberapa yakin peserta 

terhadap dampak pelatihan 

untuk bisa meningkatkan 

tanggung jawab di masyarakat. 

8. Seberapa yakin peserta bahwa 

Indonesia dapat bangkit. 

 

Penilaian menggunakan Skala Likert 

yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 5, 

dimana 1 adalah angka terendah yang 

berarti  ‘sangat buruk’ atau ‘sangat tidak 

puas’, hingga ke angka yang tertinggi 5 yang 

berarti ‘sangat baik/yakin’ atau ‘sangat 

puas’. Skala yang digunakan dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1 =  Sangat Buruk 

Menunjukkan penilaian terhadap kinerja 

yang dinilai masih sangat buruk, mahasiswa 

merasa sangat tidak puas terhadap 

pelaksanaannya. 

2 =  Buruk 

Menunjukkan penilaian terhadap kinerja 

yang dinilai masih buruk, mahasiswa 

merasa tidak puas terhadap 

pelaksanaannya. 

3 =  Cukup 

Menunjukkan penilaian terhadap kinerja 

yang dinilai cukup, mahasiswa merasa 

cukup terhadap pelaksanaannya. 

4 =  Baik 

Menunjukkan penilaian terhadap kinerja 

yang dinilai sudah baik, mahasiswa merasa 

puas terhadap pelaksanaannya. 

5 =  Sangat Baik 

Menunjukkan penilaian terhadap kinerja 

yang dinilai sudah sangat baik, mahasiswa 

merasa sangat puas terhadap 

pelaksanaannya. 

 

Penelitian survey kepuasan 

mahasiswa ini dilaksanakan di tempat 

pelaksanaan Pelatihan ESQ 165, yaitu di 

Menara165, Jalan TB Simatupang Kav 1 

Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Penelitian 

dilaksanakan sejalan pelaksanaan Pelatihan 

ESQ 165 pada tahun 2010. Pengambilan 

data dilakukan pada hari terakhir pelatihan, 

yaitu tanggal 30 September 2010. 

 Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa baru STIKes PHI yang 

mengikuti Pelatihan ESQ 165, yang 

berjumlah 162 orang. Karena jumlah 

populasi yang tidak terlalu besar, maka 

digunakan Metode Total Sampling, yakni 

seluruh populasi menjadi anggota yang 

akan diamati sebagai sampel. Jumlah 

sampel yang besar atau mendekati seluruh 

populasi akan memperkecil tingkat 

kesalahan penelitian. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Karakteristik Responden 

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

17-18 tahun 59 36,42% 

19-20 tahun 77 47,53% 

21-25 tahun 13 8,02% 

>25 tahun 13 8,02% 

Jumlah 162 100,00% 

 

Dari Tabel 1 dapat terlihat bahwa 

sebagian besar usia responden adalah 19-

20 tahun sebanyak 77 orang (47,53%) dan 

17-18 tahun sebanyak 59 orang (36,42%). 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden berada pada usia remaja, dimana  

 

masuk ke dalam tahap remaja akhir / late 

adolescence (17-20 tahun). Masa remaja 

merupakan suatu proses tumbuh kembang 

yang berkesinambungan, yang merupakan 

masa peralihan dari kanak-kanak ke 

dewasa muda. (Jafar, 2005). 

 

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Sedang Ditempuh 

Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase 

Diploma III Keperawatan 126 77,78% 

Strata I Kesehatan Masyarakat 36 22,22% 

Jumlah 162 100,00% 
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Dari Tabel 2 dapat terlihat bahwa 

sebagian besar responden adalah 

mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan Diploma III Keperawatan 

sebanyak 126 orang (77,78%). Hal ini 

sesuai dengan data kemahasiswaan STIKes 

PHI bahwa jumlah ini adalah jumlah total 

seluruh mahasiswa baru STIKes PHI. 

 

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 74 45,68% 

Wanita 88 54,32% 

Jumlah 162 100,00% 

 

Dari Tabel 3 dapat terlihat 

perbandingan yang cukup merata antara 

pria dan wanita. Wanita yang berjumlah 88 

orang (54,32) sedikit lebih banyak 

dibandingkan Pria yang berjumlah 74 

(45,68%). 

 

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 

Agama Frekuensi Persentase 

Islam 80 49,38% 

Kristen Katholik 49 30,25% 

Kristen Protestan 29 17,90% 

Hindu 2 1,23% 

Budha 2 1,23% 

Jumlah 162 100,00% 

 

Dari Tabel 4 dapat terlihat bahwa 

sebagian besar responden beragama Islam 

sebanyak 80 orang (49,39%) dan Kristen 

yang dipisahkan antara Kristen Kristen 

Katholik 49 orang (30,25%) dan Protestan 

29 orang (17,90%). 

 

Nilai Kinerja Variabel Pelatihan ESQ 165 

 

Tabel 5 Variabel Materi pada Pelatihan ESQ 165 

Variabel Pertanyaan Nilai 

Materi 1 Manfaat bagi kehidupan 4,72 

Materi 2 Mutu materi 4,59 

Materi 3 Tingkat pemahaman materi 4,28 

  Rata-rata 4,53 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada 

variabel materi, faktor yang paling dominan 

dalam mempengaruhi kepuasan peserta 

adalah faktor manfaat bagi kehidupan 

peserta (4,72) dan mutu materi (4,59), 

dimana kedua faktor ini berada di atas rata-

rata seluruh variabel materi (4,53) . 

Sedangkan faktor tingkat pemahaman akan 

materi (4,28), walaupun sudah baik namun 

masih perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan. Tabel ini juga menunjukkan 

bahwa peserta menganggap bahwa materi 

yang diberikan dalam pelatihan ini sangat 

memberikan manfaat bagi kehidupannya. 

Peserta juga sangat puas terhadap mutu 

materi yang disampaikan.  
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Tabel 6 Variabel Trainer pada Pelatihan ESQ 165 

Variabel Pertanyaan Nilai 

Trainer 2 Kejelasan dalam menyampaikan materi 4,64 

Trainer 3 Pengaturan waktu training 4,38 

Trainer 1 Penguasaan materi 4,22 

  Rata-rata 4,41 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada 

variabel trainer, faktor yang dinilai paling 

dominan adalah kejelasan trainer dalam 

menyampaikan materi (4,64), dimana 

hanya faktor ini yang nilainya berada di atas 

rata-rata seluruh variabel trainer (4,41) . 

Sedangkan faktor pengaturan waktu 

training (4,38) dan penguasaan materi 

(4,22), walaupun sudah baik namun masih 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 

Tabel ini juga menunjukkan bahwa peserta 

sangat puas terhadap kemampuan trainer 

dalam menyampaikan materi dengan jelas, 

sehingga peserta mudah untuk mengerti 

dan memahami. 

 

Tabel 7 Variabel Fasilitas Umum pada Pelatihan ESQ 165 

Variabel Pertanyaan Nilai 

Fasilitas Umum 4 Tim ESQ yang mendukung training 4,71 

Fasilitas Umum 3 Tempat pelaksanaan training 4,66 

Fasilitas Umum 1 Perangkat audio visual dalam mendukung training 4,43 

Fasilitas Umum 2 Konsumsi 4,40 

 

Rata-rata 4,55 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada 

variabel fasilitas umum, faktor yang dinilai 

paling dominan adalah dukungan Tim ESQ 

dalam training (4,71) dan tempat 

pelaksanaan training (4,66), dimana kedua 

faktor ini memiliki nilai di atas rata-rata 

seluruh variabel fasilitas umum (4,55).  

Sedangkan faktor Perangkat audio visual 

(4,43) dan konsumsi yang disediakan 

(4,40), walaupun sudah dinilai memuaskan 

namun masih perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan. Tabel ini juga menunjukkan 

bahwa peserta sangat puas terhadap 

dukungan dari Tim ESQ sehingga pelatihan 

dapat berjalan dengan baik. Fasilitas tempat 

pelaksanaan training pun dinilai sudah 

sangat memuaskan. 

 

Tabel 8 Variabel Dampak pada Pelatihan ESQ 165 

Variabel Pertanyaan Nilai 

Dampak 8 Yakin bahwa Indonesia dapat bangkit 4,54 

Dampak 1 Bisa merencanakan masa depan dengan baik 4,29 

Dampak 2 Bisa menghindarkan diri dari hal yang dilarang agama 4,28 

Dampak 3 Bisa menghilangkan 7 belenggu dalam diri 4,20 

Dampak 7 Bisa meningkatkan tanggung jawab di masyarakat 4,19 

Dampak 4 Bisa menjalankan 7 budi utama 4,16 

Dampak 5 Bisa menerapkan ilmu di masyarakat 4,13 
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Dampak 6 Bisa mengendalikan emosi dengan lebih baik 4,11 

  Rata-rata 4,24 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada 

variabel dampak, faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi kepuasan 

peserta, adalah faktor keyakinan peserta 

bahwa Indonesia dapat bangkit (4,54), 

faktor bisa merencanakan masa depan 

dengan baik (4,29), dan bisa menghindari 

diri dari hal yang dilarang agama (4,28).  

Ketiga faktor ini dianggap dominan karena 

berada di atas rata-rata seluruh variabel 

dampak (4,24). Sedangkan faktor-faktor 

lain, walaupun dinilai sudah memuaskan 

namun masih harus dipertahankan dan 

ditingkatkan. Tabel ini juga menunjukkan 

bahwa peserta sangat puas terhadap ketiga 

dampak yang didapat dalam pelatihan ini, 

yaitu bahwa pelatihan ini membuat peserta 

yakin Indonesia dapat bangkit. Pelatihan ini 

juga diyakini dapat memberikan dampak 

kepada peserta untuk bisa merencanakan 

masa depan dengan baik, dan bisa  

menghindarkan peserta dari hal yang 

dilarang agama. 

 

Tabel 9 Rata-rata Variabel pada Pelatihan ESQ 165 

Variabel Training ESQ Nilai 

Rata-rata Variabel Fasilitas Umum 4,55 

Rata-rata Variabel Materi 4,53 

Rata-rata Variabel Trainer 4,41 

Rata-rata Variabel Dampak 4,24 

Rata-rata 4,43 

 

Tabel 9 menunjukkan nilai kinerja 

untuk masing-masing variabel pelatihan. 

Variabel dengan nilai kinerja tertinggi 

adalah variabel Fasilitas Umum (4,55) dan 

variabel Materi (4,53). Kedua variabel ini 

dianggap paling dominan karena memiliki 

nilai di atas rata-rata seluruh variabel 

pelatihan (4,43). Sedangkan untuk variabel 

Trainer (4,41) dan variabel Dampak (4,24), 

walaupun dinilai sudah memuaskan namun 

masih harus terus dipertahankan dan 

ditingkatkan. 

Variabel dengan nilai kinerja tertinggi 

adalah variabel Fasilitas Umum. Ini 

menunjukkan bahwa peserta sangat puas 

terhadap fasilitas umum yang mendukung 

pelatihan ini. Ini dapat dipahami tempat  

dan fasilitas yang digunakan dalam  

pelatihan ini adalah Menara 165, dimana 

merupakan gedung baru yang secara 

khusus digunakan untuk pelatihan ESQ 165, 

sehingga gedung ini sudah dilengkapi 

dengan fasilitas yang sangat memadai. 

Variabel Materi pun secara dominan 

mempengaruhi kepuasan peserta. Peserta 

sangat puas terhadap materi yang 

disampaikan dalam pelatihan ini. Peserta 

merasa bahwa materi yang disampaikan 

sangat bermanfaat dan bermutu. 

Trainer yang nilai kinerjanya 

mendekati rata-rata, menunjukkan bahwa 

walaupun peserta merasa puas dengan 

kinerja trainer, namun pencapaian dari 

variabel ini dinilai masih perlu terus 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

Variabel dengan nilai kinerja 

terendah adalah variabel Dampak, ini 

menunjukkan bahwa walaupun peserta 

sudah puas memuaskan namun peserta 

belum terlalu yakin bila pelatihan ini bisa 

membawa dampak yang baik bagi diri, 
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lingkungan dan negaranya. Hal ini dapat 

dipahami karena waktu pengumpulan data 

penelitian ini yang dilakukan pada hari 

terakhir pelatihan, sehingga kemungkinan 

bahwa dampak dari pelatihan ini belum 

terlalu dirasakan dan belum dapat 

dibuktikan.  

Secara keseluruhan didapat nilai 

rata-rata kinerja sebesar 4,43, nilai ini 

masih berada di atas skala penilaian 4 atau 

baik atau memuaskan. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan peserta menilai 

baik Pelatihan ESQ, atau dengan kata lain, 

secara umum seluruh peserta dalam 

pelatihan ini merasa puas dalam mengikuti 

Pelatihan ESQ 165 ini.  

 

Nilai Kinerja Faktor-faktor pada 

Pelatihan ESQ 165 

 

 

Tabel 10 Nilai Kinerja Masing-masing Faktor  pada Pelatihan ESQ 165.  

Variabel Faktor Nilai 

Materi 1 Manfaat bagi kehidupan 4,72 

Fas Umum 4 Tim ESQ yang mendukung training 4,71 

Fas Umum 3 Tempat pelaksanaan training 4,66 

Trainer 2 Kejelasan dalam menyampaikan materi 4,64 

Materi 2 Mutu materi 4,59 

Dampak 8 Yakin bahwa Indonesia dapat bangkit 4,54 

Fas Umum 1 Perangkat audio visual dalam mendukung training 4,43 

Fas Umum 2 Konsumsi 4,40 

Trainer 3 Pengaturan waktu training 4,38 

Dampak 1 Bisa merencanakan masa depan dengan baik 4,29 

Materi 3 Tingkat pemahaman materi 4,28 

Dampak 2 Bisa menghindarkan diri dari hal yang dilarang agama 4,28 

Trainer 1 Penguasaan materi 4,22 

Dampak 3 Bisa menghilangkan 7 belenggu dalam diri 4,20 

Dampak 7 Bisa meningkatkan tanggung jawab di masyarakat 4,19 

Dampak 4 Bisa menjalankan 7 budi utama 4,16 

Dampak 5 Bisa menerapkan ilmu di masyarakat 4,13 

Dampak 6 Bisa mengendalikan emosi dengan lebih baik 4,11 

  Rata-rata 4,38 

 

Tabel 10 menunjukkan nilai kinerja 

untuk masing-masing faktor. Faktor-faktor 

yang berada di atas rata-rata seluruh faktor 

(4,38) dapat dikategorikan sebagai faktor 

yang sudah menunjukkan kinerja dan 

mencapai tingkat kepuasan yang tinggi, 

sedangkan faktor yang berada di bawah 

rata-rata dapat dikategorikan sebagai 

faktor-faktor yang walaupun sudah 

menunjukkan tingkat kepuasan dan kinerja 

yang baik namun masing kurang dominan 

dibandingkan dengan faktor yang berada di 

atas rata-rata. 

 

Faktor dengan nilai kinerja tertinggi 

adalah faktor manfaat materi bagi 

kehidupan, ini menunjukkan bahwa peserta 

merasakan materi yang disampaikan pada 

pelatihan ini sangat bermanfaat bagi 

kehidupannya. Faktor tertinggi kedua 
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adalah faktor tim ESQ yang mendukung 

training, ini menunjukkan bahwa dukungan  

dari tim ESQ dalam pelatihan ini dinilai 

sangat memuaskan. 

 

Faktor dengan nilai kinerja terendah  

adalah faktor dampak pelatihan untuk bisa  

mengendalikan emosi dengan baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta tidak terlalu 

merasakan dampak pelatihan ini terhadap 

pengendalian emosinya. Faktor terendah 

kedua adalah faktor keyakinan untuk bisa 

menerapkan ilmu di masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta tidak terlalu 

yakin untuk dapat menerapkan ilmu yang 

didapat dalam pelatihan ini kepada 

masyarakat.  

 

Perbedaan Nilai Kinerja Berdasarkan 

Agama 

 

Tabel 11 Nilai Kinerja Berdasarkan Agama 

Agama 
Nilai Kinerja Masing-Masing Variabel 

Rata-Rata 
Materi Trainer Fas. Umum Dampak 

Hindu 4,83 5,00 5,00 4,50 4,83 

Islam  4,60 4,48 4,55 4,34 4,49 

Katholik 4,48 4,35 4,62 4,14 4,40 

Budha 4,17 4,33 4,38 4,69 4,39 

Protestan 4,41 4,31 4,41 4,08 4,30 

 

Tabel 11 menunjukkan nilai rata-rata 

kinerja berdasarkan agama. Peserta yang 

beragama Hindu justru paling merasa puas 

dengan Pelatihan ESQ ini dengan 

memberikan nilai rata-rata kinerja tertinggi, 

yaitu 4,83. Keadaan ini dapat dipahami 

melihat peserta yang beragama Hindu yang 

hanya berjumlah 2 orang, sehingga nilai 

dari kedua orang inilah yang 

mempengaruhi nilai rata-rata kinerja dari 

agama Hindu. 

Peserta yang beragama Islam merasa 

sangat puas dengan pelatihan ini dengan 

memberikan nilai rata-rata kinerja sebesar 

4,49. Hal ini dapat dipahami karena dasar 

Pelatihan ESQ 165 ini yang menggunakan 

prinsip dasar agama Islam, sehingga bagi 

peserta yang beragama Islam tentu akan 

lebih mudah memahami materi yang 

diberikan. 

Peserta dari agama-agama lain 

memberikan nilai yang lebih rendah dari 

pada peserta yang beragama Islam dan 

Hindu, namun dapat dilihat bahwa selisih 

perbedaan nilai tersebut sangat kecil. 

Peserta yang beragama Kristen Protestan 

memberikan nilai terendah dengan rata-

rata 4,30.  

Peserta dari semua agama 

memberikan nilai kinerja yang masih 

berada diatas skala 4, yang menunjukkan 

bahwa seluruh peserta menilai baik pada 

Pelatihan ESQ ini. Atau dengan kata lain, 

peserta dari semua agama merasa puas 

terhadap pelaksanaan Pelatihan ESQ ini. 

Dari nilai kinerja masing-masing 

variabel berdasarkan agama dapat dilihat  

bahwa peserta beragama Hindu 

memberikan nilai kinerja tertinggi pada 

variabel Trainer dan Fasum, dan terendah 

pada variabel Dampak. Peserta beragama 

Islam memberikan nilai kinerja tertinggi 

pada variabel Materi, dan terendah pada 

variabel Dampak. Peserta beragama Kristen 

Katholik memberikan nilai kinerja tertinggi 

pada variabel Fasum, dan terendah pada 

variabel Dampak. Peserta beragama Kristen 

Protestan memberikan nilai kinerja 
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tertinggi pada variabel Materi dan Fasum, 

dan terendah pada variabel Dampak.  

Hanya peserta beragama Budha yang 

menunjukkan kecenderungan berbeda. 

Peserta beragama Budha justru 

memberikan nilai kinerja tertinggi pada 

variabel Dampak, dan terendah pada 

variabel Materi. Hal ini perlu kajian yang 

lebih mendalam, namun dapat dipahami 

juga bahwa keadaan ini muncul akibat 

jumlah peserta yang beragama Budha yang 

hanya 2 orang saja. 

Secara keseluruhan dapat dilihat 

bahwa perhitungan nilai kinerja 

berdasarkan agama sangat sejalan dengan 

perhitungan rata-rata kinerja keseluruhan, 

yaitu bahwa nilai tertinggi pada variabel 

Fasilitas Umum dan diikuti variabel Materi, 

variabel Trainer, dan  nilai kinerja terendah 

pada variabel Dampak. Ini menunjukkan 

seluruh peserta tanpa mengenal agama 

sama berpendapat bahwa kekuatan utama 

dalam pelatihan ini adalah dari fasilitas 

umum pelatihan yang disediakan, namun 

peserta belum terlalu merasakan dampak 

dari pelatihan ini bagi diri, lingkungan dan 

negara. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Secara keseluruhan didapat nilai rata-

rata kinerja sebesar 4,43, ini 

menunjukkan bahwa seluruh peserta 

memberi penilaian yang baik pada 

Pelatihan ESQ. Atau dapat disimpulkan 

juga bahwa seluruh peserta merasa puas 

dengan Pelatihan ESQ ini. 

b. Variabel dengan nilai kinerja tertinggi 

adalah variabel Fasilitas Umum dan 

variabel Materi, ini menunjukkan bahwa 

peserta sangat puas terhadap fasilitas 

dan materi pelatihan ini. Sedangkan 

variabel dengan nilai kinerja terendah 

adalah variabel Dampak, ini 

menunjukkan bahwa peserta belum 

terlalu yakin bila pelatihan ini bisa 

membawa dampak perubahan bagi diri, 

lingkungan dan negaranya.  

c. Peserta menilai bahwa faktor materi 

yang disampaikan pada pelatihan ini 

sangat bermanfaat bagi kehidupan. 

Faktor lain yang juga dinilai sudah 

sangat memuaskan adalah faktor 

dukungan dari tim ESQ. Peserta tidak 

terlalu merasakan yakin bahwa 

pelatihan ini dapat memberikan dampak 

yang baik terhadap pengendalian 

emosinya. Peserta juga tidak terlalu 

yakin akan dapat menerapkan ilmu yang 

didapat dalam pelatihan ini kepada 

masyarakat. 

d. Peserta dari semua agama memberikan 

nilai kinerja yang masih berada di atas 

skala 4, yang menunjukkan bahwa 

seluruh peserta menilai baik pada 

Pelatihan ESQ ini. Atau dengan kata lain, 

peserta dari semua agama merasa puas 

terhadap pelaksanaan Pelatihan ESQ ini. 

 

Saran 

a. Bagi STIKes PHI  

1. Dari hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa seluruh 

peserta merasa puas dengan 

Pelatihan ESQ ini, maka disarankan 

kepada STIKes PHI untuk 

melanjutkan program Pelatihan ESQ 

ini di tahun berikutnya. 

2. Walaupun peserta dari semua 

agama merasa puas dengan 

Pelatihan ESQ ini, namun tetap 

disarankan untuk memberikan 

sosialisasi dan perlakuan yang lebih 

terhadap perbedaan agama ini. 

b. Bagi Pihak Manajemen Pelatihan ESQ 

165  

1. Mempertahankan dan terus 

meningkatkan pelayanan/kinerja 

pada materi dan fasilitas pelatihan, 

khususnya materi yang bermanfaat 

dan dukungan dari Tim ESQ. 

2. Lebih membangun keyakinan 

peserta bahwa pelatihan ini dapat 
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memberikan dampak yang baik 

terhadap pengendalian emosinya, 

dan juga membangun keyakinan 

peserta untuk dapat menerapkan 

ilmu yang didapat dalam pelatihan 

ini kepada masyarakat. 
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Program Jampersal 

di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu 
Agustina1, Ahmad Farid Umar 1 

 

Factors Affecting Utilization of Delivery Guarantee (Jampersal) Program in Kaur District, 

Bengkulu Province 

 

Abstract 

According to the results Riskesdas 2010, deliveries by skilled health personnel in poor 

target groups reached approximately 69.3%. While deliveries conducted by skilled health 

personnel in health facilities reached 55.4%. According to data from the Ministry of Health, 90 

percent of maternal deaths due to childbirth. This is because there are many mothers can not 

afford that childbirth is not served by health workers and health facilities are good for the cost 

constrained. Delivery Guarantee Program (Jampersal) was launched in 2011 by Minister 

Regulation. 631/Menkes/PER/III/2011 on Technical Guidelines for Delivery Guarantee. 

Participants are pregnant women, birth mothers, postpartum women (up to 42 days postpartum) 

and newborn (0-28 days) that has not had a labor guarantee.The purpose of this study is to 

identify the utilization Jampersal program based on predisposing factors, enabling factors, and 

factor thrusters. in Kaur District. This research is quantitative non-experimental research, the data 

collected by cross sectional. Research sites in three health centers located in the South region 

Bintuhan health centers, health centers and clinics Nasal, Linau. The data collected by interviews 

using a structured questionnaire. Results showed that of the 90 respondents, 48 (53.3%) did not 

use the program Jampersal and 42 (46.7%) that utilizes Jampersal. This is caused by ignorance of 

respondents to the service components that free of charge has significant relationship between 

attitudes to the use Jampersal program (P = 0.026). Attitudes towards midwife rules is the most 

dominant determinant in the use of program Jampersal with supporters is the midwife's role in 

disseminating Jampersal and maternal confidence on the ability of midwives. 

  

Keywords: Factors, Utilization, Delivery guarantee, Kaur District 

 

Abstrak 

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok 

sasaran miskin baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Menurut data Kemenkes, 90% kematian 

ibu disebabkan karena persalinan karena masih banyak ibu yang persalinannya tidak dilayani 

oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang baik karena terkendala biaya. Program 

Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan  mulai tahun 2011 berdasarkan Permenkes No. 

631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Peserta program 

Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi 

baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan persalinan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi pemanfaatan program Jampersal berdasarkan faktor predisposisi, 

faktor pendukung, dan faktor pendorong di Kabupaten Kaur. Penelitian ini adalah penelitian 

non-experimental quantitative research, data  dikumpulkan secara cross sectional. Lokasi 

penelitian di tiga puskesmas yang terletak di wilayah Selatan yaitu puskesmas Bintuhan, 

                                                             
1  Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Husada Indonesia  
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puskesmas Linau dan puskesmas Nasal. Cara pengumpulan data dengan wawancara 

menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan dari 90 responden, 48 

(53.3%) tidak memanfaatkan program Jampersal dan 42 (46.7%) memanfaatkan Jampersal. Hal 

ini disebabkan karena ketidaktahuan responden terhadap komponen komponen pelayanan 

Jampersal yang digratiskan.Terdapat hubungan yang bermakna antara variabel sikap dengan 

pemanfaatan program Jampersal (P=0.026). Peran Nakes atau Bidan dalam mensosialisasikan 

ANC, persalinan, KB setelah persalinan merupakan determinan paling dominan dalam 

pemanfaatan program Jampersal dengan variabel pendukung adalah sikap serta persepsi 

terhadap kemampuan bidan.  

 

 Kata Kunci: Faktor-Faktor, Pemanfaatan, Jampersal, Kabupaten Kaur 

 

Pendahuluan 

Menurut data Survei Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 

Angka Kematian Ibu (AKI) 228 per 100.000 

kelahiran hidup, dan Angka Kematian 

Neonatus (AKN) 19 per 1000 kelahiran 

hidup. Salah satu penyebab tingginya AKI 

dan AKB antara lain persalinan yang 

ditolong oleh tenaga non kesehatan.  

  Upaya penurunan AKI harus 

difokuskan pada penyebab langsung 

kematian ibu, yang terjadi 90% ibu pada 

saat persalinan dan setelah peesalinan yaitu 

perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi 

(11%), komplikasi pueperium 8%, partus 

macet 5%, abortus 5%, trauma obstetric 

5%, emboli 3%, dan lain-lain 11% (SKRT 

2001). Kematian ibu juga diakibatkan 

beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga 

Terlambat), di antaranya terlambat dalam 

pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam 

memperoleh pelayanan persalinan dari 

tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di 

fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan 

emergensi. Salah satu upaya 

pencegahannya adalah melakukan 

persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan di fasilitas kesehatan. 

Menurut hasil Riskesdas 2010, 

persalinan oleh tenaga kesehatan pada 

kelompok sasaran miskin baru mencapai 

sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas 

kesehatan baru mencapai 55,4%. Menurut 

data Kemenkes, 90% kematian ibu 

disebabkan karena persalinan. Hal ini 

karena masih banyaknya ibu tidak mampu 

yang persalinannya tidak dilayani oleh 

tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan 

yang baik karena terkendala biaya. Dengan 

keterbatasan dan ketidaktersediaan biaya 

maka diperlukan kebijakan terobosan 

untuk meningkatkan persalinan yang 

ditolong tenaga kesehatan di fasilitas 

kesehatan melalui kebijakan yang disebut 

Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal 

ini dimaksudkan untuk menghilangkan 

hambatan finansial bagi ibu hamil untuk 

mendapatkan jaminan persalinan, yang 

didalamnya termasuk pemeriksaan 

kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB 

pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru 

lahir. Dengan demikian kehadiran Jaminan 

Persalinan diharapkan dapat mengurangi 

terjadinya Tiga Terlambat tersebut 

sehingga dapat mengakselerasi tujuan 

pencapaian MDGs 4 dan 5, dengan menekan 

angka kematian ibu hingga 118 per 100 ribu 

penduduk mencapai target MDGs pada 

tahun 2015. 

Pada banyak negara berkembang 

mayoritas persalinan terjadi tanpa bantuan 

tenaga kesehatan terlatih (bidan, perawat, 

atau dokter). Persalinan, masih terjadi di 

rumah dan bukan di fasilitas kesehatan. 

Masyarakat pedesaan di Indonesia 

umumnya masih sulit untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang dapat 

menyediakan persalinan aman dikarenakan 

jarak antara tempat pelayanan persalinan 
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dengan kediaman ibu hamil sangat jauh, 

selain juga kendala keuangan dan 

ketersediaan alat transportasi. Di samping 

itu masih ada kelemahan dari pihak 

pelayanan kesehatan sendiri yaitu 

kurangnya fasilitas dan jumlah petugas 

yang terlatih serta kurang terampilnya 

tenaga yang terlatih (The White Ribbon, 

2003). Selain itu masih banyak ibu-ibu yang 

menganggap kehamilan sebagai hal yang 

biasa, alamiah dan kodrati sehingga mereka 

merasa tidak perlu memeriksakan dirinya 

secara rutin ke tenaga kesehatan.  

Program Jaminan Persalinan 

(Jampersal) diluncurkan  mulai tahun 2011 

berdasarkan Permenkes No. 

631/Menkes/PER/III/2011 tentang 

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan 

Surat Edaran Menkes RI Nomor 

TU/Menkes/391/II/2011 tentang Jaminan 

Persalinan. Peserta program Jampersal 

adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas 

(pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi 

baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki 

jaminan persalinan. Peserta program 

Jampersal ini bisa memanfaatkan pelayanan 

di seluruh jaringan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama dan tingkat 

lanjutan (RS) di kelas III yang sudah 

memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 

Kabupaten/Kota. Pelayanan Jampersal ini 

tidak hanya sebatas proses persalinan saja, 

tapi juga meliputi pemeriksaan kehamilan 

ante natal care (ANC), pertolongan 

persalinan, pemeriksaan post natal care 

(PNC) oleh tenaga kesehatan. Selain itu, 

pemeriksaan kehamilan dengan risiko 

tinggi dan persalinan dengan penyulit serta 

komplikasi dilakukan secara berjenjang di 

Puskesmas dan RS berdasarkan rujukan 

yang ada.  

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa banyak ibu yang tidak mau meminta 

pertolongan tenaga kesehatan terlatih 

untuk memberikan asuhan selama 

persalinan dan kelahiran bayi. Sebagian 

(50%) dari mereka beralasan bahwa  

tenaga kesehatan tidak benar-benar  

memperhatikan kebutuhan kebudayaan/ 

tradisi dan keinginan pribadi mereka. 

Alasan lain adalah sebagian besar (70%) 

fasilitas kesehatan memiliki peraturan dan 

prosedur yang kurang memihak dan t idak 

sayang ibu termasuk tidak 

memperkenankan ibu untuk berjalan-jalan 

sebelum proses persalinan, membatasi ibu 

hanya pada posisi tertentu, tidak 

mengijinkan anggota keluarga menemani 

ibu, dan memisahkan ibu dan bayi segera 

setelah persalinan (JNPK-KR, 2007). 

Penelitian pada suku Amungme dan 

Kamoro Kabupaten Mimika Papua 

menunjukkan bahwa perilaku memilih 

penolong persalinan didasari atas budaya 

kedua suku dan faktor dari petugas 

kesehatan. Kendala budaya dalam minta 

pertolongan tenaga kesehatan antara lain 

karena tema budaya yang menganggap tabu 

membuka aurat (paha) di depan orang yang 

belum dikenal, meyakini bahwa 

darah/kotoran persalinan dapat 

mengakibatkan penyakit yang mengerikan 

pada laki-laki dan anak-anak, sehingga 

persalinan sebaiknya dilakukan di 

hutan/rimba luar kampung. Selain itu 

budaya bahwa ibu mempunyai tanggung 

jawab dan aktivitas sehari-hari mencari 

bahan makanan untuk seluruh keluarga 

sehingga tidak mempunyai waktu untuk 

mencari atau menunggu bidan. Ibu juga 

merasa bahwa pelayanan mama 

biang/dukun lebih kekeluargaan dan lebih 

bisa dipercaya serta siap melayani 24 jam. 

Sedangkan pelayanan bidan memerlukan 

biaya yang sulit dijangkau, bidan jarang di 

tempat dan sikap bidan yang kurang akrab. 

Kesimpulannya budaya di lokasi penelitian 

ini sulit berubah. Meskipun PT Freeport 

Indonesia bersedia menanggung seluruh 

biaya pelayanan kesehatan bagi penduduk 

asli mulai dari pemeriksaan kehamilan 

sampai pasca persalinan dan pengobatan 

penyakit lainnya (Qomariah Alwi, 2005). 
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Chyntia A, Shinta (2003) menyatakan 

bahwa pemeliharaan kehamilan, persalinan 

dan pasca melahirkan dipengaruhi faktor 

terkait sosial ekonomi dan budaya serta 

dukungan dari lingkungan sosial sekitar. 

Sejumlah faktor yang berperan antara lain 

mulai dari faktor resiko kesehatan ibu, 

pemilihan penolong persalinan, 

keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan 

kesehatan, kemampuan penolong 

persalinan sampai sikap keluarga dalam 

menghadapi keadaan gawat. Keadaan sosial 

seperti pekerjaan yang berisiko, 

pendidikan, penghasilan rendah, perilaku 

hidup termasuk kesehatan, dan stres 

psikososial memberikan risiko yang 

berbeda-beda pada perempuan.   

Di Propinsi Bengkulu, jumlah 

persalinan oleh tenaga kesehatan pada 

tahun 2010 adalah 35.821 dari 46.016 

jumlah ibu bersalin atau (77,8%), di bawah 

target Nasional 80,0%. Cakupan 

pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan tertinggi terdapat di Kota 

Bengkulu (95,2%), dan cakupan terendah 

terdapat di Kabupaten Kaur yaitu sebesar 

(54,7%). Cakupan jaminan pemeliharaan 

kesehatan pra bayar di Provinsi Bengkulu 

tahun 2010 sebesar 48,5%. Sedangkan 

cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan 

pra bayar tertinggi adalah Kabupaten Kaur 

sebesar 87,3%, yang terendah di Kota 

Bengkulu 31,2%. 

Kabupaten Kaur adalah salah satu 

Kabupaten dari 10 kabupaten/kota yang 

berada di Propinsi Bengkulu. Terletak 

sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur 

mempunyai luas sebesar 2.369,05 km2 dan 

dihuni sedikitnya 110.428 jiwa. Kabupaten 

Kaur dibentuk berdasarkan Undang - 

Undang Nomor 3 Tahun 2003. Kaur 

sebelumnya merupakan bagian dari 

Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, Indeks 

Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

(IPKM) Kabupaten Kaur masuk kedalam 

Kabupaten yang tergolong DBK (Daerah 

Bermasalah Kesehatan) di Indonesia. 

Menurut Green, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penggunaan 

fasilitas kesehatan dipengaruhi 3 faktor 

yaitu 1) Faktor-faktor predisposisi/pemicu 

(predisposing factor): yaitu pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai 

dan sebagainya; 2) Faktor-faktor 

pendukung (enabling factor) yaitu 

lingkungan fisik tersedia atau tidaknya 

fasilitas atau sarana kesehatan misalnya 

puskesmas, obat-obatan, alat-alat 

kontrasepsi, jamban dan sebagainya; 3) 

Faktor-faktor penguat/pendorong 

(reinforcing factor) yaitu sikap dan perilaku 

petugas kesehatan atau petugas yang lain, 

yang merupakan kelompok referensi dari 

perilaku masyarakat (Green, 

Lawrence,1980). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pemanfaatan program 

Jampersal berdasarkan faktor predisposisi 

(umur, pendidikan, jumlah anak,  

kepercayaan, pengetahuan, dan sikap), 

faktor pendukung (keterjangkauan 

penolong persalinan yang menerima 

Jampersal (bidan), persepsi kepada Nakes 

(bidan)), faktor pendorong (peran bidan, 

dukungan keluarga) di Kabupaten Kaur, 

Provinsi Bengkulu. 

 

Metode  

Penelitian ini merupakan rancangan 

penelitian kuantitatif, dengan metode 

penelitian survei analitik. dan diarahkan 

untuk menjelaskan suatu keadaan atau 

situasi. Desain penelitian ini adalah cross 

sectional di mana objek penelitian diukur 

atau dikumpulkan secara simultan dalam 

waktu yang bersamaan (Notoatmojo, 2010). 

Tempat penelitian di Kabupaten Kaur, 

Provinsi Bengkulu. Waktu pengumpulan 

data dilaksanakan pada bulan Mei 2013. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu 

yang mempunyai balita usia 2 bulan sampai 

3 tahun di Wilayah Selatan Kabupaten Kaur.  
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Kabupaten Kaur terdiri dari 15 Kecamatan, 

tiap kecamatan rata-rata jumlah anak balita 

adalah 260 orang. Sehingga jumlah populasi 

penelitian ini sebanyak 260 x 3 =780 orang. 

Sampel penelitian ini adalah seluruh 

ibu yang mempunyai balita usia 2 bulan - 3 

tahun di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten 

Kaur yang dipilih secara purposif sampling 

yaitu di wilayah bagian Selatan yang 

lokasinya dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan lain berada sekitar 5 – 7 jam 

perjalanan darat dari kota Bengkulu yaitu. 

Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan 

Kaur Selatan dengan ibukotanya Bintuhan 

yang juga sebagai ibukota Kabupaten Kaur, 

Kecamatan Maje, dan Kecamatan Nasal. 

Masing-masing kecamatan mempunyai satu 

puskesmas. Alasan peneliti memilih tiga 

kecamatan ini adalah pertama karena ketiga 

kecamatan ini letaknya paling jauh dengan 

ibukota Propinsi sehingga kemungkinan 

lebih lambat terpapar dengan program 

baru, kedua karena keterbatasan waktu, 

tenaga dan dana dalam kegiatan 

pengumpulan data sehingga peneliti hanya 

berkesempatan mengumpulkan data dari 3 

kecamatan tersebut. 

Besar sampel menggunakan rumus 

Taro Yamane (Rahmat, 1998–82), rumus 

yang  digunakan jika jumlah populasi sudah 

diketahui. 

 

 Rumus n  =      N   

          Nd2 + 1     

     

n =  Jumlah sampel 

N =  Jumlah Populasi 

d2  = Presisi yang ditetapkan 10%   

 

(Lameshow, 1990 ; Ariawan, 1998) 

n =  780 

780 x 0,01 + 1 

n =  780 

8,8 

n =  88,6 dibulatkan menjadi 90 

 

Dengan demikian sampel penelitian 

ini sebanyak 90 orang ibu yang mempunyai 

bayi usia 2 bulan sampai dengan 3 tahun. 

Pemilihan responden dilakukan dengan 

cara purposive sampling dengan 

pertimbangan tempat tinggal wilayah 

responden tidak terlalu jauh dan dapat 

dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau 

roda 4. Pengumpulan data penelitian ini 

dengan cara meminta responden mengisi 

kuesioner, apabila ada pertanyaan yang 

tidak dimengerti maka peneliti melakukan 

wawancara tanpa memengaruhi jawaban 

responden. Data yang dikumpulkan yaitu 

yang berhubungan dengan faktor 

predisposisi (umur, pendidikan, jumlah 

anak, kepercayaan, pengetahuan terhadap 

ANC, Persalinan dan KB pasca persalinan, 

sikap terhadap rendahnya  perilaku ibu 

dalam pemanfaatan program jampersal, 

faktor pendukung (keterjangkauan tempat 

penolong persalinan yang menerima 

Jampersal, persepsi terhadap petugas 

kesehatan (bidan)), faktor pendorong 

(peran bidan , dukungan keluarga).  

Pengolahan data dilakukan dalam 

empat tahap yaitu pertama editing yaitu 

pemeriksaan data yang telah terkumpul 

seperti kelengkapan data, kesalahan 

pengisian, konsistensi jawaban dari setiap 

angket/kuesioner didalam penelitian. 

Kedua coding yaitu pemberian kode kepada 

variable-variabel yang akan di teliti. Ketiga 

entry data yaitu memesukkan data dan 

kode jawaban yang diperoleh dari 

kuesioner dengan menggunakan paket 

software statistic yaitu dengan SPSS 17. 

Keempat cleaning data yaitu pemeriksaan  

kembali data untuk membersihkan data 

dari kesalahan.  

Analisa data dilakukan analisis 

univariat untuk melihat adanya perbedaan, 

variabel-variabel yang diteliti, baik variabel 

dependen maupun variabel independen. 

Analisis bivariat untuk mengetahui 

hubungan antara variable independen dan 

variable dependen. Uji hubungan yang 
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digunakan dengan menggunakan uji Chi 

Square. Analisis multivariat bertujuan untuk 

melihat hubungan beberapa variabel 

independen dengan satu variabel dependen  

yang dilakukan pada waktu bersamaan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis Univariat 

 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

Variabel N % 

Umur 

 < 29 Tahun 

 ≥ 29 Tahun 

 

67 

23 

 

73,3 

26,7 

Pendidikan 

Pendidikan Rendah 

Pendidikan Tinggi 

 

36 

54 

 

40 

60 

Jumlah Anak  

< 3 anak 

≥ 3 anak 

 

63 

27 

  

70 

30 

 

Umur responden termuda 18 tahun 

dan bertua 41 tahun. Setelah dibuat 

kategori usia  < 29 tahun dan usia   ≥ 29 

tahun, maka diketahui bahwa responden 

usia <29 tahun sebanyak 63 orang (73.3%) 

lebih banyak dibandingkan dengan usia tua 

sebanyak 23 orang (26.7%). Responden 

dengan pendidikan tinggi sebanyak 54 

(60,0%) dan pendidikan rendah 36 

(40,0%). Jumlah anak terbanyak yaitu 

responden yang mempunyai anak kurang 

dari 3 terdiri dari 63 (70.0%), yang 

mempunyai anak lebih dari 3 sebanyak 27 

(30.0%).  

 

Tabel 2 Distribusi kategori kepercayaan terhadap petugas persalinan 

Kategori F % 

  Negatif 4 4.4 

  Positif 86 95.6 

  Total 90 100.0 

 

Berdasarkan tabel 2. di atas 

diketahui bahwa sebanyak 86 (95.6%) 

dikategorikan kepercayaan positif terhadap 

penolong persalinan (bidan) yang 

menerima Jampersal.  Sedangkan 

kepercayaan negatif terhadap penolong 

persalinan (bidan) yang menerima 

Jampersal sebanyak 4 (4.4%). Kepercayaan 

responden terhadap penolong persalinan 

yang menerima Jampersal masih cukup 

positif. 

 

Tabel 3 Distribusi Kategori Pengetahuan 

Kategori F % 

  Kurang Baik 43 47.8 

  Baik 47 52.2 

  Total 90 100.0 
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Pada tabel 3. di atas dapat dilihat 

bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang 

ANC, Persalinan, KB paska persalinan dan 

Jampersal tergolong kedalam kategori baik 

sebanyak 52.2% responden 

berpengetahuan baik. Sedangkan 

pengetahuan responden yang kurang baik 

adalah sebanyak 47.8%. 

 

Tabel 4 Distribusi Kategori Sikap Terhadap Pemanfaatan Program Jampersal 

Kategori F % 

  Negatif 51 56.7 

  Positif 39 43.3 

  Total 90 100.0 

 

Pada tabel 4. dapat dilihat bahwa 

sebagaian besar (56.7%) Responden 

mempunyai sikap yang negatif terhadap 

pemanfaatan Program Jampersal. 

Sedangkan hanya 43.3% responden 

mempunyai sikap yang positif terhadap 

Jampersal. 

 

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Jarak Ketempat Penolong Persalinan Yang menerima Jampersal 

Jarak F % 

 Jauh 26 28.9 

 Dekat 64 71.1 

 Total 90 100.0 

 

Pada tabel 5. dapat dilihat bahwa 

sebagian besar (71.1%) Responden 

mempunyai jarak yang dekat ke tempat 

penolong persalinan yang menerima 

Jampersal. Sedangkan 28.9% responden 

mempunyai jarak yang jauh ke tempat 

petugas kesehatan tersebut. 

 

Tabel 6 Distribusi Kategori Persepsi Responden Terhadap petugas kesehatan 

Kategori F % 

  Kurang Baik 31 34.4 

  Baik 59 65.6 

  Total 90 100.0 

Berdasarkan tabel 6. di atas 

diketahui bahwa sebanyak 59 (65.6%) 

dikategorikan persepsi responden baik 

terhadap penolong persalinan (bidan) yang 

menerima Jampersal.  Sedangkan persepsi 

kurang baik terhadap penolong persalinan 

(bidan) yang menerima Jampersal sebanyak 

31 (34.4%).  

 

Tabel 7 Distribusi Kategori Peran Bidan dalam sosialisasi Jampersal 

Kategori F % 

  Kurang berperan 55 61.1 

  Berperan 35 38.9 

  Total 90 100.0 
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Berdasarkan tabel 7 di atas 

diketahui bahwa sebanyak 55 (61.1%) 

dikategorikan kurang berperan dan hanya 

35 (38.9%) saja yang berperan. Peran bidan 

dan petugas kesehatan  masih sangat  

 

kurang terhadap penyuluhan tentang 

manfaat pemeriksaan kehamilan, 

persalinan yang aman, manfaat KB setelah 

melahirkan, pelayanan apa saja yang 

ditanggung oleh Jampersal secara rinci. 

Tabel 8. Distribusi Kategori Dukungan Keluarga dalam pemanfaatan Jampersal 

Dukungan Keluarga F % 

 Tidak mendukung 27 30.0 

 Mendukung 63 70.0 

 Total 90 100.0 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas 

diketahui bahwa sebanyak 63 (70.0%) 

dikategorikan mendukung terhadap 

pemanfaatan program Jampersal. 

Sedangkan kurang mendukung terhadap 

program Jampersal sebanyak 27 (30.0%). 

Keluarga sangat mendukung dengan adanya 

program Jampersal, hanya saja sebagian 

besar keluarga belum terinformasi tentang 

komponen apa saja yang ditanggung oleh 

Jampersal. 

 

Tabel 9 Kategori Responden Menurut Pemanfaatan Jampersal 

Kategori F % 

  Tidak memanfaatkan 48 53.3% 

  Memanfatkan 42 46.7% 

  Total 90 100.0 

 

Berdasarkan tabel 9. di atas 

diketahui bahwa sebanyak 48 (53.3%) 

dikategorikan tidak memanfaatkan 

program Jampersal.  

Sedangkan yang memanfaatkan program 

Jampersal sebanyak 42 (46.7%). 

 

Analisis Bivariat

 

Tabel 10 Distribusi Umur Responden dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

Umur 

Pemanfaatan Jampersal Total 
OR 

(95%CI) 

P 

Value 

Memanfatkan 
Tidak 

memanfaatkan    

 

<29 

19 25 44 

1.316 

0.573 -

3.019 

0.517 

29.5% 56.8% 100.0% 

≥29 
23 23 46 

50% 50.0% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46.7% 53.3% 100.0% 
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Dari data di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara umur dengan 

pemanfaatan program Jampersal. Berarti 

responden usia lebih tua cenderung 1,3 kali 

memanfaatkan Jampersal dibandingkan 

dengan usia muda. Umur merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

kesehatan seseorang. Menurut Suryabudhi 

(2003) seseorang yang menjalani hidup 

secara normal dapat diasumsikan bahwa 

semakin lama hidup maka pengalaman 

semakin banyak, pengetahuan semakin luas, 

keahliannya semakin mendalam. 

 

Tabel 11 Distribusi Jumlah Anak Responden dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

Jumlah Anak 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95%CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

memanfaatkan 

Anak <3 28 35 63  

 

1.346 

 

0.545–

3.324 

 

 

 

 

0.519 

44.4% 55.6% 100.0% 

Anak ≥3 14 13 27 

51.9% 48.1% 100.0% 

Jumlah   
42 48 90 

46.7% 53.3% 100.0% 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan signifikan 

antara jumlah anak dengan pemanfaatan 

program Jampersal. Di beberapa negara 

pemerintah telah menentukan jumlah anak 

yang ideal bagi sebuah keluarga yaitu 2 

orang. Namun masih banyak masyarakat 

terutama di pedesaan negara berkembang 

yang menganggap makin banyak anak 

makin banyak keberuntungan. Kedua 

pandangan itu bukan merupakan hal yang 

buruk selama perencanaan yang dibuat 

keluarga bisa memastikan bahwa anak-anak 

yang dimilikinya akan mendapatkan gizi 

yang cukup, kesempatan belajar dan 

pendidikan moral yang cukup selama masa 

tumbuh kembangnya.  

 

Tabel 12 Distribusi Pendidikan Responden dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 

 

OR 

(95% CI) 

 

P 

Value 
Memanfaatkan 

Tidak 

memanfaatka

n 

Pendidikan 

Rendah 

18 18 36 

0.800 

0.343  - 1.863 
0.605 

50.0% 50.0% 100.0% 

Pendidikan 

Tinggi 

24 30 54 

44,4% 55,6% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46.7% 53.3% 100.0% 

 

Hasil analisis hubungan antara 

pendidikan ibu dengan pemanfaatan 

program Jampersal diperoleh bahwa ada 

tidak ada hubungan signifikan antara 

pendidikan dengan pemanfaatan program 

Jampersal. Menurut Koentjoroningrat 

(1997) semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin mudah untuk dapat menyerap 

pengetahuan. Asumsi yang dapat 

dikemukakan adalah tingkat pendidikan 
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dapat meningkatkan akses terhadap 

informasi dan  membuka wawasan tentang 

kesehatan dan program penyuluhan serta 

pemberdayaan masyarakat termasuk 

program Jampersal dan komponen-

komponen yang ditanggung Jampersal.

 

Tabel 13 Distribusi Kepercayaan Responden dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95% CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

memanfaatkan 

Negatif 
2 2 4 

0.870 

0.131 -1.393 
0.891 

50% 50% 100.0% 

Positif 
40 46 76 

46.5% 53.5% 100.0% 

 

42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 

 

Hasil analisis hubungan antara 

kepercayaan ibu kepada penolong 

persalinan yang menerima Jampersal 

dengan pemanfaatan program Jampersal 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan antara kepercayaan 

ibu dengan pemanfaatan program 

Jampersal. Kepercayaan menurut 

Notoatmodjo (2010), dibentuk oleh 

pengetahuan, kebutuhan dan kepentingan. 

Hal ini dimaksudkan bahwa orang percaya 

kepada sesuatu dapat disebabkan karena ia 

mempunyai pengetahuan tentang itu dan 

sudah mengenal serta mengetahui 

kemampuannya. 

 

Tabel 14 Distribusi Pengetahuan Responden dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95% CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

Memanfatkan 

Kurang baik 
20 23 43 

1.012 

0.442 – 2.319 
0.978 

46.5% 53.5% 100.0% 

Baik 
22 25 47 

46.8% 53.2% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 

 

Hasil analisis hubungan antara 

pengetahuan dengan pemanfaatan program 

Jampersal dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan signifikan antara 

pengetahuan dengan pemanfaatan program 

Jampersal. Dilihat dari nilai OR artinya ibu 

yang mempunyai pengetahuan baik 

mempunyai peluang 1 kali untuk 

memanfaatkan program Jampersal 

dibandingkan dengan ibu yang mempunyai 

pengetahuan kurang. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang (Notoatmojo, 2010). Pada 

hakekatnya ada 2 cara yang mendasar bagi 

manusia dalam mendapatkan pengetahuan 

yang benar. Pertama, dengan mendasarkan 

diri kepada rasio. Kedua, dengan 

mendasarkan diri kepada pengalaman/ 

empiri.  
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Tabel 15 Distribusi Sikap Responden dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95% CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

memanfatkan 

 

Positif 

29 22 51 

0.379 

0.160 – 0.902 
0.026 

56.9% 43.1% 100.0% 

Negatif 
13 26 39 

33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 

 

Hasil analisis hubungan antara sikap 

dengan pemanfaatan program Jampersal 

dapat disimpulkan bahwa terdapat  

hubungan signifikan antara sikap dengan 

pemanfaatan program Jampersal. Dari hasil 

analisis nilai OR=0,379, artinya ibu yang 

sikapnya negatif tidak mempunyai peluang 

untuk memanfaatkan program Jampersal. 

Dengan kata lain responden yang bersikap 

positif terhadap Jampersal cenderung 2,7 x 

memanfaatkan Jampersal.  

Notoatmodjo (2010), menjelaskan 

bahwa sikap adalah reaksi atau respon yang 

masih tertutup dari seseorang terhadap 

suatu stimuls atau objek. Suatu sikap tidak 

otomatis terwujud dalam suatu tindakan, 

tapi diperlukan adanya faktor pendukung 

atau kondisi yang memungkinkan, antara 

lain fasilitas dan dukungan dari pihak lain. 

Tabel 16 Distribusi Jarak dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95%CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

Memanfatkan 

Jauh 
11 15 26 

0.781 

0.311–1.958 
0.597 

42.3% 57.7% 100.0% 

Dekat 
31 33 64 

48.4% 51.6% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 

 

Hasil analisis hubungan antara jarak 

ke tempat penolong persalinan yang 

menerima Jampersal dengan pemanfaatan 

program Jampersal dapat disimoulkan 

bahwa tidak ada hubungan signifikan 

antara jarak dengan pemanfaatan program 

Jampersal. Menurut Juariah (2009), jarak 

(fisik dan sosial) dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi seorang perempuan dalam 

memilih penolong selama masa kehamilan, 

persalinan dan nifas. Perempuan yang 

memilih dukun beralasan pertama karena 

dukun tinggal dekat dengan rumah mereka. 

Jadi walaupun di kampung yang sama ada 

bidan, mereka tetap memilih dukun sebagai 

penolong.  
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Tabel 17 Distribusi Persepsi dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95% CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

Memanfatkan 

Kurang  Baik 
11 20 31 

 

 

0.690 

0.249 –

1.913 

 

 

 

0.475 

35.5% 64.5% 100.0% 

Baik 
27 32 59 

45.8% 54.2% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 

 

Hasil analisis hubungan antara 

persepsi dengan pemanfaatan program 

Jampersal dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan signifikan antara persepsi 

dengan pemanfaatan program Jampersal. 

Widayatun (1999), menyatakan faktor- 

 

faktor yang mempengaruhi persepsi adalah 

sebagai berikut: usia, faktor ekstrinsik dan 

intrinsik seseorang yakni cara hidup, cara 

berfikir, kesiapan mental (kebutuhan dan 

wawasan), faktor ideologi, politik, sosial 

budaya, pertahanan keamanan. 

 

Tabel 18 Distribusi Peran Bidan dalam Pemanfaatan Program Jampersal 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95% CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

Memanfatkan 

Kurang 

berperan 

23 32 55 

1.652 

0.703 –3.881 
0.248 

41.8% 58.2% 100.0% 

Berperan 
19 16 35 

54.3% 45.7% 100.0% 

Total 
42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 

Hasil analisis hubungan antara 

peran bidan dengan pemanfaatan program 

Jampersal dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan signifikan antara peran bidan 

dengan pemanfaatan program Jampersal. 

Peran adalah seperangkat perilaku 

interpersonal, sifat kegiatan yang  

 

berhubungan dengan individu dalam posisi 

dan situasi tertentu. Ada beberapa macam 

peran bidan yang secara garis besar dapat 

dibagi menjadi, peran sebagai pelaksana, 

peran sebagai pengelola, peran sebagai 

pendidik dan peran sebagi peneliti atau 

investigator. 

 Tabel 19 Distribusi Dukungan Keluarga dengan Pemanfaatan Program Jampersal 

 

 

Pemanfaatan Jampersal 

Total 
OR 

(95% CI) 

P 

Value Memanfaatkan 
Tidak 

Memanfatkan 

Tidak 

mendukung 

12 14 26 

0.995 

0.398 – 2.488 
0.992 

48.1% 51.9% 100.0% 

Mendukung 
29 34 63 

46.0% 54.0% 100.0% 

 

42 48 90 

46,7% 53,3% 100.0% 
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Hasil analisis hubungan antara 

dukungan dengan pemanfaatan program 

Jampersal dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan signifikan antara dukungan 

keluarga dengan pemanfaatan program 

Jampersal. Menurut Effendy (2006), 

keluarga adalah unit terkecil masyarakat 

yang terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya 

ikatan persaudaraan atau pertalian darah, 

hidup dalam satu rumah tangga 

berinteraksi satu sama lain, 

mempertahankan satu kebudayaan. Ibu 

yang sedang hamil sangat membutuhkan 

dukungan dari orang-orang terdekatnya, 

yaitu keluarga. 

Analisis Multivariat 

 

Tabel 20 Model Akhir Regresi Logistik Hubungan antara Variabel Independen dengan  

Varibel Dependen 

  

Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Sikap  ,017 ,306 ,116 ,807 

Jarak ,558 ,733 ,258 2,077 

Peran ,155 2,036 ,765 5,417 

Persepsi ,675 ,791 ,265 2,360 

Constant ,458 1,493 
 

  

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat 

bahwa tabel yang berhubungan bermakna 

dengan pemanfaatan program Jampersal 

adalah Peran, artinya pernyataan 

responden terhadap peran tenaga 

kesehatan atau bidan dalam sosialisasi 

Jampersal. Hasil analisis diperoleh OR Peran 

2,03 artinya ibu yang menyatakan 

mendapatkan sosialisasi tentang program 

Jampersal dari petugas kesehatan 

mempunyai kecendrungan 2,03 kali untuk 

memanfaatkan program Jampersal 

dibandingkan dengan ibu yang tidak pernah 

mendapatkan informasi tentang program 

Jampersal dari petugas kesehatan.  

 

Kesimpulan 

1. Ibu-ibu di Kecamatan Kaur Selatan, 

Maje, dan Nasal Kabupaten Kaur dalam 

pemanfaatan program Jampersal (ANC, 

Persalinan, PNC, KB masa nifas) masih 

tergolong rendah. Dari 90 responden 

lebih dari separuh 48 (53.3%) tidak 

memanfaatkan program Jampersal, dan 

42 (46.7%) yang memanfaatkan 

program Jampersal. Hal ini disebabkan 

karena ketidaktahuan responden 

terhadap komponen-komponen 

pelayanan Jampersal yang digratiskan. 

2. Tidak terdapat hubungan bermakna 

antara umur, jumlah anak, pendidikan, 

kepercayaan, pengetahuan, jarak ke 

tempat penolong persalinan yang 

menerima Jampersal, persepsi 

terhadap bidan, peran bidan dalam 

sosialisasi Jampersal serta dukungan 

keluarga dengan pemanfaatan program 

Jampersal.  

3. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara sikap dengan pemanfaatan 

program Jampersal (P=0.026). Sikap 

terhadap bidan (penolong persalinan) 

merupakan determinan paling 

dominan dalam pemanfaatan program 

Jampersal dengan variabel 

pendukungnya adalah peran bidan 

dalam mensosialisasikan Jampersal dan 

kepercayaan ibu terhadap kemampuan 

bidan.  

 

Saran 

1. Meningkatkan peran dan kemampuan 

bidan serta melakukan monitoring 

secara berkesinambungan dalam upaya 
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sosialisasi Jampersal kepada 

masyarakat sehingga menimbulkan 

sikap positif masyarakat terhadap 

bidan dan terhadap program 

Jampersal. Dengan demikian program 

Jampersal dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat seoptimal mungkin. 

2. Terus menerus menyebarkan informasi 

melalui penyuluhan tentang 

pentingnya pemeriksaan kehamilan, 

persalinan, pemeriksaan masa nifas, 

penggunaan KB melalui tenaga 

kesehatan. Memgembangkan diskusi 

partisipasi melalui upaya community 

self survey dengan mengajak 

masyarakat terlibat lebih aktif dalam 

upaya meningkatkan kesehatan ibu dan 

anak.  

3. Meningkatkan upaya koordinasi dan 

kerjasama lintas program dan lintas 

sektoral dengan pemangku 

kepentingan (Camat, Kepala Desa) 

guna meningkatkan pemanfaatan 

program Jampersal dalam rangka 

menurunkan angka kematian ibu dan 

anak. 

4. Membangun kemitraan tenaga 

kesehatan/bidan dengan kader dan 

dukun, serta meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat melalui 

kerjasama dengan stakeholder yang ada 

di masyarakat dalam meningkatkan 

kesadaran tentang pentingnya 

pemeriksaan kehamilan, dan 

persalinan oleh tenaga kesehatan. 
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