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Pedoman Penulisan Artikel 

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI)  

Indonesian Public Health Student Journal 

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI) adalah 

publikasi  per   semester yang menggunakan sistem seleksi   peer-review  dan redaktur. 

Naskah diterima oleh redaksi, mendapat seleksi   validitas   oleh   mitra   bestari,   serta 

seleksi  dan  pengeditan  oleh  redaktur.  BIMKMI  menerima artikel yang berhubungan 

dengan dunia kesehatan masyarakat    meliputi    epidemiologi, kesehatan    lingkungan, 

keselamatan     dan     kesehatan     kerja,     administrasi     dan     kebijakan  kesehatan, 

biostatistika dan kependudukan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan 

reproduksi,   kesehatan   global,   dan   one   health   baik   penelitian lapangan   maupun 

laboratorium, berbentuk artikel penelitian, artikel  tinjauan  pustaka, artikel penyegar, 

dan artikel laporan  kasus. Tulisan  merupakan  tulisan  asli (bukan plagiat) dan sesuai 

dengan kompetensi mahasiswa kesehatan masyarakat. 

 

KETENTUAN UMUM: 

1. Penulis   merupakan   mahasiswa S-1, lulusan   S-1, atau   masih   menempuh 

jenjang  pendidikan  S-2 (program studi kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu 

lain, dengan syarat artikel bertema kesehatan masyarakat). 

2. BIMKMI hanya memuat tulisan asli yang belum pernah diterbitkan oleh publikasi 

ilmiah lain, sehingga penulis diwajibkan melampirkan surat pernyataan 

keaslian artikel (form-nya dapat diunduh di web BIMKES). 

3. Naskah    dikirim    melalui  email    ke    alamat    redaksibimkmi@bimkes.org 

dengan  menyertakan identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang 

bisa dihubungi, atau melalui laman  www.bimkes.org. 

 

JENIS-JENIS ARTIKEL DAN SUSUNANNYA 

1. Penelitian Asli 

Definisi: hasil penelitian asli bidang kesehatan masyarakat 

Format penulisan 

▪ Judul penelitian 

▪ Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 

▪ Abstrak 

▪ Pendahuluan 

mailto:redaksibimkmi@bimkes.org
http://www.bimkes.org/
http://www.bimkes.org/


 BIMKMI Volume 9 No.2 | Januari – Februari 2022  vii 

PETUNJUK PENULISAN  

▪ Metode Penulisan 

▪ Hasil penelitian 

▪ Pembahasan atau diskusi 

▪ Kesimpulan dan saran 

▪ Ucapan terima kasih (opsional) 

▪ Daftar pustaka 

2. Tinjauan Pustaka (Literature Review) 

Definisi: Merupakan sebuah tinjauan terhadap suatu fenomena atau ilmu dalam 

dunia kesehatan, ditulis dengan memperhatikan aspek aktual dan bermanfaat 

bagi pembaca. 

Format penulisan: 

▪ Judul 

▪ Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 

▪ Abstrak 

▪ Pendahuluan 

▪ Pembahasan 

▪ Kesimpulan 

▪ Daftar pustaka 

3. Artikel Penyegar 

Definisi: Artikel yang bersifat bebas ilmiah, mengangkat topik-topik yang sangat 

menarik dalam dunia kesehatan, memberikan human interest karena sifat 

keilmiahannya, serta ditulis secara baik. Artikel bersifat tinjauan serta 

mengingatkan  pada  hal-hal  dasar  atau  klinis  yang  perlu  diketahui  oleh 

pembaca. 

Format Penulisan: 

▪ Judul 

▪ Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 

▪ Pendahuluan 

▪ Isi 

▪ Kesimpulan 

▪ Daftar pustaka 

Ketiga bagian (Pendahuluan, Isi, dan Kesimpulan) tidak  secara eksplisit 

dipisahkan menggunakan judul-judul bagian, tetapi satu-kesatuan. 

4. Laporan Kasus 

Definisi: artikel tentang kasus yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. 
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Format Penulisan: 

▪ Judul 

▪ Abstrak 

▪ Background 

▪ Kasus 

▪ Pemeriksaan penunjang 

▪ Differential diagnosis 

▪ Tata laksana 

▪ Outcome and follow up 

▪ Discussion 

▪ Take home message 

▪ Reference 

Note: laporan kasus butuh pengesahan dari supervisor atau dosen pembimbing penulis. 

 

PETUNJUK UMUM PENULISAN 

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (untuk abstrak) 

dengan baik dan benar, jelas, lugas, serta ringkas. 

2. Keseluruhan naskah dibuat dalam 2 kolom penulisan, kecuali bagian judul (dan 

subjudul), nama penulis, dan abstrak. 

3. Naskah  diketik  menggunakan  Microsoft  Word 2003 dengan  ukuran  kertas A4; 

satu (1)   spasi; dengan   batas   margin   kiri, atas, kanan, dan   bawah berturut-

turut adalah 4, 3, 3, dan 3 cm. 

4. Keseluruhan naskah menggunakan format sentence case, Arial 10, regular, dan 

justify; kecuali untuk judul artikel, subjudul artikel, nama penulis, judul 

abstrak, judul bagian-bagian isi artikel (Pendahuluan, Metode, Hasil, 

Pembahasan, Kesimpulan dan saran, Ucapan terimakasih, serta Daftar 

pustaka) beserta sub bagiannya ada ketentuan tersendiri. Berikut ini 

ketentuannya: 

▪ Judul artikel: Arial 14, uppercase, bold, left 

▪ Subjudul artikel: Arial 12, title case, bold, left 

▪ Nama penulis, institusi, dan korespondensi: Arial 10, title case, bold, 

left 

▪ Judul Abstrak: Arial 10, uppercase, bold, center 

▪ Judul    bagian    Pendahuluan,   Metode,   Hasil,    Pembahasan, 

Kesimpulan dan saran, Ucapan terimakasih, dan Daftar pustaka:  

 

 



 BIMKMI Volume 9 No.2 | Januari – Februari 2022  ix 

PETUNJUK PENULISAN  

Arial 10, uppercase, bold, left. Untuk judul sub bagian (misal sub bagian 

hasil) menggunakan Arial 10, title case, bold, left. 

5. Penambahan      sub   bagian      (terutama   pada   hasil   dan   pembahasan) 

bergantung     pada     kebutuhan pengirim naskah dengan tidak menyalahi 

penulisan karya tulis ilmiah. 

6. Ketikan diberi nomor halaman mulai dari halaman awal, dan terdiri dari atas 

maksimal 15 halaman (dari halaman awal hingga lampiran [jika ada]). 

7. Before and after spacing harus 0 (nol). Jarak antara akhir bagian dengan bagian 

selanjutnya hanya 1 kali enter. First line indent pada penulisan awal paragraf 

menjorok ke dalam 6-8 huruf (1 cm). 

8. Kata asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf 

miring (Italic). 

 

PETUNJUK KHUSUS PENULISAN 

Penulisan Judul 

Judul ditulis secara singkat, jelas, dan padat yang menggambarkan isi naskah, 

berjumlah maksimal 20 kata dalam bahasa Indonesia. Ditulis tanpa digarisbawahi, tidak 

ditulis di antara tanda kutip, boleh menggunakan titik dua, tidak diakhiri tanda titik (.), dan 

tanpa singkatan—kecuali singkatan yang lazim. Jika naskah telah disajikan dalam 

pertemuan ilmiah nasional, maka dibuat keterangan berupa catatan kaki. Bila diperlukan 

dapat menggunakan subjudul. 

 

Penulisan Nama Penulis 

Dibuat taat azas tanpa pencantuman gelar dan dilengkapi dengan keterangan asal 

instansi atau universitas. Penulisan nama penulis dimulai dari yang memiliki peran 

terbesar dalam pembuatan artikel. Penulisan asal instansi dimulai dari lingkup terkecil. 

Contoh: 

 

Nurul M. Rahmayanti1, Desri Astuti2 

 

1Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Indonesia, Depok 

2Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, Jakarta 
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Penulisan Abstrak 

Abstrak merupakan miniatur dari artikel sebagai gambaran utama pembaca 

terhadap artikel, dituliskan setelah nama penulis, dan terdiri atas maksimal 250 kata. 

Abstrak  berisi  seluruh komponen artikel  secara  ringkas (pendahuluan, metode, hasil, 

diskusi, dan kesimpulan) yang dibuat terstruktur (bagian pendahuluan, metode, hasil, 

dan kesimpulan ditulis). Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Kata kunci maksimal 8 kata benda dari umum ke khusus, dan sebaiknya bukan 

merupakan hasil pemilihan berdasarkan perulangan terbanyak dalam naskah. Abstrak 

Bahasa Inggris dan keyword ditulis italic. Abstrak Bahasa Indonesia dan kata kunci ditulis 

tegak. Kalimat pertama menyampaikan kontribusi penulis terhadap literatur dan 

menjelaskan perbedaan penelitian/telaah yang dilakukan dibanding dengan artikel lain 

yang  sudah  ada.  Jelaskan  mengapa  penelitian  dilakukan,  bagaimana  cara 

melakukannya, seberapa signifikan kontribusi dari penelitian tersebut, dan hal apa saja 

yang bisa dikembangkan setelah penelitian berakhir. 

 

Penulisan Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan tuliskan latar belakang dan penjelasan mengenai 

penelitian terkait yang telah lebih dulu dipublikasikan (jika ada). Selain itu dijelaskan pula 

hal-hal  spesifik  dalam  penelitian.  Kalimat  pertama  dari  pendahuluan  menyampaikan 

tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada bidang tertentu dengan 

melakukan atau menemukan sesuatu. 

▪ Kutip beberapa hasil penelitian terbaru mengenai topik yang dibahas beseta 

relevansinya. 

▪ Jelaskan mengapa menulis artikel ini dan kontribusi apa yang diberikan pada 

pengembangan keilmuan. 

▪ Jelaskan   kebijakan   yang   mungkin   timbul   atau   implikasi   yang   

mungkin diterapkan sebagai hasil dari penemuan tersebut (hanya jika hal 

tersebut relevan). 

▪ Jelaskan apakah penelitian mendukung atau memperluas hasil penelitian yang 

sudah ada atau justru menyanggah hasil penelitian sebelumnya. 

 

Penulisan Metodologi Penelitian atau Cara dan Bahan 

Penulisan metodologi penelitian berisikan desain penelitian, tempat, dan waktu, 

populasi   dan   sampel,   teknik   pengukuran   data,   dan   analisis   data.   Sebaiknya 

menggunakan kalimat pasif dan kalimat narasi, bukan kalimat perintah. 
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Ketentuan: 

▪ Merupakan bagian penting dalam artikel 

▪  Ketahui metode penelitian terkini  yang paling sesuai untuk bidang keilmuan 

yang dibahas 

▪ Ketahui  apakah  jenis  metode  lain  ternyata  lebih  memberikan  signifikansi 

terhadap hasil penelitian dibanding dengan metode penelitian lama yang 

digunakan. 

 

Penulisan Hasil 

Ketentuan: 

▪ Setengah bagian dari keseluruhan artikel membahas tentang bagian ini. 

▪ Tiap tabel atau grafik harus diikuti satu paragraf yang mendeskripsikan hasil 

yang tercantum dalam tabel atau grafik tersebut. 

▪ Edit bagian ini berulang kali sampai penulisa yakin bahwa pembaca memahami 

apa yang disampaikan di bagian ini. 

▪ Bila  diperlukan,  dapat  menggunakan  subjudul  hasil,  dengan  penomoran 

bertingkat 

Contoh: 

3. Hasil 

3.1 Subjudul hasil (Titlecase, Left, Bold, Font Arial 10) 

3.2.1 Sub Subjudul Hasil (Titlecase, Left, Bold, Font Arial 10) 

 

Penulisan Pembahasan 

Pembahasan  merupakan  bagian  terpenting  dari  keseluruhan  isi  artikel  ilmiah, 

sehingga pada umumnya memiliki proporsi paling banyak. Fungsi pembahasan adalah 

menjawab masalah penelitian atau menunjukkan pencapaian tujuan penelitian, dengan 

cara  menafsirkan/menganalisis hasil  penelitian,  juga  membandingkan  hasil  penelitian 

dengan hasil dari penelitian-penelitian yang dipakai sebagai referensi. Pada bagian ini 

dilakukan juga kajian kesesuaian hasil dengan teori-teori yang dipakai. Bahas apa yang 

ditulis dalam  hasil, tetapi tidak mengulang hasil. Jelaskan arti kemaknaan statistik (misal 

p<0.001, apa artinya?), juga kemaknaan substansi (ukuran asosiasi penyakit, misal OR 

atau RR), jika ada. Tekankan aspek baru dan penting. Sertakan juga bahasan dampak 

penelitian  dan      keterbatasannya.  Bila   diperlukan,  dapat   menggunakan  subjudul 

pembahasan, dengan penomoran bertingkat. 
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Penulisan Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus 

menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak 

mengandung data angka hasil penelitian. Terdiri atas maksimal tiga paragraf yang 

merangkum inti hasil penelitian  dan  keterbatasan  penelitian,  serta  kemungkinan  

pengembangan  penelitian yang bisa dilakukan oleh pihak lain untuk mengembangkan 

hasil yang sudah diperoleh. 

Saran berisi rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh satu atau beberapa 

pihak berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian. Saran berorientasi 

pada perbaikan situasi kesehatan masyarakat, sehingga dibuat untuk dilaksanakan 

melalui advokasi, perbaikan perilaku, pembuatan kebijakan, atau penelitian berikutnya. 

Saran dibuat dalam bentuk esai (dalam paragraf-paragraf) atau dalam poin-poin. 

 

Penulisan Ucapan Terimakasih 

Ucapan terimakasih bersifat opsional. Jika ditulis, maka ditujukan kepada pihak 

lain yang telah membantu atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

penelitian. 

 

Penulisan Sitasi 

Penulisan sitasi menggunakan cara Vancouver dengan penomoran yang urut 

berdasarkan kemunculan dalam  naskah.  Untuk  penulisan sitasi  yang  berasal  dari  2 

sumber atau lebih dan tidak berurutan secara lengkap, penomoran dipisahkan 

menggunakan koma. Jika   lebih dari 2 dan berurutan secara lengkap, maka di antara 

nomor awal dan terakhir diberi tanda hubung (-). Nomor kutipan ditulis superscript dan 

dibuat dalam tanda kurung siku […]. 

Contoh penulisan sitasi: 
 

Cacing  tanah  termasuk  hewan  tingkat  rendah  karena  tidak  

mempunyai tulang belakang (invertebrata). Cacing tanah termasuk kelas 

Oligochaeta. Famili terpenting dari kelas ini adalah Megascilicidae dan 

Lumbricidae.[1]
 

Bagi sebagian orang, cacing tanah masih dianggap sebagai makhluk yang 

menjijikkan dikarenakan bentuknya, sehingga tidak jarang cacing masih 

dipandang sebelah mata. Namun terlepas dari hal tersebut, cacing ternyata masih 

dicari oleh sebagian orang untuk dimanfaatkan.[2,3]
 

Menurut sumber, kandungan protein yang dimiliki cacing tanah sangatlah 

tinggi,  yakni  mencapai  58-78 %  dari bobot kering. Selain protein, cacing  tanah  
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juga mengandung  abu,  serat  dan  lemak  tidak  jenuh.[4]   Selain  itu,  cacing  

tanah mengandung   auxin   yang   merupakan   hormon   perangsang   tumbuh   

untuk tanaman.[1,3,4] Manfaat dari cacing adalah sebagai Bahan Baku Obat dan 

bahan ramuan untuk penyembuhan penyakit.[1-4]   Secara tradisional cacing tanah 

dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, 

menyembuhkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi dan tipus. 

 

Penulisan Rumus, Tabel, dan Gambar 

Rumus kimia atau matematika dituliskan seperti contoh berikut : 
 
 

√A + B3 + CO2 = ∫ X2                             

(1) 

 
 

Tabel dan gambar dapat disisipkan di tengah-tengah artikel seperti contoh ini, atau 

di bagian akhir artikel. Judul tabel terletak di atas tabel. Tabel hanya menggunakan garis 

horizontal sebanyak 2 atau 3 garis, tanpa menggunakan garis vertikal. Tulisan Tabel 1 

ditebalkan (bold), dengan menggunakan ketentuan penomoran angka Arab (1, 2, 3 dan 

seterusnya). Tiap tabel disertai narasi penjelasan, dan tunjuk keberadaan/nama tabel 

dalam naskah (misal pada tabel 1). 

 

Tabel 1. Judul Tabel ( Titlecase, Arial 10, Regular, Center) 

No Judul Artikel Penulis 

   

 

 

Judul gambar terletak di bawah gambar, dengan format bold pada tulisan gambar. 

Penomoran gambar menggunakan angka Arab. 

 

Gambar 1. Judul Gambar (titlecase, Arial 10, regular, center) 
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Penulisan Daftar Pustaka 

1.  BUKU 

Penulis Tunggal 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. Contoh: 

Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton UP, 1957. 

 

Buku dengan penulis sama 

-------------. The Secular Scripture. Cambridge: Harvard UP, 1976. 

Dengan dua atau tiga orang penulis 

Nama penulis 1 (dibalik), Nama penulis 2, dan Nama penulis selanjutnya. Judul buku 

(Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. Contoh: 

Howe, Russell Warren, dan Sarah Hays Trott. The Power Peddlers. Garden City: 

Doubleday, 1977. 

Marquart, James W ., Sheldon Ekland Olson, dan Jonathan R. Sorensen. The Rope, the 

Chair, and the Needle: Capital Punishment in Texas, 1923-1990. Austin: Univ. of Texas, 

1994. 

 

Lebih dari tiga penulis 

 

Nama penulis 1 (dibalik), et al. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Edens, W alter, et al., Teaching Shakespeare. Princeton: Princeton UP, 1977. 

 

Tidak ada nama penulis 

Merriam-Webster’s  collegiate  dictionary  (10th  ed.).  Springfield,  MA:  Merriam- 

Webster, 1993. 

 

Editor sebagai penulis 

Nama editor (dibalik), editor. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Harari, Josue, editor. Textual Strategies. Ithaca: Cornell UP, 1979. 
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Penulis dan editor 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Editor. Nama editor. Tempat terbit: Penerbit, 

Tahun terbit. 

Contoh: 

Malory, Thomas. King Arthur and his Knights. Editor. Eugene Vinaver. London: Oxford 

UP, 1956. 

 

Penulis berupa tim atau lembaga 

 

Nama tim atau lembaga. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

National Institute for Dispute Resolution. Dispute Resolution Resource Directory. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Pemberian ASI Eksklusif adalah memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama 

kehidupan bayi, kecuali obat, vitamin. Data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 

pencapaian ASI Eksklusif Wilayah Kecamatan Hamparan Rawang masih rendah dari Target 80%. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan karakteristik dan tingkat pengetahuan Ibu 

dengan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0- 6 bulan di Wilayah Kecamatan Hamparan 

Rawang, Kota Sungai Penuh Tahun 2021. 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross- sectional. Sampel 

penelitian ini adalah seluruh ibu menyusui yang mempunyai bayi berusia 6 – 24 bulan, sebanyak 

126 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Pengumpulan 

data melalui data primer dan sekunder. Analisis data penelitian ini adalah analisis univariat dan 

bivariate dengan uji statistic chi-square.  

Hasil: Hasil penelitian ini didapatkan proporsi pemberian ASI Eksklusif di wilayah Kecamatan 

Hamparan Rawang sebesar 109 orang (86,5%). Faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI 

Eksklusif di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang adalah pendidikan ibu (p-value=0,000), 

pekerjaan (p-value=0,003), paritas (p-value=0,028), dan tingkat pengetahuan (p-value=0,000).  

Kesimpulan: Terdapatnya hubungan antara pendidikan, pekerjaan, paritas, dan tingkat 

pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI Eksklusif. Tidak terdapat hubungan antara umur ibu 

dengan pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini menyadarkan kepada ibu hamil ataupun ibu 

menyusui untuk bisa mendalami pengetahuan tentang ASI Eksklusif agar memperoleh informasi 

kesehatan pemberian ASI Eksklusif pada bayi baik itu peran dari keluarga atau suami, masyarakat 

sekitar, dan tenaga kesehatan.  

Kata Kunci: ASI Eksklusif, Bayi, Ibu, Puskesmas 

 
 

ABSTRACT 
Backgrounds: Exclusive breastfeeding is giving only breast milk for the first 6 months of a baby's 

life, except for drugs and vitamins. Data from the Sungai Penuh City Health Service in 2021 

obtained that the achievement of exclusive breastfeeding for the HamparanRawang District is still 

low from the 80% target. The purpose of this study was to determine the relationship between the 

characteristics and level of knowledge of mothers with exclusive breastfeeding for infants aged 0-6 

months in the HamparanRawang District, Sungai Penuh City in 2021. 

Methods: This study used a quantitative method with a Cross Sectional design. The sample of this 

study was all breastfeeding mothers who had baby aged 6-24 months as many as 126 samples. 
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The sampling technique used Stratified Random Sampling. Data collection through primary and 

secondary data.Data analysis used univariate and bivariate analysis with Chi-Square statistical 

test. 

Results: The results showed that the proportion of exclusive breastfeeding in the 

HamparanRawang district was 109 people (86.5%). There was a relationship between mother's 

education (p-value=0.000), occupation (p-value=0.003), parity (p-value=0.028), and level of 

knowledge (p-value=0.000) with exclusive breastfeeding. 

Conclusion: There was a relationship between education, occupation, parity, and mother's level of 

knowledge on exclusive breastfeeding. There is no relationship between maternal age and 

exclusive breastfeeding. This research makes pregnant women and breastfeeding mothers aware 

so that they can understand knowledge about exclusive breastfeeding, so as to obtain health 

information on exclusive breastfeeding for baby, both regarding the role of the family or husband, 

the surrounding community, and health workers. 

Keywords: Exclusive Breastfeeding, Baby, Mother, Public Health Center 
 
 

1. PENDAHULUAN 

ASI eksklusif merupakan pemeberian 

asi saja tanpa tambahan cairan lainnya 

seperti jeruk, susu formula/susu botol, 

cairan madu, air teh, air mieral dan tidak 

memberikan makanan tambahan padat 

lainnya seperti buah pisang, pepaya, bubur 

putih, biskuit, dan nasi tim.1 Ibu harus 

dianjurkan untuk memberikan asi eksklusif 

kepada bayi setiap ibu yang melahirkan 

karena merupakan satu-satunya cara yang 

terbaik untuk menguatkan ataupun 

mempererat hubungan antara si ibu dan si 

bayi, dan ini sangat dibutuhkan bagi 

perkembangan bayi yang normal terutama 

pada bulan-bulan awal pasca kelahiran.2 

Organisasi dunia The United Nations 

Children's Fund (UNICEF) dan World Health 

Organization (WHO) menjelaskan untuk 

membuat rekomendasi pada ibu menyusui 

asi eksklusif selama 0-6 bulan kepada 

bayinya. Setelah pada usia 0-6 bulan, 

barulah bayi bisa diberikan MP-ASI atau 

makanan tambahan ASI dan ibu tetap 

memberikan ASI sampai anak berumur 

minimal 2 tahun.1  

Pemerintah Indonesia juga 

membuat langkah penting dalam 

kebijakan terkait pentingnya ASI eksklusif 

yaitu dengan mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang 

Pemberian ASI Eksklusif bagi bayi yang 

menyatakan bahwa Pemberian ASI 

eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan 

selama enam bulan, tanpa ditambahkan 

atau mengganti makanan atau minuman lain 

kecuali obat, vitamin, dan air putih atau 

mineral.3 Sesuai dengan Pasal 128, ayat (1) 

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan bahwa “Setiap bayi berhak 

mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak 

dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali 

atas indikasi medis“.4  

Indonesia telah mencapai target 

secara global dan nasional di tahun 2020, 

dari jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan 

yang mendapatkan ASI Eksklusif sekitar 

66,1%. Prevalensi bayi usia kurang dari 6 

bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif 

sudah memenuhi target tahun 2020, yaitu 

sebesar 40%. Data cakupan Provinsi Jambi 

tidak mengalami capaian target dalam 3 

tahun terakhir dan mengalami penurunan 

cakupan pemberian ASI Eksklusif dari tahun 

2018 (59,36%), 2019 (56,01%), dan 2020 

(50,9%). Wilayah Kecamatan Hamparan 

Rawang dengan capaian sebesar 68,8%, 

dan paling signifikan terendah di Kota 

Sungai Penuh maupun jauh dari target 

cakupan puskesmas sebesar 85%. 5 6 7 

Karakteristik adalah sifat atau 

karakter yang membedakan individu dari 

orang lain. Perilaku dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti tingkatan 

pendidikan, status pekerjaan, pendapatan 

keluarga, jumlah anak, dan hubungan 

keluarga/kerabat yang dapat mempengaruhi 

perilaku individu.8Perilaku menyusui secara 

eksklusif adalah perilaku seorang ibu dalam 

memberikan ASI kepada anaknya tanpa 
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tambahan cairan atau makanan dalam 

struktur   apapun.   tetapi   nutrisi   atau   

obat-obatan seperti tetes atau sirup sampai 

anak berusia 6 bulan.3 Sesuai dengan Pasal 

128, ayat (1) Undang-Undang No.36 tahun 

2009 tentang Kesehatan bahwa “Setiap bayi 

berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif 

sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, 

kecuali atas indikasi medis“.4 

Berdasarkan survei awal dengan 

wawancara singkat di wilayah Kecamatan 

Hamparan Rawang masih di temukan 

permasalahan ibu dalam cakupan 

pemberian asi eksklusif bayi usia 0-6 bulan 

yaitu Ibu menyusui yang tidak memahami, 

mengetahui mengenai asi eksklusif akbit 

dari kurangnya penyerapan informasi-

informasi tentang asi ekslusif. terdapat 

hubungan bermakna antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang ASI dengan 

pemberian ASI Eksklusif.9 Berdasarkan 

penelitian sebelumnya ada hubungan antara 

karakteristik dan pengetahuan ibu terhadap 

pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 

bulan.10  

Pemberian ASI eksklusif merupakan 

hal sangat penting bagi kelangsungan hidup 

bayi karena di kehidupan seorang anak 

selain memperoleh makanan yang 

berkualitas sejak awal kehidupan anak.11 

Pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat 

bahkan sangat penting dalam menentukan 

kualitas generasi yang akan datang. Itulah 

sebabnya informasi materi ASI eksklusif 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

maupun nonpemerintah di negara kita, 

bahkan dunia internasional saat ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya hubungan Karakteristik 

dan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan 

Pemberian ASI Eksklusif dada Bayi Usia 0-6 

Bulan dalam Wilayah Kecamatan Hamparan 

Rawang Tahun 2021. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan desain cross- sectional 

untuk mengetahui hubungan karakteristik 

dan tingkat pengetahuan ibu dengan 

pemberian asi eksklusif pada bayi usia 0-6 

bulan wilayah kecamatan hamparan 

rawang, kota sungai penuh     tahun     2021.    

Tempat    penelitian dilaksanakan di Wilayah 

Kecamatan Hamparan Rawang yang berada 

di Kota Sungai Penuh. Waktu penelitian ini 

dilakukan pada September - Oktober tahun 

2021. 

Populasi penelitian ini merupakan ibu 

yang mempunyai bayi dengan usia 6-24 

bulan yang berada di wilayah kecamatan 

hamparan rawang. Sampel dari penelitian ini 

yaitu ibu menyusui yang mempunyai bayi 

berusia 6-24 bulan yang berada di wilayah 

kecamatan rawang yang akan diteliti 

sebanyak 126 orang. 

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan stratified random sampling. 

Pengumpulan data melalui data primer dan 

sekunder. Analisis data penelitian ini adalah 

analisis univariat dan bivariate dengan uji 

statistic chi-square. 

3. HASIL 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Variabel 

Jumlah 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Usia   
Tidak Berisiko 103 81,7 
Berisiko 23 18,3 

Total 126 100 

Pendidikan   
Tinggi 97 77 
Rendah 29 23 

Total 126 100 

Pekerjaan   
Bekerja 40 31,7 
Tidak Bekerja 86 68,3 

Total 126 100 

Paritas   
Primipara 53 42,1 
Multipara 73 57,9 

Total 126 100 

Tabel 1 menunjukkan dari 126 

responden, mayoritas responden 

memberikan anaknya ASI secara eksklusif 

86,5%, kebanyakan responden 

berpengetahuan baik 71,4%, responden 

mayoritas berusia 20-35 tahun (tidak 

Berisiko) 81,7%, tingkat pendidikan 

responden kebanyakan ialah berpendidikan 

tinggi sebesar 77%, sebagian besar 

responden tidak bekerja 68,3%, dan 

responden dengan variabel paritas diketahui 
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mayoritas adalah paritas multipara sebesar 

57,9%. 

Tabel 2. Distribusi responden Tingkat 

Pengetahuan Ibu 

Tingkat 
Pengetahuan 

Jumlah 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Baik 90 71,4 
Cukup 19 15,1 
Kurang 17 13,5 

Total 126 100 

Tabel 2 menunjukkan dari 126 

responden, mayoritas responden 

memberikan anaknya ASI secara eksklusif 

adalah berpengetahuan baik 71,4. 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan 

Pemberian ASI Eksklusif 

Pemberian 
ASI Eksklusif 

Jumlah 

Frekuensi Persentase 
(%) 

ASI Eksklusif 109 86,5 
Tidak ASI 
Eksklusif 

17 13,5 

Total 126 100 

Tabel 3 menunjukkan dari 126 

responden, mayoritas responden 

memberikan anaknya ASI secara eksklusif 

86,5%, sementara yang tidak memberikan 

ASI secara eksklusif hanya 13,5%. 

3.2 Analisis Bivariat 

Tabel 4. Hubungan Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di 

wilayah Kecamatan Hamparan Rawang  

Variabel Pemberian ASI Eksklusif 

N % P-value Ya T 

N % N % 

Usia       

0,200 
Tidak Berisiko 91 72,2 12 9,5 103 81,7 

Berisiko 18 14,3 5 9,5 23 18,3 

Total 109 86,5 17 13,5 126 100 

Pendidikan       

0,000 
Tinggi 97 77 0 0 97 77 

Rendah 11 8,7 18 14,3 29 23 

Total 108 85,7 18 14,3 126 100 

Pekerjaan       

0,003 
Bekerja 40 31,7 0 0 40 31,7 

Tidak Bekerja 68 54 18 14,3 86 68,3 

Total 108 85,7 18 14,3 126 100 

Paritas       

0,028 
Primipara 50 31,7 0 0 40 31,7 

Multipara 68 54 18 14,3 86 68,3 

Total 109 86,5 17 13,5 126 100 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis 

bivariat bahwa dari 108 ibu yang berusia 

tidak Berisiko ada sebanyak 91 (72,2%) 

orang yang memberikan ASI Eksklusif, Ibu 

yang berusia Berisiko ada 17 (13,5%) ibu 

memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. 

Ibu dengan tingkat pendidikannya bahwa 

dari 108 responden yang memiliki 

pendidikan tinggi lebih banyak yaitu sebesar 

97 ibu (77,0%) memberi ASI Eksklusif 

terhadap bayinya. Dibandingkan yang tidak 

memberi ASI Eksklusif terhadap bayinya 

yakni 11 (8,7%) orang 

Hasil analisis dari status pekerjaan 

ibu, dari 40 orang (31,7%) responden 

statusnya masih bekerja hasilnya 100% 

telah memberikan ASI Eksklusif. Sementara 

dari 86 (68,3%) responden yang tidak 

bekerja memberi ASI Eksklusif ada 68 orang 

(54%) dan responden tidak bekerja yang 

tidak memberi ASI secara Eksklusif pada 

bayinya sebanyak 18 (14,3%). 

Dari 126 responden, ibu hamil dengan 

multipara memberi ASI Eksklusif terhadap 

bayinya sebanyak 59 ibu (46,8%). 

Sedangkan 14 ibu hamil dengan primipara 

sebesar (11,1%) yang tidak memberi ASI 

Eksklusif terhadap bayinya. Sementara 

primipara dari 53 ibu (42,1%) yang tidak 

memberi ASI Eksklusif pada anaknya yaitu 3 

orang (2,4%). 
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Hubungan karakteristik ibu dengan 

pemberian ASI Eksklusif hasil yang 

diperoleh yaitu : pendidikan ibu p-value < α 

(p-value =0,000), pekerjaan ibu p-value < α 

(p-value=0,003), dan paritas p-value < α (p-

value=0,028). Kesimpulan didapatkan yaitu 

Terdapatnya hubungan antara pendidikan, 

pekerjaan, dan  paritas  terhadap pemberian 

ASI Eksklusif. Sementara itu usia ibu tidak 

memiliki hubungan dengan pemberian ASI 

Eksklusif dikarenakan p-value > α (p-

value=0,200).

 

Tabel 5. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di wilayah Kecamatan 

Hamparan Rawang  

Variabel Pemberian ASI Eksklusif 

N % P-value Ya T 

N % N % 

Usia       

0,200 
Tidak Berisiko 91 72,2 12 9,5 103 81,7 

Berisiko 18 14,3 5 9,5 23 18,3 

Total 109 86,5 17 13,5 126 100 

Pendidikan       

0,000 
Tinggi 97 77 0 0 97 77 

Rendah 11 8,7 18 14,3 29 23 

Total 108 85,7 18 14,3 126 100 

Pekerjaan       

0,003 
Bekerja 40 31,7 0 0 40 31,7 

Tidak Bekerja 68 54 18 14,3 86 68,3 

Total 108 85,7 18 14,3 126 100 

Paritas       

0,028 
Primipara 50 31,7 0 0 40 31,7 

Multipara 68 54 18 14,3 86 68,3 

Total 109 86,5 17 13,5 126 100 

 

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis 

bivariate yaitu dari 90 responden memiliki 90 

(71,4%) ibu yang memiliki pengetahuan baik 

lebih banyak memberi ASI Eksklusif 

terhadap bayinya darpada yang tidak 

memberi ASI Esklusif pada bayinya yakni 

sebesar 0 (0%) orang. Dari 19 responden 

terdapat 18 (14,3%) ibu yang 

berpengetahuan cukup baik memberi ASI 

Eksklusif terhadap bayinya, 1 (0,8%) 

responden cukup berpengetahuan tidak 

memberi ASI Ekslusif terhadap bayinya dan 

dari 17 responden Ibu yang memiliki 

pengetahuan kurang baik tidak ada Ibu yang 

memberi ASI secara Eksklusif terhadap 

bayinya artinya dari 17 ibu semuanya tidak 

memberikan ASI Eksklusif oleh ibu yang 

berpegetahuan kurang.  

Hubungan Tingkat pengetahuan Ibu 

dengan pemberian ASI Eksklusif hasil yang 

diperoleh yaitu p-value < α (p-value =0,000), 

artinya Terdapatnya hubungan antara 

Tingkat pengetahuan Ibu  terhadap 

pemberian ASI Eksklusif. 

4. PEMBAHASAN 

Pemberian ASI segera setelah 

lahir penting dalam menunjang 

keberhasilan dan kelangsungan 

menyusui. Bayi yang langsung disusui 30 

menit pertama setelah bayi lahir, akan 

lebih berhasil dalam proses penyusuan 

karena pada waktu tersebut refleks 

menghisap bayi yang paling baik.12  

Pemberian ASI sangatlah penting 

dalam pertumbuhan bayi, perkembangan 

fisik dan mental yang optimal serta 

kecerdasan bayi. Oleh karenanya, ibu 

perlu memperhatikan pemberian ASI 

agar proses menyusui bisa berjalan 

secara optimal. Hasil penelitian 

menggambarkan bahwasanya perilaku 

ibu pada pemberian ASI Eksklusif 

diwilayah kecamatan Hamparan Rawang 

terbilang baik. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwasanya ibu 

yang tidak memberi ASI Ekslusif pada 

bayinya karena berbagai alasan, alasan 

yang paling utama adalah kurangnya 

memahami tentang ASI Eksklusif akibat 
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dari kurangnya informasi yang diperoleh 

oleh si ibu dan alasan kedua yaitu karena 

ASI nya tidak keluar. 

Hasil pada penelitian ini juga tidak 

jauh beda dengan hasil laporan kinerja 

kementrian kesehatan tahun 2020 yaitu bayi 

yang mendapat ASI ekslusif selama 6 bulan 

yang relativ tinggi. Dari hasil yang 

didapatkan, perolehan persentase 

pemberian ASI eksklusif pada penelitian 

sudah melebihi dari target cakupan 40% 

Kementrian Kesehatan yaitu 85,7% oleh 

peneliti.13 

Hubungan Karakteristik Ibu (Usia, 

Pendidikan, Pekerjaan, dan Paritas  

dengan pemberian ASI ekslusif pada bayi 

usia 0-6 bulan dalam Wilayah Kecamatan 

Hamparan Rawang.  

Berdasarkan penelitian ini sebagian 

besar responden yang memberikan ASI 

Eksklusif ada pada kelompok usia yang 

tidak Berisiko. Hasil pemberian ASI Eksklusif 

dari ibu yang berusia tidak Berisiko cukup 

besar dan hasil ini mendukung dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Happy 

Marthalena Simanungkalit dan kawan-

kawan yang menjelaskan bahwa 

berdasarkan penelitian, diketahui rata-rata 

responden berumur 20-35 tahun atau 

berada diusia tidak Berisiko. 

Hasil uji statistik chi-square pada 

studi ini tidak terdapat hubungan yang 

signifikan mengenai usia ibu dengan 

pemberian ASI Eksklusif. Tidak adanya 

hubungan antara usia ibu dan pemberian 

ASI Eksklusif ini muncul dikarenakan tidak 

banyak perbedaan proporsi pemberian ASI 

Eksklusif antara ibu kelompok usia tidak 

Berisiko dengan ibu kelompok usia Berisiko. 

Karena itu, ibu yang berusia tidak Berisiko 

sangat mungkin memberi ASI eksklusif, 

namun ada juga tidak memberi ASI eksklusif 

untuk bayinya. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian oleh Iin Kristnti dan kawan-kawan 

bahwa tidak adanya hubungan antara usia 

dengan pemberian ASI Ekslusif diwilayah 

Kecamatan Pekalipan dengan hasil uji 

diperoleh nya yaitu p=0,537 (p>0,05).14 

Ibu yang berusia 20-35 tahun merupakan 

usia yang sehat, tidak Berisiko dalam hal 

usia yang aman untuk hamil, melahirkan 

dan menyusui karena usia tersebut 

mereka dalam masa reproduksi sangat 

baik dan sangat mendukung pemberian 

ASI eksklusif dan memiliki kemampuan 

lebih baik daripada usia yang kurang dari 

20 dan usia lebih dari 35 tahun karena 

ibu yang berusia kurang dari 20 tahun 

dalam hal ini tidaklah matang dan belum 

siap untuk hamil, melahirkan dan 

membesarkan bayi bahkan di usia ini 

dikategorikan usia yang Berisiko saat 

kehamilan dan kelahiran. Selain itu, usia 

di atas 35 tahun dikatakan Berisiko 

karena organ reproduksi dan organ tubuh 

ibu telah sangat berkurang dan menurun. 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

mengenai pendidikan responden, dari 

kesimpulan peneliti bahwa mayoritas 

responden yang memberikan ASI secara 

eksklusif memiliki pendidikan tinggi 

(SMA-Perguruan tinggi). Hasil uji statistik 

chi-square terdapat hubungan yang 

signifikan antara pendidikan ibu pada 

pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian 

ini sama dengan penelitian oleh Jihan 

Francisva Raj dan kawan-kawan bahwa 

ada hubungan antara pendidikan dengan 

pemberian ASI Eksklusif diwilayah kerja 

Puskesmas Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus tahun 2020. 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi seseorang 

berperilaku, termasuk berperilaku dalam 

pemberian ASI eksklusif (Green dalam 

buku Lia Rosa Veronika Sinaga, 2021).15 

Untuk itu pendidikan dapat dicapai 

dengan anggapan bahwa manusia selalu 

dapat belajar atau berubah, karena 

manusia selama hidupnya selalu 

berubah untuk menyesuaikan diri 

terhadap perubahan lingkungan. 

Pendidikan yang dijalani 

seseorang memiliki pengaruh pada 

peningkatan kemampuan berfikir, dengan 

kata lain seseorang yang berpendidikan 

lebih tinggi akan dapat mengambil 

keputusan yang lebih rasional, umumnya 
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terbuka untuk menerima perubahan atau hal 

baru dibandingkan dengan individu yang 

berpendidikan lebih rendah 

Berdasarkan studi didapatkan 

bahwasanya porsentase ibu tidak bekerja 

cukup besar telah memberikan ASI 

Eksklusif. Hasil uji statistik chi-square 

didapatkan ada hubungan mengenai status 

pekerjaan ibu pada pada pemberian ASI 

eksklusif. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian oleh Anggania G.A Timporok dan 

kawan-kawan bahwa ada hubungan antara 

status pekerjaan dengan pemberian ASI 

Eksklusif diwilayah kerja Puskesmas 

Kawangkoan tahun 2018.16 

Peneliti berkesimpulan mengenai 

hubungan status pekerjaan ibu bahwa 

terdapat banyak ibu yang tidak bekerja yang 

memberikan ASI Eksklusif, hal ini 

dikarenakan ibu yang mempunyai banyak 

waktu dalam menyusui anaknya. 

Kegiatan ibu pada masa menyusui 

pasti akan mempengaruhi intensitas 

bertemunya ibu dan anak. Karena 

kesibukan kerja seringkali tidak mempunyai 

banyak waktu dalam menyusui anak, 

sementara ibu yang tidak bekerja 

mempunyai banyak waktu dalam menyusui 

anaknya. Ibu yang tidak bekerja akan 

secara otomatis memiliki waktu luang yang 

lebih banyak untuk memberikan ASI pada si 

bayi daripada ibu yang bekerja.17 

Hasil cakupan pemberian ASI 

Eksklusif dari paritas multipara cukup besar 

dibandingkan primipara dan hasil ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya oleh Danik 

Riawati tahun 2019 yang menjelaskan 

bahwa cakupan pemberian ASI Eksklusif 

kelahiran Multipara lebih besar daripada 

Primipara yaitu sebesar 24 responden 

(61,5%).18 Hasil uji statistik chi-square 

didapatkan ada hubungan yang signifikan 

antara paritas dengan pemberian ASI 

eksklusif. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian oleh Mestika Lumbantoruan 

bahwa ada hubungan antara paritas dengan 

pemberian ASI Eksklusif diwilayah Desa 

Bangun Rejo Dusun 1, Kecamatan tanjung 

Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2018.  

Peneliti berkesimpulan mengenai 

hubungan paritas ibu bahwa terdapat 

banyak ibu yang paritasnya primipara 

tidak memberi ASI Eksklusif, ibu yang 

hanya memiliki paritas primipara 

dikarenakan kurangnya berpengalaman 

dan keterampilan merawat serta 

memberikan ASI Eksklusif pada si anak 

serta terdapat hubungan yang signifikan 

antara paritas dengan pemberian ASI 

eksklusif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya oleh Sri Meyke Pasiak dan 

kawan-kawan mengenai salah satu 

contoh alasan terdapat hubungan paritas 

dengan pemberian ASI Eksklusif ASI 

yaitu dikarenakan teknik menyusui 

kurang baik yang sebagaian besar pada 

paritas primipara sebab kurangnya 

pengalaman dalam menyusui dan 

kurangnyapengetahuan tentang teknik 

menyusui. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya oleh Edy Marjuang Purba 

dan kawan-kawan dengan hasil 

penelitiannya diwilayah kerja Puskesmas 

Korpri menunjukkkan bahwa rendahnya 

jumlah paritas ibu mempengaruhi 

pengetahuan dan pengalaman ibu dalam 

menyusui anaknya karena jumlah paritas 

yang rendah belum berpengalaman 

dalam menyusui anaknya.19 Berdasarkan 

hasil penelitian Angel Deafira dan kawan-

kawan menjelaskan bahwa responden 

yang memiliki pengalaman menyusui 

paling banyak yang langsung 

memberikan ASI dikarenakan 

pengamalam menyusui dan pemberian 

ASI Eksklusif memiliki hubungan yang 

positif antara durasi menyusui pada anak 

sebelumnya. 

Menurut Neil WR, yang dikutip 

Yona Septina tahun 2020 yaitu jumlah 

kelahiran yang pernah dialami 

memberikan pengalaman si ibu untuk 

memberikan ASI pada bayi. Menurut G.J. 

Ibrahim tahun 1978 keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif dapat juga 

melalui faktor sosial dan emosional.. 
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Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu 

dengan pemberian ASI ekslusif pada bayi 

usia 0-6 bulan dalam Wilayah Kecamatan 

Hamparan Rawang 

Hasil kajian ini cakupan pemberian 

ASI Eksklusif dari ibu memiliki pengetahuan 

tinggi sangat besar. Mendukung dengan 

hasil penelitian sebelumnya oleh Ade Rini 

Adiati dan kawan-kawan yang menjelaskan 

bahwa cakupan pemberian ASI Eksklusif 

dari ibu memiliki pengetahuan baik sangat 

besar. 

Analisis statistic melalui pengunaan 

uji Chi – square pada studi ini didapatkan 

hasil p-value < 0,05 yang berarti terdapat 

hubungan mengenai tingkat pengetahuan 

ibu pada pada pemberian ASI eksklusif. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

oleh Subur Widiyanto dan kawan-kawan 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

dengan pemberian ASI Eksklusif diwilayah 

Desa Kramat, Kecamatan Penawangan, 

Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tahun 

2012 dengan hasil analisa menggunakan uji 

chi-square diperoleh nilai 0,000 (p<0,05).20 

Kesimpulan yang dapat diambil 

peneliti mengenai hubungan timgkat 

pengetahuan ibu dan pemberian ASI 

Eksklusif bahwa ibu yang memiliki 

pengetahuan memadai tentang ASI 

eksklusif akan lebih memperhatikan 

pentingnya ASI eksklusif bagi bayi maupun 

dirinya sendiri. Dengan demikian, ibu 

memiliki pengetahuan yang baik akan 

cenderung lebih berupaya memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya dan berdampak 

pada kecapaian keberhasilan pemberian 

ASI Eksklusif. 

Namun ada juga di hasil penelitian 

tersebut terdapat ibu yang memiliki 

pengetahuan yang kurang akibatnya ibu 

dengan pengetahuan yang kurang mereka 

lebih banyak tidak memberikan ASI 

Eksklusif dengan alasannya ASI tidak keluar 

dikarenakan banyak ibu yang menghentikan 

pemberian ASI Eksklusif karena ibu merasa 

produksi ASI nya kurang sehingga ibu 

beranggapan bahwa ASI tidak dapat 

memenuhi kebutuhan bayi sehingga ibu 

memberikan makanan atau minuman 

tambahan lainnya kepada bayinya. 

Pengetahuan merupakan domain 

yang sangat penting membentuk 

tindakan seseorang (overt behavior) 

atau penentuan sikap, karena itu 

pengetahuan yang dimiliki ibu 

mempunyai pengaruh terhadap tindakan 

pemeriksaan kehamilan.15 Pengetahuan 

merupakan salah satu komponen penting 

yang mempengaruhi tindakan 

seseorang.Pengetahuan ini merupakan 

salah satu kemampuan seseorang untuk 

mengingat sesuatu yang pernah 

dipelajariatau dipahami.21 Pengetahuan 

ini menjadi sebuaha dasar penting untuk 

mengambil suatu keputusan dan 

mentukan sebuah tindakan terhadap 

masalah yang dihadapi. 

Dengan demikian orang yang 

mempunyai tingkat pengetahuan baik 

tentang ASI eksklusif maka akan 

melakukan praktek pemberian ASI 

eksklusif. Pengetahuan tersebut dapat 

diperoleh melalui pendidikan formal, 

penyuluhan, dan informasi dari media 

massa. Dengan dampak demikian sesuai 

juga dengan hasil penelitian sebelumnya 

oleh Marsiana Wibowo tahun 2016 

dimana dukungan informasi merupakan 

dukungan yang diterima oleh ibu dari 

orang lain berupa nasihat, saran, dan 

informasi yang dapat mengatasi berbagai 

permasalahannya dalam memberikan 

ASI Eksklusif kepada bayi mereka.22 

Dengan adanya pengetahuan tesebut 

akan menimbulkan kesadaran dan 

mempengaruhi sikap mereka. Hasil atau 

perubahan sikap ini akan bersifat 

langgeng karena didasari oleh kesadaran 

mereka sendiri, bukan karena 

paksaan.betapa pentingnya informasi 

dalam mempersiapkan diri memberikan 

ASI serta menjaga agar dapat 

memberikan ASI Eksklusif apalagi dari 

hasil peneliti di wilayah kecamatan 

Rawang ini mayoritas responden 

merupakan ibu ibu muda dengan 

pengalaman pertama mempunyai bayi. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pada tahun 2021 gambaran pemberian 

ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di 

wilayah kerja Kecamatan Hamparan 

Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi 

Jambi sebesar 85,7%. Angka ini melebihi 

dari target standar pelayanan minimal 

(80%) ASI eksklusif. 

2. Berdasarkan gambaran karakteristik ibu 

yaitu : Usia ibu tidak beresiko, Ibu 

berpendidikan tinggi, Ibu yang tidak 

bekerja, dan paritas multipara, 

merupakan cakupan yang besar 

pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 

usia 0-6 bulan di wilayah kecamatan 

Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh 

tahun 2021. 

3. Berdasarkan gambaran tingkat 

pengetahuan ibu,Ibu yang  

berpengetahan baik merupakan cakupan 

yang besar pemberian ASI Eksklusif 

kepada bayi usia 0-6 bulan di wilayah 

kecamatan Hamparan Rawang Kota 

Sungai Penuh tahun 2021. 

4. Berdasarkan Hubungan antara 

karakteristik ibu dengan pemberian ASI 

Eksklusif di wilayah kecamatan 

Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh 

tahun 2021 : Tingkat pendidikan, 

Pekerjaan, dan paritas berhubungan 

dengan pemberian ASI Eksklusif pada 

bayi usia 0-6 bulan. Sementara Usia 

tidak berhubungan dengan pemberian 

ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. 

5. Tingkat pengetauan berhubungan 

dengan pemberian ASI Eksklusif pada 

bayi usia 0-6 bulan di wilayah 

kecamatan Hamparan Rawang Kota 

Sungai Penuh tahun 2021. 

5.2 Saran 

1. Pentingnya Ibu hamil untuk berkonsultasi 

ke tenaga kesehatan terutama 

berkunjung ke fasilitas kesehatan guna 

mendalami pengetahuan tentang ASI 

Eksklusif dengan adanya pengetahuan 

tentang ASI Eksklusif yang baik agar 

timbul kesadaran dan sikap perilku untuk 

giat dalam memperoleh informasi 

kesehatan Pemberian ASI Eksklsusif. 

2. Kedepannya instansi terkait seperti 

puskesmas perlu ditingkatkan lagi 

mutu pelayanan kesehatan ibu dan 

anak (KIA) sehingga beberapa 

program bisa berhasil untuk mencapai 

target cakupannya. 

3. Kedepannya peneliti selanjutnya tidak 

hanya menggunakan kuesioner saja 

akan tetapi perlu menggunakan atau 

kombinasikan dengan metode 

wawancara sehingga hasil penelitian 

yang didapatkan menjadi maksimal. 
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ABSTRAK 

Latar belakang : Low back pain menurut kemenkes adalah rasa nyeri yang berada di daerah 

punggung bagian bawah tepatnya di antara sudut iga paling bawah sampai ke daerah sacrum. low 

back pain juga menjadi penyebab utama kasus kecacatan di kalangan remaja dan dewasa dari 

segala usia.  

Metode : Desain penelitian menggunakan rancangan cross sectional yang mana meneliti variabel 

paparan dan hasil dalam satu waktu. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner 

daring. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-random sampling kepada 

mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2019 Universitas Jambi. 

Didapatkan sampel dalam penelitian ini sejumlah 154 responden. Penelitian ini dilakukan pada 

Januari 2022.  

Hasil : Hasil penelitian ini diperoleh dengan uji chi square pada hubungan antara aktivitas fisik 

dengan Low Back Pain. Dari 154 responden, 64 orang(41,56%)  melakukan aktivitas fisik sedang 

dan 90 orang(58,44%) melakukan aktivitas fisik berat. korelasi bivariat dengan Uji Rank Spearman 

aktivitas fisik dengan Keluhan LBP didapatkan bahwa nilai sig (2-tailed) sebesar 0,653 (> 0,05) 

maka tidak ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan low back pain mahasiswa. 

Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan low back pain 

pada mahasiswa kesehatan masyarakat  Universitas Jambi. 

Kata kunci Low back pain, aktivitas fisik, Kesehatan masyarakat, cross sectional 

Abstract 

Background : Low back pain according to the Ministry of Health is pain that is in the lower back 

area, precisely between the angles of the lowest ribs to the sacrum area. Low back pain is also a 

major cause of disability among adolescents and adults of all ages. 

Method : Research design uses cross sectional design which examines exposure variables and 

results at a time. The study used survey methods with online questionnaires. Sampling techniques 

use non-random sampling techniques to students of the Public Health Science Study Program 

class of 2019 Jambi University. We sampled 154 respondents in the study. The study was 

conducted in January 2022. 

Results : The results of this study were obtained by using the chi square test on the relationship 

between physical activity and Low Back Pain. From 154 respondents, 64 people (41.56%) did 

moderate physical activity and 90 people (58.44%) did strenuous physical activity. Bivariate 

correlation with Spearman's Rank Test of physical activity with LBP complaints found that the sig 

value (2-tailed) was 0.653 (> 0.05), so there was no significant relationship between physical 
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activity and student low back pain. Conclusion. There is no significant relationship between 

physical activity and low back pain in public health students of Universitas Jambi. 

Keyword : Low back pain, Physical activity, Public Health, cross sectional 

 

1. PENDAHULUAN 

Selama masa pandemi Covid-19 

banyak individu yang lebih memilih untuk 

mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan di 

antaranya termasuk anak-anak, remaja 

hingga kalangan dewasa. Pengurangan 

aktivitas fisik ini kemudian diadaptasikan 

dalam bentuk online (daring) mulai dari 

dunia pendidikan, sosial, dan ekonomi. 

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh 

yang dapat meningkatkan pengeluaran 

energi1. Dimasa pandemi Covid-19 ini waktu 

yang dihabiskan dengan kegiatan sekolah 

daring dapat meningkatkan waktu duduk. 

Lamanya waktu duduk merupakan faktor 

risiko yang sering dihubungkan dengan 

gangguan low back pain, disamping itu juga 

terdapat faktor lain yaitu penanganan 

material manual2. 

Low Back Pain menurut Kemenkes 

adalah rasa nyeri yang berada di daerah 

punggung bagian bawah tepatnya di antara 

sudut iga paling bawah sampai ke daerah 

sacrum3.  Low Back Pain dapat disebabkan 

oleh posisi dalam melakukan aktivitas fisik 

yang kurang baik, posisi yang kurang baik 

tersebut mengakibatkan kekakuan dan 

spasme otot bagian punggung4. Selain itu, 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya Low Back Pain di antaranya 

adalah jenis kelamin, usia, kebiasaan 

duduk, sikap yang tidak ergonomis, 

membungkuk dalam waktu yang lama, 

tulang belakang yang tidak normal, atau 

akibat penyakit tertentu seperti penyakit 

degeneratif dan lainnya5. Dalam hal lainnya, 

Low Back Pain juga menjadi penyebab 

utama kasus kecacatan di kalangan remaja 

dan dewasa dari segala usia. Dari 209 

kondisi kesehatan, komorbiditas 

musculoskeletal yang paling melumpuhkan6.  

Berdasarkan data hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

bahwa prevalensi penyakit muskuloskeletal 

yang mencakup keluhan pada 

sendi/reumatik/encok berdasarkan diagnosis 

dari tenaga kesehatan sebesar 11,9%, 

sedangkan untuk penyakit musculoskeletal 

berdasarkan gejala sebesar 24,7%7. 

Sementara itu, pada Riskesdas tahun 

2018, prevalensi penyakit musculoskeletal 

hanya mencakup keluhan pada sendi saja 

berdasarkan diagnosis dokter pada 

penduduk umur ≥15 tahun di Indonesia 

mencapai 7,30%8. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Alfiyan Kurnia Fernando dan Joesoef 

Roepajadi mengenai gambaran hubungan 

aktivitas terhadap keluhan low back pain 

pada siswa SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya dalam penelitiannya menyebutkan 

responden sebanyak 60 orang yang masing-

masingnya dikategorikan berdasarkan jenis 

kelamin. Untuk laki-laki berjumlah 22 

responden (36,7%), didapatkan sebanyak 8 

siswa (36,4%) yang mengalami keluhan 

LBP sedangkan untuk perempuan berjumlah 

38 responden (63,3%) dan didapatkan 

sebanyak 15 siswa (39,5%) yang 

mengalami keluhan LBP9. 

Berdasarkan kebiasaan yang sering 

dilakukan secara daring baik untuk 

perkuliahan ataupun kegiatan 

kemahasiswaan lainnya yang 

mengharuskan mahasiswa duduk didepan 

layar laptop hingga lebih dari 10 jam perhari. 

Ditambah dengan kurangnya melakukan 

aktivitas fisik inilah yang meningkatkan risiko 

timbulnya gangguan low back pain. 

Sehingga dari dampak tersebut menjadi 

dasar yang kuat perlu dilakukannya 

penelitian. 

2. METODE 

Desain penelitian menggunakan 

rancangan cross sectional yang mana 

meneliti variabel paparan dan hasil dalam 

satu waktu, dalam penelitian ini berarti 

variabel tingkat aktivitas fisik dan variabel 

keluhan gangguan Low Back Pain. 

Penelitian ini menggunakan metode survei 

dengan kuesioner daring. Teknik 
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pengambilan sampel menggunakan teknik 

non-random sampling kepada mahasiswa 

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

angkatan 2019 Universitas Jambi. 

Didapatkan sampel dalam penelitian ini 

sejumlah 154 responden. Penelitian ini 

dilakukan pada Januari 2022. 

Instrumen yang digunakan yaitu 

formulir mengenai karakteristik responden, 

kuesioner Backe yang telah dimodifikasi dan 

kuesioner keluhan gangguan Low Back 

Pain. 

Data yang diperoleh dari kuesioner 

Baecke dan kuesioner keluhan gangguan 

LBP diolah menggunakan software STATA 

versi 16 dan Microsoft Excel yang kemudian 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. 

3. HASIL 

Karakteristik responden yang 

ditampilkan di dalam tabel 1 menunjukkan 

bahwa total responden berjumlah 154 

mahasiswa. Lebih rincinya 26 responden 

(16,88%) berjenis kelamin laki-laki dan 128 

responden (83,12%) berjenis kelamin 

perempuan. Selanjutnya, di dalam tabel 1 

juga diperoleh bahwa usia mahasiswa 

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jambi (Angkatan 2019) memiliki 

rentang usia 18-22 tahun. Paling banyak 

yaitu yang berusia 20 tahun sejumlah 103 

responden (66,88%). Selanjutnya 

mahasiswa yang berusia 21 tahun yaitu 

sebanyak 35 responden (22,73%), 19 tahun 

sebanyak 13 responden (8,44%), 22 tahun 

sebanyak 2 responden (1,3%), dan paling 

sedikit yang berusia 18 tahun, yaitu 

sebanyak 1 responden (0,65%). 

Selanjutnya, dari tabel 1 dapat 

diamati bahwa responden dari kelas 

peminatan (1) Administrasi Kebijakan 

Kesehatan dan (2) Kesehatan Lingkungan, 

yaitu sejumlah 31 responden (20,13%) dan 

31 responden (20,13%). Berikutnya, 

responden dari kelas peminatan 

Epidemiologi sejumlah 28 responden 

(18,18%); kelas peminatan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja sejumlah 25 responden 

(16,23%); dari kelas Kesehatan Reproduksi 

sejumlah 22 responden (14,29%); serta, 

kelas peminatan Promosi Kesehatan dan 

Ilmu Perilaku sejumlah 17 responden 

(11,04%). 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Responden 

Jumlah 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 26 16,88 

Perempuan 128 83,12 

Total 154 100 

Usia   

18 Tahun 1 0,65 

19 Tahun 13 8,44 

20 Tahun 103 66,88 

21 Tahun 35 22,73 

22 Tahun 2 1,30 

Total 154 100 

Kelas Peminatan   

Administrasi 
Kebijakan 
Kesehatan 

31 20,13 

Epidemiologi 28 18,18 

Kesehatan dan 
Keselamatan 
Kerja 

25 16,23 

Kesehatan 
Lingkungan 

31 20,13 

Kesehatan 
Reproduksi 

22 14,29 

Promosi 
Kesehatan dan 
Ilmu Perilaku 

17 11,04 

Total 154 100 

Tingkat aktivitas fisik diukur melalui 

pengisian kuesioner Baecke yang telah 

dimodifikasi. Pengukuran ini dilaksanakan 

pada Januari 2022 kepada Mahasiswa IKM 

Angkatan 2019 Universitas Jambi. Hasil 

klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu (1) 

sedang dan (2) berat. Hasil pengisian 

kuesioner Baecke oleh mahasiswa dapat 

dilihat Tabel 2 di bawah ini : 

Tabel 2. Tingkat Aktivitas Fisik 

Tingkat Aktivitas 
Fisisk 

Jumlah 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Sedang 64 41,56 

Berat 90 58,44 

Total 154 100 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat 

diketahui bahwa mayoritas mahasiswa IKM 

Angkatan 2019 Universitas Jambi 
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beraktivitas fisik berat yaitu sejumlah 90 

responden (58,44%). Sementara itu, 

mahasiswa yang memiliki aktivitas fisik 

sedang sejumlah 64 responden (41,56%). 

Selanjutnya, untuk keluhan Low Back 

Pain (LBP) pada Mahasiswa IKM Angkatan 

2019 Universitas Jambi, dikategorikan 

menjadi dua, yaitu (1) gangguan LBP 

minimal dan (2) gangguan LBP maksimal. 

Hasil keluhan LBP pada responden dapat 

diketahui sebagai berikut pada Tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Gangguan LBP 

Klasifikasi Tingkat 
Gangguan LBP 

Jumlah 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Gangguan LBP 
MInimal 

148 96,1 

Ganggua LBP 
Maksimal 

6 3,9 

Total 154 100 

Berdasarkan Tabel 3, seluruh 

responden, yaitu sejumlah 154 mahasiswa 

(100%) mengalami keluhan Low Back Pain. 

Responden paling banyak mengalami 

keluhan gangguan LBP minimal yaitu 

sejumlah 148 responden (96,1%). Untuk 

responden yang mengalami keluhan 

gangguan LBP maksimal sejumlah 6 

responden (3,9%). 

 
Gambar 1. Hasil Uji Korelasi 

Berdasarkan output STATA hasil uji 

korelasi bivariat aktivitas fisik dengan 

keluhan LBP diperoleh angka koefesien 

korelasi sebesar 0,0336 yang berarti tingkat 

kekuatan korelasi antara variabel lemah. 

Angka koefesien korelasi di atas bernilai 

negatif maka arah hubungan bersifat 

terbalik, yaitu bila responden semakin 

banyak melakukan aktivitas berat maka 

semakin minimal mengalami gangguan LBP. 

Hasil penelitian yang ditunjukkan di 

dalam Tabel 4, yaitu hubungan antara 

tingkat aktivitas fisik dan keluhan gangguan 

LBP dapat dijelaskan bahwa mahasiswa 

yang memiliki tingkat aktivitas fisik sedang 

dan mengalami gangguan LBP maksimal 

sebanyak 2 orang (3,08%). Mahasiswa yang 

memiliki tingkat aktivitas fisik sedang dan 

memiliki gangguan LBP minimal sebanyak 

63 orang (96,92%). Mahasiswa yang 

memiliki tingkat aktivitas fisik berat dan 

memiliki gangguan LBP maksimal sebanyak 

4 orang (4,49%). Serta, mahasiswa yang 

memiliki tingkat aktivitas fisik berat dan 

memiliki gangguan LBP minimal sebanyak 

85 orang (95,51%).  

Dari hasil penelitian ini didapatkan 

nilai risk ratio 0,68. Artinya mahasiswa yang 

memiliki tingkat aktivitas fisik sedang 

berisiko 0,68 kali untuk mengalami keluhan 

gangguan LBP maksimal dari pada 

mahasiswa yang memiliki tingkat aktivitas 

fisik berat. Namun, penelitian ini tidak 

terbukti secara signifikan, dengan nilai p = 

0,653.

Tabel 4. Hubungan Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di wilayah 

Kecamatan Hamparan Rawang 

Tingkat Aktivitas 
Fisisk 

Keluhan GAngguan LBP 

Total Risk Ratio Nilai P 
Ganggua 

LBP 
Maksimal 

Gangguan 
LBP 

MInimal 

n % n % 

Sedang 2 3,08 63 96,92 65 42,20 

0,68 0,653 Berat 4 4,49 85 95,51 89 57,79 

Total 6 3,90 148 96,10 154 100 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis 

bivariat bahwa dari 108 ibu yang berusia 

tidak Berisiko ada sebanyak 91 (72,2%) 

orang yang memberikan ASI Eksklusif, Ibu 

yang berusia Berisiko ada 17 (13,5%) ibu 

memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. 

Ibu dengan tingkat pendidikannya bahwa 

dari 108 responden yang memiliki 

pendidikan tinggi lebih banyak yaitu sebesar 

97 ibu (77,0%) memberi ASI Eksklusif 

terhadap bayinya. Dibandingkan yang tidak 

         afk    -0.0336   1.0000
        lbpc     1.0000
                                
                   lbpc      afk
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memberi ASI Eksklusif terhadap bayinya 

yakni 11 (8,7%) orang 

Hasil analisis dari status pekerjaan 

ibu, dari 40 orang (31,7%) responden 

statusnya masih bekerja hasilnya 100% 

telah memberikan ASI Eksklusif. Sementara 

dari 86 (68,3%) responden yang tidak 

bekerja memberi ASI Eksklusif ada 68 orang 

(54%) dan responden tidak bekerja yang 

tidak memberi ASI secara Eksklusif pada 

bayinya sebanyak 18 (14,3%). 

Dari 126 responden, ibu hamil 

dengan multipara memberi ASI Eksklusif 

terhadap bayinya sebanyak 59 ibu (46,8%). 

Sedangkan 14 ibu hamil dengan primipara 

sebesar (11,1%) yang tidak memberi ASI 

Eksklusif terhadap bayinya. Sementara 

primipara dari 53 ibu (42,1%) yang tidak 

memberi ASI Eksklusif pada anaknya yaitu 3 

orang (2,4%). 

Hubungan karakteristik ibu dengan 

pemberian ASI Eksklusif hasil yang 

diperoleh yaitu : pendidikan ibu p-value < α 

(p-value =0,000), pekerjaan ibu p-value < α 

(p-value=0,003), dan paritas p-value < α (p-

value=0,028). Kesimpulan didapatkan 

yaitu Terdapatnya hubungan antara 

pendidikan, pekerjaan, dan  paritas  

terhadap pemberian ASI Eksklusif. 

Sementara itu usia ibu tidak memiliki 

hubungan dengan pemberian ASI 

Eksklusif dikarenakan p-value > α (p-

value=0,200).

Tabel 4. Hubungan Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di wilayah 

Kecamatan Hamparan Rawang 

4. PEMBAHASAN 

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 

hasil pengukuran tingkat aktivitas fisik 

dengan menggunakan kuesioner Baecke 

yang disebarkan melalui formulir secara 

online, diperoleh hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa Program 

Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat lebih 

banyak melakukan aktivitas fisik berat yaitu 

dengan 58,44% mahasiswa yang mayoritas, 

sedangkan mahasiswa yang memiliki tingkat 

aktivitas sedang yaitu 41,56% mahasiswa. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa 

mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan 

Masyarakat lebih banyak melakukan 

aktivitas fisik berat seperti senam, berlari, 

bermain sepak bola, outbond, dll. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

terkait tingkat aktifitas fisik berat secara 

signifikan mampu menyebabkan terjadinya 

LBP pada mahasiswa10. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa kebugaran jasmani dan 

kemampuan fisik dipengaruhi oleh 

kebiasaan olahraga karena dapat melatih 

fungsi-fungsi otot sehingga keluhan otot 

lebih jarang terjadi. Kebiasaan berolahraga 

dapat meningkatkan kemampuan kontraksi 

otot. Namun buruknya tingkat kelenturan 

(tonus) otot atau kurangnya olahraga dapat 

menyebabkan nyeri tulang punggung. Otot 

yang lemah terutama pada daerah perut 

tidak mampu menyokong punggung secara 

maksimal. 

Hasil penelitian dari tabel 3 

menunjukkan bahwa kejadian LBP 

maksimal berada paling banyak pada 

kegiatan aktivitas fisik berat meskipun 

jumlah LBP minimal atau tidak LBP jauh 

lebih besar terhadap kedua kategori 

aktivitas fisik tersebut. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang 

menjelaskan bahwa aktivitas fisik yang berat 

dikategorikan menjadi faktor risiko nyeri 

muskulostetal dimana salah satunya adalah 

LBP. Sedangkan aktivitas fisik dalam 

kategori sedang dikaitkan dengan 

Variabel 

Pemberian ASI Eksklusif 

N % P-value Ya Tidak  

N % n % 

Tingkat Pengetahuan 

Baik 90 71,4 0 0 90 71,4 

0,000 
Cukup 18 14,3 1 0,8 19 15,1 

Kurang 0 0 17 13,5 17 13,5 

Total 108 85,7 18 14,3 126 100 
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penurunan peluang terjadinya LBP11. 

Melakukan aktivitas fisik dalam intensitas 

sedang juga dapat meningkatkan daya 

tahan atau imunitas sesuai anjuran 

Kemenkes RI (2021) dalam rangka 

mencegah penyebaran kasus Covid-19.  

Pada tabel 4, setelah dilakukan uji 

korelasi Spearman ditemukan nilai P= 

0,653(>0, 05) yang mana hasil penelitian 

berarti tidak signifikan atau peluang 

kesalahan penelitian berada di luar toleransi 

taraf signifikansi yaitu sebesar 5%. Hasil 

tersebut juga sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang diteliti oleh mahasiska 

Kedokteran Universitas Sumatera Utara 

yang menunjukan hasil uji statistik chi-

square di peroleh nilai p = 0,17 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkta 

aktivitas fisik dengan kejadian LBP12. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian oleh Dianat 

yang menjelaskan bahwa tidak ada 

hubungan antara aktivitas fisik dan aktivitas 

saat senggang yang mana termasuk 

diantaranya olahraga, menonton televisi dan 

bermain game dengan kejadian LBP. 

Sementara itu jenis kelamin perempuan 

menunjukkan prevalensi LBP lebih tinggi 

daripada jenis kelamin laki-laki. Pernyataan 

mengenai jenis kelamin ini juga memiliki 

kesamaan dengan penelitian Fernando dan 

Roepajadi pada siswa SMA Muhammadiyah 

3 Surabaya. Perbedaan tingkat prevalensi 

LBP pada anak perempuan biasanya 

dikaitkan dengan pubertas, berbeda dengan 

anak laki-laki yang kurag diperhatikan 

penyebabnya13. Namun pada hasil korelasi, 

penelitian ini tidak sejalan dimana terdapat 

hubungan yang signifikan antara aktivitas 

fisik dengan keluhan LBP dan arah 

hubungannya sangat kuat. Keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah kurangnya 

pemahaman responden mengenai aktivitas 

fisik yang relevan dengan tujuan penelitian 

dan terdapat kemungkinan recall bias saat 

mengisi kuesioner sehingga hasil yang 

didapatkan cenderung kurang akurat. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Kategori aktivitas fisik mahasiswa IKM 

angkatan 2019  terbagi menjadi  aktivitas 

sedang dan aktivitas berat, dimana lebih 

banyak keluhan gangguan LBP minimal 

daripada LBP maksimal. Sedangkan 

gangguan LBP maksimal lebih banyak pada 

aktivitas berat. Hal ini terjadi karena aktivitas 

berat menjadi salah satu kontribusi cedera 

daerah muskulostetal.  

Namun berdasarkan uji korelasi hasil 

ini tidak signifikan sehingga dapat dikatakan 

bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan 

antara aktivitas fisik dengan keluhan 

gangguan low backpain pada mahasiswa 

prodi ilmu kesehatan masyarakat angkatan 

2019. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan 

yang telah dijabarkan maka saran yang bisa 

diberikan adalah agar penelitian ini dapat 

dilakukan pengembangan dengan 

menambah sampel pada populasi yang 

lebih luas dan umum sehingga hasilnya 

dapat digenerilasasi dan menghasilkan 

kebijakan yang tepat guna meningkatkan 

taraf hidup masyarakat luas. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan: Indonesia termasuk dalam kategori wilayah belum mencapai eliminasi kusta. 

Meskipun Provinsi Jawa Timur telah menurunkan rasio prevalensi kusta menjadi 0,54 per 10.000 

penduduk, namun terdapat kabupaten/kota dengan angka kejadian kusta tinggi. Tata laksana 

kusta dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah dan analisis spasial.  

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengelompokan wilayah kejadian kusta di 

Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan k-Means berdasarkan kondisi lingkungan fisik, sosial dan 

pelayanan kesehatan. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non-reactive. Penelitian menggunakan data sekunder 

dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Populasi pada penelitian adalah seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan total 

sampling Sampel penelitian berjumlah 38 kabupaten/kota. Analisis data dilakukan melalui tiga 

tahap yaitu melakukan pemetaan wilayah kejadian kusta, mengidentifikasi autokorelasi spasial 

menggunakan nilai Indeks Moran, dan melakukan pengelompokan wilayah menggunakan 

pendekatan k-Means clustering. 

Hasil: Pemetaan angka kejadian kusta di Provinsi Jawa Timur tanpa mempertimbangkan 

dependensi spasial menunjukkan terdapat 8 kabupaten dengan angka kejadian kusta tinggi. 

Pemetaan dengan mempertimbangkan dependensi spasial menunjukkan terdapat 9 

kabupaten/kota dengan angka kejadian kusta tinggi. Nilai Indeks Moran didapatkan sebesar 0,639 

dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (<0,05) yang berarti bahwa terdapat autokorelasi spasial. 

Pengelompokan wilayah berdasarkan kondisi lingkungan fisik, sosial, dan pelayanan kesehatan 

mendapatkan nilai within-cluster lebih besar daripada between-cluster. 

Kesimpulan: Terdapat perbedaan hasil pemetaan wilayah kejadian kusta antara pemetaan 

dengan mempertimbangkan dependensi spasial dan pemetaan tanpa mempertimbangkan 

dependensi spasial. Terdapat autokorelasi spasial pada kejadian kusta di Provinsi Jawa Timur. 

Clustering wilayah dengan pendekatan k-Means menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk tidak 

akurat. 

Kata kunci: Clustering, k-Means, Kusta, Penyakit Infeksi 
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ABSTRACT 

Introduction: Indonesia included in the category of regions that have not achieved leprosy 

elimination. Even though East Java Province has reduced the prevalence ratio of leprosy to 0.54 

per 10,000 population, there are districts/cities with a high incidence of leprosy. Leprosy 

management can be done through area mapping and spatial analysis.  

Objective: This study aims to classify areas of leprosy in East Java with the k-Means approach 

based on physical, social and health conditions. 

Methods: This research is non-reactive. This study uses secondary data from the Health Profiles 

of East Java Province in 2020. The population in this study is all districts/cities in East Java 

Province. The sampling technique was carried out by total sampling. The research sample 

amounted to 38 districts/cities. Data analysis was carried out in three stages: mapping the area of 

leprosy, identifying the spatial autocorrelation using Morans'I, and grouping the area using the k-

Means clustering. 

Results: Mapping leprosy in East Java without considering spatial dependencies shows eight 

districts with a high incidence of leprosy. Mapping by considering spatial dependencies shows nine 

districts/cities with a high incidence of leprosy. The Moran's I was obtained at 0.639 and a 

significance value of 0.001 (<0.05), which means a spatial autocorrelation. Regional groupings 

based on physical, social, and health service conditions get within-cluster values greater than 

between-clusters. 

Conclusion: There are differences in mapping the area of leprosy between mapping by 

considering spatial dependencies and mapping without considering spatial dependencies. There is 

a spatial autocorrelation on the incidence of leprosy in East Java. Region clustering with the k-

Means shows that the clusters formed are inaccurate. 

 

Keywords: Clustering, Infectious Disease, k-Means, Leprosy 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan kompleksitas 

perkembangan jaman, penyebaran penyakit 

kian cepat dan beragam. Kusta atau lebih 

dikenal dengan penyakit morbus hansen 

atau lepra atau leprosy merupakan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium leprae.[1] Meski rute 

penularan belum dapat dipastikan, namun 

peneliti meyakini bahwa penyakit ini dapat 

menular melalui droplet saat penderita batuk 

atau bersin. Kecepatan transmisi juga dapat 

terjadi melalui kontak erat dengan penderita 

dalam jangka waktu lama.[2]  

Mycobacterium leprae memiliki masa 

inkubasi berbeda pada setiap penderita 

tergantung kondisi sistem imun. Namun, 

rata-rata masa inkubasi terjadi di tahun 

kelima setelah infeksi.[1] Penelitian lain 

menyebutkan bahwa gejala awal dapat 

dirasakan pada enam bulan sampai dua 

puluh tahun setelah terinfeksi.[3] Kusta dapat 

mengakibatkan kerusakan pada bagian 

tubuh terutama kulit, saraf perifer, mukosa 

mulut, saluran napas bagian atas, dan 

mata.[1] 

Menurut catatan WHO sampai 

dengan tahun 2020, setidaknya terdapat  

127.558 insiden kusta  di seluruh dunia 

dengan rasio prevalensi 16,7 per satu juta 

penduduk.[1] Asia Tenggara merupakan 

wilayah penyumbang kejadian kusta 

tertinggi secara global dengan persentase 

sebesar 66,52%. Indonesia menjadi negara 

peringkat ketiga kasus kusta tertinggi di 

dunia dengan angka kejadian sebanyak 

11.173 kasus.[4] Beberapa tahun ke 

belakang, Jawa Timur termasuk ke dalam 

provinsi dengan angka penyumbang 

kejadian kusta tertinggi di Indonesia 

terutama Jawa Timur bagian pesisir[5].  

WHO menyebutkan wilayah dengan 

rasio prevalensi kusta <1 per 10.000 

penduduk dikategorikan ke dalam wilayah 

yang berhasil menjalankan eliminasi kusta.[6] 

Meski pada tahun 2020 Jawa Timur menjadi 

provinsi yang telah mencapai eliminasi kusta 

dengan angka kesakitan 0,54 per 10.000 
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penduduk yang berarti bahwa telah 

mencapai target WHO yaitu mewajibkan 

prevalensi kusta di seluruh wilayah dunia 

kurang dari 1 per 10.000 penduduk namun 

masih terdapat beberapa kabupaten belum 

mencapai eliminasi kusta.[7]  

Konsep sebab akibat berdasarkan 

Segitiga Epidemiologi menyebutkan bahwa 

suatu gangguan kesehatan dapat terjadi 

akibat adanya tiga unsur yaitu host, agent, 

dan environment. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kejadian kusta 

dipengaruhi oleh adanya interaksi antara 

ketiga unsur tersebut yaitu karakteristik 

individu sebagai host, Mycobacterium leprae 

sebagai agent, dan unsur lingkungan yang 

terdiri dari akses terhadap air minum layak, 

akses terhadap fasilitas sanitasi layak, 

kepadatan penduduk, rata-rata jiwa per 

rumah tangga, desa yang menerapkan 

STBM, desa yang menerapkan Stop BABS, 

jumlah puskesmas, dan jumlah tenaga 

kesehatan di puskesmas.[8]–[11] 

Penatalaksanaan kejadian kusta 

dapat dilakukan melalui banyak cara 

diantaranya adalah pemetaan wilayah dan 

analisis spasial. Analisis spasial merupakan 

suatu analisis dan uraian tentang data 

penyakit secara geografi sehingga 

memudahkan dalam menentukan kepadatan 

atau kekerapan penyakit pada suatu 

wilayah.[12] Dalam analisis spasial, seringkali 

dilakukan pengelompokan wilayah untuk 

mendapatkan kelompok-kelompok wilayah 

dengan kesamaan karakteristik tertentu. k-

Means merupakan salah satu pendekatan 

dalam clustering data spasial dengan 

kelebihan dapat mengelompokkan data 

secara efisien dan cepat.[13] Dengan adanya 

kelebihan tersebut maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengaplikasikan clustering 

data spasial dengan k-Means sebagai 

pendukung penelitian sebelumnya dengan 

studi kasus pengelompokan wilayah 

kejadian kusta di Provinsi Jawa Timur 

berdasarkan kondisi lingkungan fisik, sosial 

dan pelayanan kesehatan. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

non-reactive yaitu pengambilan data 

penelitian tidak dilakukan secara langsung 

kepada subjek penelitian. Penelitian 

menggunakan data sekunder yang 

bersumber dari Profil Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur tahun 2020. Populasi pada 

penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan total sampling 

yaitu mengambil seluruh kabupaten/kota 

sebagai sampel penelitian. Sampel 

penelitian berjumlah 38 kabupaten/kota.  

Analisis data dilakukan melalui tiga 

tahap. Tahap pertama melakukan pemetaan 

wilayah kejadian kusta, tahap kedua 

mengidentifikasi autokorelasi spasial 

menggunakan nilai Indeks Moran, dan tahap 

terakhir melakukan pengelompokan wilayah 

menggunakan pendekatan k-Means 

clustering. Analisis data dilakukan dengan 

bantuan software Geoda. Pengelompokan 

akan dilakukan berdasarkan tiga kondisi 

lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kejadian kusta berdasarkan penelitian 

terdahulu yaitu kondisi lingkungan fisik, 

kondisi lingkungan sosial, dan kondisi 

pelayanan kesehatan. Jumlah kelompok 

atau klaster (k) pada k-Means clustering 

ditentukan sebanyak 3 kelompok.  

Atribut dalam kondisi lingkungan fisik 

terdiri dari akses terhadap air minum layak 

dan akses terhadap fasilitas sanitasi layak. 

Atribut dalam kondisi lingkungan sosial 

meliputi rata-rata jiwa per rumah tangga dan 

kepadatan penduduk. Atribut dalam kondisi 

pelayanan kesehatan meliputi desa yang 

menerapkan program STBM, capaian 

program STBM, desa yang menerapkan 

program Stop BABS, jumlah puskesmas, 

dan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas. 

Kelayakan etik pada penelitian ini mengikuti 

bukti laik etik yang digunakan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk 

melakukan pengambilan data penelitian 

pada Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

tahun 2020. 

3. HASIL 

Pemetaan angka kejadian kusta di 

Provinsi Jawa Timur tanpa 

mempertimbangkan dependensi spasial 

menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 

terdapat 8 kabupaten dengan angka 

kejadian kusta tinggi yaitu Kabupaten 
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Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Bangkalan, Kabupaten Sampang, 

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten 

Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan 

Kabupaten Situbondo. Pemetaan angka 

kejadian kusta di Provinsi Jawa Timur tanpa 

mempertimbangkan dependensi spasial 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

Sedangkan, pemetaan angka 

kejadian kusta di Provinsi Jawa Timur 

dengan mempertimbangkan dependensi 

spasial menunjukkan bahwa terdapat 9 

kabupaten/kota dengan angka kejadian 

kusta tinggi yaitu Kabupaten Tuban, 

Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kota 

Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Sampang, Kabupaten 

Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. 

Pemetaan angka kejadian kusta di Provinsi 

Jawa Timur tanpa mempertimbangkan 

dependensi spasial dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 1. Pemetaan Angka Kejadian 

Kusta di Provinsi Jawa Timur Tanpa 
Mempertimbangkan Dependensi Spasial 

 
Gambar 2. Pemetaan Angka Kejadian 

Kusta di Provinsi Jawa Timur dengan 

Mempertimbangkan Dependensi Spasial 

Untuk memastikan adanya 

dependensi spasial, dilakukan pengujian 

autokorelasi spasial. Hasil uji autokorelasi 

spasial menunjukkan nilai Indeks Moran 

sebesar 0,639 dan nilai signifikansi sebesar 

0,001 (<0,05) yang berarti bahwa terdapat 

autokorelasi spasial sehingga 

pengelompokan wilayah menggunakan 

pendekatan k-Means clustering dilakukan 

dengan mempertimbangkan dependensi 

spasial untuk mengetahui wilayah-wilayah 

yang membentuk kelompok berdasarkan 

kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan 

sosial, dan kondisi pelayanan kesehatan. 

Moran scatterplot membagi 38 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ke 

dalam empat kuadran. Pembagian wilayah 

kejadian kusta berdasarkan Moran 

scatterplot dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Moran Scatterplot 

Pengelompokan wilayah ke dalam 

tiga kelompok berdasarkan kondisi 

lingkungan fisik menunjukkan bahwa pada 

klaster 1 terdapat 15 wilayah, klaster 2 

terdapat 12 wilayah, dan klaster 3 terdapat 

11 wilayah. Pengelompokan wilayah ke 

dalam tiga kelompok berdasarkan kondisi 

lingkungan fisik menunjukkan bahwa atribut 

penyumbang terbentuknya klaster 1, 2, dan 

3 adalah akses terhadap fasilitas sanitasi 

layak. Keakuratan klaster yang terbentuk 

dilihat berdasarkan nilai within-cluster dan 

between-cluster. Within-cluster 

menunjukkan nilai sebesar 62,84 sedangkan 

between-cluster menunjukkan nilai sebesar 

11,16. Nilai within-cluster lebih besar 

daripada between-cluster sehingga klaster 

yang terbentuk tidak akurat. Klaster yang 

terbentuk pada pengelompokan wilayah 

I II 

III IV 
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berdasarkan kondisi lingkungan fisik dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Clustering Wilayah 

Berdasarkan Kondisi Lingkungan Fisik 

Pengelompokan wilayah ke dalam 

tiga kelompok berdasarkan kondisi 

lingkungan sosial menunjukkan bahwa 

terdapat kesamaan klaster yang terbentuk 

antara clustering berdasarkan kondisi 

lingkungan sosial dan clustering 

berdasarkan kondisi lingkungan fisik yaitu 

pada klaster 1 terdapat 15 wilayah, klaster 2 

terdapat 12 wilayah, dan klaster 3 terdapat 

11 wilayah. Pengelompokan wilayah ke 

dalam tiga kelompok berdasarkan kondisi 

lingkungan sosial menunjukkan bahwa 

atribut penyumbang terbentuknya klaster 1, 

2, dan 3 adalah jumlah tenaga kesehatan di 

puskesmas. Keakuratan klaster yang 

terbentuk dilihat berdasarkan nilai within-

cluster dan between-cluster. Within-cluster 

menunjukkan nilai sebesar 160,49 

sedangkan between-cluster menunjukkan 

nilai sebesar 24,51. Nilai within-cluster lebih 

besar daripada between-cluster sehingga 

klaster yang terbentuk tidak akurat. Klaster 

yang terbentuk pada pengelompokan 

wilayah berdasarkan kondisi lingkungan 

sosial dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Clustering Wilayah 

Berdasarkan Kondisi Lingkungan Sosial 

Pengelompokan wilayah ke dalam 

tiga kelompok berdasarkan kondisi 

pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa 

terdapat kesamaan klaster yang terbentuk 

antara clustering berdasarkan kondisi 

pelayanan kesehatan dengan dengan 

clustering berdasarkan kondisi lingkungan 

fisik dan sosial yaitu pada klaster 1 terdapat 

15 wilayah, klaster 2 terdapat 12 wilayah, 

dan klaster 3 terdapat 11 wilayah. 

Pengelompokan wilayah ke dalam tiga 

kelompok berdasarkan kondisi pelayanan 

kesehatan menunjukkan bahwa atribut 

penyumbang terbentuknya klaster 1, 2, dan 

3 adalah kepadatan penduduk per km2. 

Keakuratan klaster yang terbentuk dilihat 

berdasarkan nilai within-cluster dan 

between-cluster. Within-cluster 

menunjukkan nilai sebesar 69,55 sedangkan 

between-cluster menunjukkan nilai sebesar 

4,45. Nilai within-cluster lebih besar 

daripada between-cluster sehingga klaster 

yang terbentuk tidak akurat. Klaster yang 

terbentuk pada pengelompokan wilayah 

berdasarkan kondisi pelayanan kesehatan 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Clustering Wilayah 

Berdasarkan Kondisi Pelayanan Kesehatan 

4. PEMBAHASAN 

Pemetaan kejadian kusta tanpa 

mempertimbangkan dependensi spasial 

menunjukkan bahwa angka kejadian 

menyebar secara acak. Berbeda jika 

dilakukan pemetaan wilayah dengan 

mempertimbangkan dependensi spasial, 

hasilnya menunjukkan adanya wilayah-

wilayah yang membentuk kelompok. Hal 

tersebut terjadi karena pemetaan dengan 

mempertimbangkan depedensi spasial akan 

memberikan bobot lebih tinggi pada wilayah 

yang bersinggungan. Pemberian bobot 

dilakukan dengan memerhatikan unsur 



 BIMKMI Volume 9 No.2 | Januari – Februari 2022  23 

ketetanggan. Pemberian bobot 

ketetanggaan dilihat berdasarkan 

ketersinggungan sisi dan sudut (queen 

contiguity) artinya bobot wij diberikan nilai 1 

untuk lokasi yang bersinggungan sisi 

maupun sudut dengan lokasi yang sedang 

diamati dan diberikan nilai 0 pada lokasi 

yang tidak bersinggungan.[14]  

Menurut konsep spasial, suatu kejadian 

pada suatu wilayah memiliki keterkaitan 

dengan kejadian pada wilayah lain namun 

kejadian pada wilayah yang berdekatan 

lebih mirip dibanding dengan kejadian pada 

wilayah lain yang letaknya berjauhan.[14] 

Hasil penelitian dengan melihat Indeks 

Moran menunjukkan adanya autokorelasi 

spasial pada kejadian kusta di Provinsi Jawa 

Timur yang berarti bahwa kejadian kusta di 

suatu wilayah berkorelasi secara spasial 

dengan kejadian kusta di wilayah lain yang 

berdekatan. Moran’s I digunakan untuk 

mengidentifikasi koefisien autokorelasi 

secara lokal atau korelasi spasial antar 

daerah. Semakin tinggi nilai pada Indeks 

Moran memberikan informasi bahwa wilayah 

yang berdekatan memiliki nilai yang 

berdekatan atau membentuk sebaran yang 

mengelompok.[15] 

Autokorelasi spasial merupakan 

sebuah teknik analisis pada data spasial 

untuk mengukur kemiripan nilai atribut pada 

suatu ruang. Adanya autokorelasi spasial 

mengindikasikan bahwa nilai atribut suatu 

wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah 

yang berdekatan (wilayah tetangga).[16] 

Autokorelasi spasial positif 

menginformasikan lokasi yang berdekatan 

memiliki kemiripan nilai amatan dan 

cenderung berkelompok. Autokorelasi 

spasial negatif menginformasikan lokasi 

yang berdekatan memiliki nilai amatan 

berbeda dan cenderung menyebar. Tidak 

ada autokorelasi spasial menunjukkan 

bahwa pola yang terbentuk pada lokasi 

amatan acak.[17] 

Moran scatterplot menunjukkan bahwa 

38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

terbagi ke dalam empat kuadran. Kuadran I 

menunjukkan bahwa lokasi amatan memiliki 

angka kejadian tinggi dan wilayah di 

sekitarnya juga memiliki angka kejadian 

tinggi. Kuadran II menunjukkan bahwa 

lokasi amatan memiliki angka kejadian 

rendah namun wilayah di sekitarnya 

memiliki angka kejadian tinggi. Kuadran III 

menunjukkan bahwa lokasi amatan memiliki 

angka kejadian rendah dan wilayah di 

sekitarnya juga memiliki angka kejadian 

rendah. Kuardan IV menunjukkan bahwa 

lokasi amatan memiliki angka kejadian tinggi 

namun wilayah di sekitarnya memiliki angka 

kejadian rendah.[18] 

Kabupaten/kota di kuadran I, II, dan IV 

merupakan wilayah yang memerlukan 

perhatian khusus. Wilayah dengan nilai 

amatan tinggi, wilayah yang berdekatan 

dengan wilayah lain dengan nilai amatan 

tinggi, maupun wilayah dengan nilai amatan 

tinggi dan memiliki wilayah tetangga dengan 

nilai amatan tinggi perlu memerhatikan tata 

laksana penanganan gangguan kesehatan 

di wilayahnya. Kusta merupakan penyakit 

yang berpotensi menimbulkan kejadian luar 

biasa dan termasuk dalam kategori penyakit 

tropis terabaikan. Padahal kusta dapat 

menular dengan mudah melalui udara. 

Setidaknya terdapat 110.000 basil 

Mycobacterium leprae saat penderita batuk 

atau bersin. Kemudahan transmisi penyakit 

ini perlu diwaspadai oleh wilayah dengan 

angka kejadian tinggi maupun wilayah yang 

berdekatan dengan wilayah yang memiliki 

angka kejadian tinggi.[19],[20] 

Tata laksana pengendalian kusta telah 

disusun oleh Pemerintah Indonesia melalui 

arahan Kementerian Kesehatan 

berdasarkan pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024. Terdapat lima hal pokok dalam upaya 

pengendalian penyakit kusta. Pertama, 

melakukan pencegahan dan pengendalian 

faktor risiko penyakit termasuk perluasan 

cakupan deteksi dini, penguatan surveilans 

penyakit, pengendalian vektor dan 

perluasan layanan berhenti merokok. 

Kedua, peningkatan kapasitas pencegahan, 

deteksi, dan respon cepat terhadap 

ancaman penyakit termasuk penguatan 

sistem peringatan dan karantina kesehatan 

pada kejadian luar biasa. Ketiga, 

peningkatan cakupan penemuan kasus dan 

pengobatan serta penguatan tata laksana 

penanganan penyakit dan cedera. Keempat, 

pengendalian resistensi antimikroba. 
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Kelima, pemberdayaan masyarakat dalam 

pengendalian penyakit dan penguatan 

sanitasi total berbasis masyarakat 

(STBM).[19],[21] 

k-Means clustering merupakan 

algoritma klasterisasi paling tua dan paling 

banyak digunakan dalam berbagai aplikasi 

karena kemudahan implementasinya. Tata 

cara melakukan k-Means clustering meliputi 

memiliki sejumlah k objek secara acak 

sebagai centroid awal, setiap objek bukan 

centroid dimasukkan ke klaster terdekat 

dengan terlebih dahulu menghitung jarak, 

setiap centroid diperbarui berdasarkan rata-

rata dari objek yang ada di dalam setiap 

klaster, dan dilakukan iterasi sampai dengan 

centroid konvergen atau stabil.[22] 

Pengelompokan wilayah dengan 

pendekatan k-Means dilakukan berdasarkan 

kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan 

sosial, dan kondisi pelayanan kesehatan. k 

ditentukan sebesar tiga. Hasil 

pengelompokan menunjukkan bahwa dari 

tiga klaster terbentuk baik klaster 

berdasarkan kondisi lingkungan fisik, kondisi 

lingkungan sosial, dan kondisi pelayanan 

kesehatan, semua klaser menunjukkan 

ketidakakuratan yang berarti bahwa hasil 

pengelompokan tidak dapat digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian lain 

yang dilakukan oleh Suprihatin et al., (2019). 

Pada penelitian tersebut k-Means clustering 

digunakan untuk mengelompokkan daerah 

rawan demam berdarah di Kecamatan 

Nogosari, Kabupaten Boyolali. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga 

cluster terbentuk dan hasil clustering 

memberikan informasi daerah rawan DBD 

yang akurat sehingga dapat digunakan 

untuk memberikan rekomendasi langkah 

tindak lanjut bagi pejabat berwenang.[23] 

Penelitian sebelumnya oleh Wardhani 

(2016) juga menunjukkan bahwa clustering 

dengan k-Means dapat menghasilkan dua 

cluster akurat.[13] 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah pengelompokan wilayah hanya 

dilakukan berdasarkan faktor lingkungan 

yang memengaruhi kejadian kusta sehingga 

mengakibatkan kemungkinan cluster yang 

terbentuk tidak akurat menjadi lebih besar. 

Penentuan klaster pada penelitian dilakukan 

berdasarkan pertimbangan peneliti bukan 

berdasarkan perhitungan statistik sampai 

dengan menghasilkan titik jenuh pada nilai 

within-cluster dan between cluster. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat perbedaan hasil pemetaan 

wilayah kejadian kusta antara pemetaan 

dengan mempertimbangkan dependensi 

spasial dan pemetaan tanpa 

mempertimbangkan dependensi spasial. 

Terdapat autokorelasi spasial pada kejadian 

kusta di Provinsi Jawa Timur yang berarti 

bahwa kejadian kusta di satu wilayah, 

hampir sama dengan wilayah lain yang 

berdekatan. Clustering wilayah dengan 

pendekatan k-Means menunjukkan bahwa 

klaster yang terbentuk tidak akurat karena 

memiliki nilai within-cluster lebih besar 

daripada nilai between cluster. 

Saran yang dapat diberikan 

berdasarkan kesimpulan dari penelitian yaitu 

sebaiknya terjalin kerjasama antara 

pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, 

penderita kusta, dan masyarakat setempat 

yang lebih baik untuk menekan angka 

kejadian kusta dan mencapai kategori 

wilayah tereliminasi kusta. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

clustering wilayah berdasarkan faktor lain 

yang lebih beragam dan menggunakan 

teknik clustering lain sehingga didapatkan 

pengelompokan wilayah yang akurat dan 

dapat digunakan untuk membantu 

pemerintah merumuskan kebijakan atau 

sebagai dasar pembentukan program 

pengendalian kusta. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan : Diabetes melitus adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya 

kadar gula dalam darah yang disebut hiperglikemia dengan gangguan metabolisme karbohidrat, 

lemak, dan protein yang disebabkan karena kerusakan dalam produksi insulin dan kerja dari insulin 

tidak optimal. Diabetes Mellitus sering menimbulkan perasaan tidak berdaya pada diri 

penderitanya. Stresor akibat penyakit kronis ini merupakan tantangan terhadap kemampuan klien 

untuk tetap mempertahankan keseimbangan emosi dan kepuasan diri. Gangguan pada 

keseimbangan ini menyebabkan stres. Stres akan mempercepat seseorang mendapatkan 

Diabetes Mellitus. Segala macam komplikasi yang dialami oleh penderita DM tipe 2 tersebut 

menyebabkan perubahan besar pada tubuh mereka. Perubahan besar tersebut menyebabkan 

stress.Tujuan literatur ini adalah untuk menjelaskan hubungan tingkat stres pada penderita 

Diabetes Melitus tipe II.  

Metode: Metode yang digunakan dalam literatur review ini menggunakan strategi secara 

komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dengan menganalisis 

artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional.  

Hasil : stres yang tinggi dapat memicu kadar gula darah dalam tubuh yang semakin meningkat 

sehingga semakin tinggi stres yang di alami oleh penderita diabetes melitus maka diabetes melitus 

yang di derita akan semakin tambah buruk. Terdapat hubungan yang erat dengan tingkat stress 

pada penderita Diabetes Melitus tipe II. 

 

Kata kunci: Diabetes Melitus, Kadar Gula Darah, Tingkat Stres, Lama Menderita, HbA1c 

 

ABSTRACT 

Introduction :Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by high levels of sugar in the 

blood called hyperglycemia with disorders of carbohydrate, fat and protein metabolism caused by 

damage to insulin production and poor insulin action. Diabetes Mellitus often causes feelings of 

helplessness in the sufferer. The stressor caused by this chronic disease poses a challenge to the 

client's ability to maintain emotional balance and self-satisfaction. This disturbance in balance 

causes stress. Stress will speed up someone getting Diabetes Mellitus. All kinds of complications 

experienced by sufferers of type 2 diabetes cause major changes in their bodies. These large 

changes cause stress. The purpose of this literature is to explain the relationship between stress 

levels in people with diabetes mellitus type II.  

Methods: The method used in this review literature uses a comprehensive strategy, such as 

searching for articles in research journal databases by analyzing scientific articles from national 

journals.  

Result: high stress can trigger blood sugar levels in the body to increase so that the higher the 

stress experienced by diabetes mellitus sufferers, the worse the diabetes mellitus will suffer. There 

is a close relationship with stress levels in people with diabetes mellitus type II. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Blood Sugar Levels, Stress Levels, Long Suffering, HbA1c 
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1. PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) merupakan 

penyakit kronis yang kompleks dan 

membutuhkan perawatan terus menerus 

(ADA, 2019). Saat ini terdapat 463 juta 

penderita DM di seluruh dunia dan 

diperkirakan pada tahun 2045 akan 

meningkat sebanyak 51% menjadi 700 juta 

orang dan Indonesia menempati posisi ke-7 

sebagai negara dengan populasi dewasa 

terbesar sejumlah 10,7 juta orang 

terdiagnosis diabetes (IDF, 2019).[1] 
Penyakit Tidak Menular (PTM) telah menjadi 

masalah kesehatan masyarakat yang cukup 

besar di dunia, hal ini ditandai dengan 

bergesernya pola penyakit secara 

epidemiologi dari penyakit menular ke 

penyakit tidak menular yang secara global 

meningkat. Setiap tahun lebih dari 36 juta 

orang meninggal karena penyakit tidak 

menular (PTM) (63% dari seluruh kematian) 

di dunia. Lebih dari 9 juta kematian yang 

disebabkan oleh PTM terjadi sebelum usia 

60 tahun, dan 90% dari kematian sebelum 

usia 60 tahun tersebut terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. 

PTM merupakan penyebab kematian nomor 

satu setiap tahun adalah penyakit 

cardiovascular desease (CVD), hipertensi, 

stroke dan diabetes mellitus (DM).[2] 

Diabetes melitus adalah gangguan 

metabolik yang ditandai dengan tingginya 

kadar gula dalam darah yang disebut 

hiperglikemia dengan gangguan 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 

yang disebabkan karena kerusakan dalam 

produksi insulin dan kerja dari insulin tidak 

optimal. Diabetes melitus merupakan suatu 

kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi 

karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, 

atau kedua-duanya.[3] 

Berdasarkan Riskesdas 2018 bahwa 

prevalensi diabetes melitus berdasarkan 

diagnosis dokter laki-laki sebesar 1,2 % 

perempuan 1,8% perkotaan 1,9% 

perdesaan 1.0%.[4] Prevalensi diabetes 

mellitus di dunia mengalami peningkatan 

dari 4.7% menjadi 8.5%. Pada beberapa 

dekade terakhir prevalensi diabetes mellitus 

di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah diketahui lebih cepat 

dibandingkan negara berpenghasilan tinggi. 

Estimasi penderita diabetes mellitus di 

Indonesia pada tahun 2000 adalah 8,4 juta 

penduduk dan diperkirakan akan meningkat 

pada tahun 2013 menjadi 21,3 juta jiwa. 

Kondisi ini menempatkan Indonesia menjadi 

negara keempat dengan jumlah penderita 

diabetes mellitus terbanyak di dunia.[5] 

Sebagai penyakit kronis, Diabetes 

Mellitus sering menimbulkan perasaan tidak 

berdaya pada diri penderitanya. Stresor 

akibat penyakit kronis ini merupakan 

tantangan terhadap kemampuan klien untuk 

tetap mempertahankan keseimbangan 

emosi dan kepuasan diri. Diabetes Mellitus 

dapat muncul setelah seseorang sakit atau 

mengalami pengalaman yang penuh dengan 

stress. [6] Penelitian yang dilakukan oleh 

Rizki Andriani 2021 bahwa stress tinggi 

memicu kadar gula darah semakin 

meningkat sehingga semakin tinggi stress 

yang dialami semakin buruk kadar gula 

darah pada pasien. [1]Stres adalah respon 

tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap 

kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu 

fenomena universal yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dan tidak dapat di 

hindari, setiap orang mengalaminya. stres 

dapat berdampak secara total pada individu 

yaitu terhadap fisik, psikologis,  ntelektual, 

sosial, dan spiritual, stres dapat mengancam 

keseimbangan fisiologis.[7] Penulisan 

literature review ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan tingkat stress pada 

penderita Diabetes Melitus tipe 2.  
 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam 

literatur review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian 

artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian melalui internet, tinjauan ulang 

artikel dan dengan menganalisis artikel-

artikel ilmiah dari jurnal nasional yang terbit 

pada tahun 2015 sampai dengan 2020. 

Pencarian database yang digunakan 

meliputi Google Scholar dan Sinta. Kata 
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kunci yang digunakan dalam pencarian 

artikel yaitu tingkat stress, kadar gula darah, 

dan diabetes mellitus. Dengan jumlah artikel        

pada   semua   database  kemudian    dibuat 

pemilihan berdasarkan kriteria inklusi 

sehingga artikel yang relevan diperoleh, 

maka data akan diekstraksi dari artikel dan 

kemudian dikelompokkan untuk 

disimpulkan. Kriteria peninjaunan literatur 

dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Artikel Kriteria Dalam Tinjauan Literatur 

 

Setelah proses pemilihan artikel dengan 

kriteria yang sesuai sehingga hasil artikel 

berdasarkan kriteria inklusi berjumlah 15.800 

artikel, maka dilakukan penilaian kritis, 

keseluruhan hasil artikel yang relevan dan 

dapat dilakukan tinjauan pustaka sebanyak 

5 artikel. Proses pemilihan artikel dapat 

dilihat di gambar 1. 

 
Gambar 1. Proses Pencarian Artikel 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Hasil Tinjauan Artikel 

No. Peneliti Judul Sampel Metode Hasil 

1 Ikhwan, Eka 

Astuti, Misriani 

Hubungan Kadar 

Gula Darah 

Dengan Tingkat 

Stres Pada 

Penderita 

Diabetes Millitus 

Tipe 2 

54 

orang 

penelitian 

kuantitatif 

metode 

deskriptif 

analitik, 

menggunakan 

rancangan 

cross 

sectional 

study 

Ada hubungan kadar 

gula darah 

dengan tingkat stres 

pada penderita 

diabetes millitus tipe 2 

di Puskesmas 

Anggeraja Kabupaten 

Enrekang, 

dimana diperoleh nilai 

signifikasi 

0,001 yaitu p<α (0,05). 

 

Inklusi Eksklusi 

1. Penelitian harus terkait dengan 
hubungan perilaku terhadap kejadian 
diabetes melitus tipe 2 

1. Publikasi non-asli seperti surat 
kepada editor, abstrak saja dan 
editorial.  

2. Penelitian harus dipublikasikan 
minimal lima tahun terakhir 

2. Teks tidak lengkap 

3. Teks tersedia dalam bahasa 
Indonesia  

3. Teks dalam bentuk dari 3 bahasa 
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No. Peneliti Judul Sampel Metode Hasil 

2 Ch. Hastri 

Istiarini 

Hubungan 

Tingkat Stres 

Dengan Kadar 

Gula Darah Pada 

Penderita 

Diabetes Melitus 

Tipe II 

59 

Orang 

Korelasi 

pendekatan 

metode cross 

sectional 

Ada hubungan antara 

tingkat stres dengan 

kadar gula darah pada 

penderita Diabetes 

Melitus tipe II di 

Puskesmas 

Mergangsan 

Yogyakarta Maret 2014 

yang ditunjukan dengan 

x 2 hitung = 7.717 > x2 

tabel 5.991. 

3 Mochamad 

Irfan, Heri 

Wibowo 

Hubungan 

Tingkat Stres 

Dengan Kadar 

Guladarah 

Pada Penderita 

Diabetes Mellitus 

(Dm) 

Dipuskesmas 

Peterongan 

Kabupaten 

Jombang 

224 

Orang 

Penelitian 

Kualitatif 

cross 

sectional 

Terdapat hubungan 

tingkat stress dengan 

kadar gula darah pada 

penderita Diabetes 

Mellitus (DM) di 

Puskesmas Peterongan 

Kabupaten Jombang 

dalam kategori sedang. 

4 Meivy I. Derek,  

Julia V. Rottie,  

Vandri Kallo 

Hubungan 

Tingkat Stres 

Dengan Kadar 

Gula 

Darah Pada 

Pasien diabetes 

melitus 

tipe ii di rumah 

sakit pancaran 

kasih gmim 

manado 

75 

Orang 

Cross 

Sectional 

Dari hasil penelitian 

yang dilakukan di 

poliklinik penyakit 

dalam Rumah Sakit 

Pancaran Kasih GMIM 

Manado, sebagian 

besar responden 

mengalami tingkat 

stress berat dan kadar 

gula darah buruk. Ada 

hubungan antara 

tingkat stres dengan 

kadar 

gula darah pada pasien 

diabetes melitus tipe 

II di Rumah Sakit 

Pancaran Kasih GMIM 

Manado. 

5 Loly Irma 

Sofiana, Veny 

Elita, Wasisto 

Utomo 

Hubungan antara 

stress dengan 

konsep diri pada 

penderita 

diabetes mellitus 

tipe 2 

18 

Orang 

Kuantitatif 

cross 

sectional 

Study 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan b\ahwa 

terdapat hubungan 

antara stress dengan 

konsep diri pada 

penderita DM tipe 2 di 

RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru 
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Stres adalah tekanan internal maupun 

eksternal serta kondisi bermasalah lainnya 

dalam kehidupan. Stres dewasa ini digunakan 

secara bergantian untuk menjelaskan berbagai 

stimulus dengan intensitas berlebihan yang 

tidak disukai berupa respons fisiologis, perilaku 

dan subjektif terhadap stresor, konteks yang 

menjembatani pertemuan antara individu 

dengan stimulus yang membuat stres, semua 

sebagai suatu system.[8] Stress kronis 

cenderung membuat seseorang senang 

dengan makanan yang manis untuk 

meningkatkan kadar lemak serotonin otak, yang 

ini mempunyai efek penenang sementara untuk 

meredakan stressnya. Tetapi glukosa dan 

lemak berbahaya bagi mereka yang beresiko 

mengidap penyakit diabetes mellitus.[8] 

4. PEMBAHASAN 

Pada artikel 1. Hasil penelitian yang 

didapatkan bahwa jumlah responden yang 

mengalami stres berat lebih banyak dari pada 

stress ringan. Stres berat sebanyak 19 

responden 59,4 % dan biasanya tidak bisa 

terkontrol, oleh sebab itu kita harus mempunyai 

manajemen stres agar kemungkinan melihat 

promosi kesehatan sebagai aktivitas atau 

intervensi/mengubah pertukaran respon 

terhadap penyakit.[9] Stres merupakan faktor 

yang berpengaruh penting bagi penyandang 

diabetes peningkatan hormon stress diproduksi 

dapat menyebabkan Kadar Gula Darah menjadi 

meningkat.[9] Dari hasil penelitian yang di 

dapatkan diperoleh ada hubungan kadar gula 

darah dengan tingkat stres pada penderita 

diabetes millitus tipe 2 di Puskesmas Anggeraja 

Kabupaten Enrekang bahwa jumlah responden 

yang mengalami kadar gula darah buruk lebih 

banyak dari pada kadar gula darah sedang. 

Pada artikel 2. Hasil Analisis artikel 

diperoleh bahwa 61 orang, hamper sebagian 

besar memiliki kadar gula darah tinggi 

sebanyak 41 orang, dari responden dengan 

kadar gula darah tinggi sebagian besar memiliki 

tingkat stress sedang sebanyak 19 orang, 

tingkat stress ringan sebanyak 14 orang, dan 

tingkat stress berat sebanyak 8 orang. 

Frekuensi tingkat stres pada penderita diabetes 

mellitus tipe II. Perubahan hidup mendadak 

dapat membuat penderita Diabetes Melitus tipe 

II menunjukan beberapa reaksi psikologis yang 

negative diantaranya marah, merasa tidak 

berguna, dan stres. Seperti yang dikatakan 

oleh Guyton (2006) bahwa stress pada 

penderita Diabetes Melitus berakibat 

gangguan pada pengontrolan kadar glukosa 

darah. Stress yang dialami oleh penderita 

Diabetes Melitus itu sendiri tetapi 

disebabkan juga karena masalah ekonomi, 

keluarga, dan social yang menyebabkan 

peningkatan kadar gula darah yang tidak 

terkendali. [10] Dari hasil penelitian didapatan 

bahwa ada hubungan antara tingkat stres 

dengan kadar gula darah pada penderita 

Diabetes Melitus tipe II di Puskesmas 

Mergangsan Yogyakarta. 

Hasil analisis pada artikel 3 

didapatkan bahwa tingkat stres penderita 

Diabetes Mellitus di Puskesmas Peterongan 

Kabupaten Jombang sebagian besar adalah 

mengalami stress berat, kadar gula darah 

penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas 

Peterongan Kabupaten Jombang hamper 

setengahnya adalah buruk, dan terdapat 

hubungan tingkat stress dengan kadar gula 

darah pada penderita Diabetes Mellitus 

(DM) di Puskesmas Peterongan Kabupaten 

Jombang dalam kategori sedang. Stres 

akan mempercepat seseorang 

mendapatkan Diabetes Mellitus. Diabetes 

Mellitus dapat muncul setelah seseorang 

sakit atau mengalami pengalaman yang 

penuh dengan stress.[6] 

Pada artikel 4. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa jumlah responden yang 

mengalami stres berat lebih banyak dari 

pada stres ringan. Stres berat sebanyak 38 

responden 50,7 % dan biasanya tidak bisa 

terkontrol, oleh sebab itu kita harus 

mempunyai manajemen stres agar 

kemungkinan melihat promosi kesehatan 

sebagai aktivitas atau intervensi/mengubah 

pertukaran respon terhadap penyakit.[11] Dari 

hasil penelitian yang dilakukan di poliklinik 

penyakit dalam Rumah Sakit Pancaran 

Kasih GMIM Manado, sebagian besar 

responden mengalami tingkat stress berat 

dan kadar gula darah buruk. Ada hubungan 

antara tingkat stres dengan kadar gula 

darah pada pasien diabetes melitus tipe II di 

Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM 

Manado 

Pada artikel 5. Segala macam 

komplikasi yang dialami oleh penderita DM 
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tipe 2 tersebut menyebabkan perubahan besar 

pada tubuh mereka. Perubahan besar tersebut 

menyebabkan stress.  12  Hasil penelitian Untuk 

tingkat stress jumlah responden yang 

mempunyai tingkat stress yang berat lebih 

besar dibanding responden yang memiliki 

tingkat stress rendah dan sedang yaitu 

berjumlah 16 orang (53,3%). diperoleh P value 

0,039 dimana P value < 0,05. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara stress dengan konsep diri pada 

penderita DM tipe 2 di RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru dengan P value 0,039. Stres dan 

Diabetes Melitus memiliki hubungan sangat 

erat terutama pada penduduk perkotaan. 

Tekanan kehidupan pada penduduk perkotaan. 

Tekanan kehidupan dan gaya hidup yang tidak 

sehat disertai kemajuan teknologi yang 

semakin pesat dan berbagai penyakit yang 

sedang diderita menyebabkan penurunan 

kondisi seseorang sehingga memicu timbulnya 

stres. Pasien Diabetes Melitus yang mengalami 

stress dapat mengakibatkan gangguan pada 

pengontrolan glukosa darah. Pada keadaan 

stress terjadi pengingkatan ekskresi hormone 

katekolamin, glucagon, glukokortikoid, 

endorphin, dan hormone pertumbuhan.[13] 

 

5. KEKUATAN DAN KETERBATASAN 

Tinjauan literatur review ini, artikel yang 

digunakan dengan desain kuantitatif, tinjauan 

sistematis, dan beberapa penelitian dilakukan 

dengan menggunakan kuantitatif desain cross 

sectional. Ada beberapa keterbatasan yang 

masih ditemui metode heterogen, populasi, 

pengaturan, dan hasil yang membuatnya sulit 

untuk membandingkan hubungan perilaku dari 

setiap studi. Meskipun penulis membuat 

tinjauan sistematis ini dengan pelacakan, 

mungkin ada beberapa penelitian terkait 

hubungan perilaku terhadap kejadian diabetes 

melitus tipe 2 yang tetap tidak diketahui, dan 

penulis hanya meninjau studi dengan teks yang 

tersedia. 

 

6. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dari beberapa artikel 

dapat disimpulkan bahwa stres yang tinggi 

dapat memicu kadar gula darah dalam tubuh 

yang semakin meningkat sehingga semakin 

tinggi stres yang di alami oleh penderita 

diabetes melitus maka diabetes melitus yang di 

derita akan semakin tambah buruk. 

Terdapat hubungan yang erat dengan 

tingkat stress pada penderita Diabetes 

Melitus tipe II. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Obesitas merupakan salah satu sisi beban ganda malnutrisi. Menurut 

Kementerian Kesehatan RI (2018) pada tahun 2014 diperkirakan obesitas akan menjadi salah satu 

penyumbang penyebab gangguan kesehatan kronis. Kegemukan atau obesitas didefenisikan 

sebagai peningkatan lemak secara abnornal atau berlebihan yang menimbulkan risiko bagi 

kesehatan. Menurut data WHO, dari tahun 1975 hingga 2016, angka prevalensi obesitas pada 

anak-anak dan remaja yang berusia 5-19 tahun meningkat empat kali lipat dari 4% menjadi 18% 

secara global. Di Indonesia, berdasarkan indikator RPJMN 2015-2019 sebanyak 15,4% 

masyarakat mengalami obesitas (IMT ≥ 27) dan pada usia 5-12 tahun, prevalensi kejadian 

kelebihan berat badan mencapai 18,8% dan 10,8% diantaranya mengalami obesitas. Obesitas 

dapat disebabkan oleh beberpa faktor yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor obat-

obatan dan hormonal. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kejadian obesitas. Faktor 

lingkungan dapat berupa pola makan atau jumlah asupan energi berlebih yang menyebabkan 

ketidakseimbangan energi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi 

makanan terhadap kejadian obesitas pada anak usia sekolah dasar.  

Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan pustaka atau 

literature review. Penelusuran artikel dimulai dari Mei 2021, literate review ini didapatkan dari 

pencarian artikel di Google Schoolar. Dengan jumlah artikel 25, kemudian dari jumlah tersebut 

dilakukan pemilihan berdasarkan kriteria jurnal yang relevan dengan judul artikel yang selanjutnya 

masuk kedalam tahap analisis dan pembahasan.  

Kesimpulan: Hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan pada 12 artikel terpilih yaitu ditemukan 

adanya hubungan yang signifikan antara pola konsumsi terhadap kejadian obesitas yang terjadi 

pada anak-anak usia sekolah dasar. 

 

Kata kunci : Obesitas, Sekolah Dasar, Pola Makan 

 

ABSTRACT 

Background: Obesity is one side of the double burden of malnutrition. According to the Indonesian 

Ministry of Health (2018) in 2014 it is estimated that obesity will be one of the contributors to 

chronic health problems. Overweight or obesity is defined as an abnormal or excessive increase in 

fat that poses a risk to health. According to WHO data, from 1975 to 2016, the prevalence of 

obesity in children and adolescents aged 5-19 years increased fourfold from 4% to 18% globally. In 

Indonesia, based on the 2015-2019 RPJMN indicators, 15.4% of people are obese (BMI 27) and at 

the age of 5-12 years, the prevalence of overweight is 18.8% and 10.8% of them are obese. 

Obesity can be caused by several factors, namely genetic factors, environmental factors, and drug 

and hormonal factors. Environmental factors also affect the incidence of obesity. Environmental 

factors can be in the form of diet or the amount of excess energy intake that causes an energy 
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imbalance. This article aims to determine the relationship between consumption food patterns and 

the incidence of obesity in elementary school-aged children. 

Method: The method used in this paper is to use a literature review or literate review. Article 

search starts from May 2021, this literate review is obtained from an article search on Google 

Schoolar. With the number of articles 25, then from that number an election was made based on 

the criteria of the journal that was relevant to the title of the article which was then entered into the 

analysis and discussion stage. 

Conclusion: The results of a literature review conducted on 12 selected articles were found to be 

a significant relationship between consumption patterns and the incidence of obesity in elementary 

school-aged children. 

 

Keywords: Obesity, Elementary School, Diet 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Obesitas merupakan salah satu sisi 

beban ganda malnutrisi. Epidemi obesitas 

dewasa ini sudah menjadi tantangan besar 

bagi kesehatan masyarakat global. Menurut 

Kementerian Kesehatan RI (2018) pada 

tahun 2014 diperkirakan obesitas akan 

menjadi salah satu penyumbang penyebab 

gangguan kesehatan kronis. Di dunia, angka 

kejadian obesitas mengalami peningkatan 

hingga dua kali lipat sejak tahun 1980. Data 

menunjukkan bahwa pada tahun 2014, lebih 

dari 1,9 miliar orang dewasa pada kelompok 

usia 18 tahun keatas mengalami kelebihan 

berat badan. Dari jumlah tersebut lebih dari 

600 juta mengalami obesitas (Kementerian 

Kesehatan RI, 2018).  

Kegemukan atau obesitas 

didefinisikan sebagai peningkatan lemak 

secara abnornal atau berlebihan yang 

menimbulkan risiko bagi kesehatan. Indeks 

Masa Tubuh (IMT) yang lebih dari 25 

dianggap sebagai kelebihan berat badan 

dan bila lebih dari 30 maka dapat 

dikategorikan obesitas. Masalah obesitas 

telah berkembang menjadi proporsi epidemi, 

pada tahun 2017 lebih dari 4 juta orang 

meninggal setiap tahunnya akibat kelebihan 

berat badan atau obesitas. Selain itu, tingkat 

kejadian obesitas terus meningkat pada 

orang dewasa dan anak-anak. Menurut data 

WHO, dari tahun 1975 hingga 2016, angka 

prevalensi obesitas pada anak-anak dan 

remaja yang berusia 5-19 tahun meningkat 

empat kali lipat dari 4% menjadi 18% secara 

global (World Health Organization). 

Di Indonesia, berdasarkan indikator 

RPJMN 2015-2019 sebanyak 15,4% 

masyarakat          mengalami obesitas (IMT 

≥ 27) dan pada usia 5-12 tahun, prevalensi 

kejadian kelebihan berat badan mencapai 

18,8% dan 10,8% diantaranya mengalami 

obesitas. Berdasarkan data SIRKESNAS 

2016, angka obesitas IMT ≥ 27 naik menjadi 

20,7% sementara obesitas dengan IMT ≥ 25 

menjadi 33,5%. 

Menurut P2PTM Kemenkes RI (2018) 

obesitas merupakan penumpukan lemak 

yang berlebihan akibat ketidakseimbangan 

asupan energi (energy intake) dengan 

energi yang digunakan (energy expenditure) 

dalam waktu lama. Pola makan juga 

merupakan faktor pencetus terjadinya 

obesitas seperti mengkonsumsi makanan 

dalam porsi besar, makanan tinggi energi, 

makanan tinggi lemak, tinggi karbohidrat 

sederhana dan rendah serat. Sedangkan 

perilaku makanan yang salah adalah 

tindakan memilih makanan yang siap saji, 

makanan dalam kemasan dan minuman 

ringan (Iswati, Desyarti and Nurlaila, 2019).  

Obesitas dapat disebabkan oleh 

beberpa faktor yaitu faktor genetik, faktor 

lingkungan, dan faktor obat-obatan dan 

hormonal. Faktor genetik berpengaruh 

terhadap kejadian obesitas. Ditemukan 

bahwa peluang anak-anak terkena obesitas 

apabila salah satu orang tuanya mengalami 

obesitas sebesar 40-50% dan bila kedua 

orang tuanya menderita obesitas maka 

peluang faktor keturunannya menjadi 70-

80%. Faktor lingkungan juga berpengaruh 

terhadap kejadian obesitas. Faktor 
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lingkungan dapat berupa pola makan atau 

jumlah asupan energi berlebih yang 

menyebabkan ketidakseimbangan energi. 

Selain itu aktivitas fisik yang kurang juga 

dapat meningkatkan risiko kejadian 

obesitas.  

2. PEMBAHASAN 

Penelusuran artikel dimulai dari Mei 

2021, literate  review  ini  didapatkan  dari 

pencarian artikel di Google Scholar. Dengan 

jumlah artikel 27,  kemudian  dari  jumlah 

tersebut  dilakukan  pemilihan  berdasarkan 

kriteria  jurnal  yang  relevan  menggunakan 

semua  metode  penelitian  yang sesuai 

dengan judul artikel yang  selanjutnya 

masuk kedalam tahap analisis dan 

pembahasan. Adapun  alur  pembuatan  

artikel  dapat dijelaskan  dalam  alur  kerja  

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 12 artikel yang terpilih sebagai 

bahan studi pustaka dilakukan di Indonesia. 

Berdasarkan penelusuran artikel didapatkan 

hasil penelitian bahwa pola makan 

berhubungan dengan angka kejadian 

obesitas. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Widyantri dkk (2018) 

yang menunjukkan hasil analisa bivariat 

dengan level signifikansi (α=0,05) diperoleh 

nilai P value < 0,05 yang berarti terdapat 

hubungan antara kejadian obesitas dengan 

pola makan.  Hal ini disebabkan karena 

anak dengan obesitas memiliki porsi makan 

yang lebih besar dari anak yang tidak 

obesitas. Selain itu anak dengan obesitas 

lebih sering mengkonsumsi makanan yang 

tinggi kalori dan lemak seperti makanan 

cepat saji dan makanan atau minuman yang 

manis dari pada mengkonsumsi sayur dan 

buah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian  

Yensasnidar dkk. (2018) didapatkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pola 

makan dengan kejadian obesitas. 

Ditemukan pola makan yang tidak baik 

(47,5%) pada anak Sekolah Dasar Negeri 

11 lubuk Buaya Kota padang tahun 2018. 

Konsumsi makanan yang berlebihan 

terutama mengandung karbohidrat akan 

menyebabkan terjadinya obesitas. Pola 

makan yang berlebih dapat menjadi faktor 

terjadinya overweight hingga obesitas. 

Overweight terjadi jika seseorang 

mengonsumsi kalori melebihi jumlah kalori 

yang dibakar (Ishak, Hatta and Hadi, 2019). 

Selain itu, berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Widyasari 

dkk. (2018) ditemukan ada hubungan 

asupan serat dan kebiasaan konsumsi fast 

food dengan kejadian obesitas pada anak 

sekolah dasar. Hal ini termasuk kedalam 

perilaku pola konsumsi sehari-hari. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pola 

makan adalah peran keluarga, teman 

sebaya, lingkungan, dan status ekonomi 

keluarga, menentukan makanan yang 

Total artikel yang didapatkan dari pencarian 

database Google Scholar (n=27) 

Artikel di skrining melalui judul, abstrak, 

pendahuluan, dan pembahasan 

Artikel ditolak karena tidak 

sesuai dengan kriteria inklusi = 

15 artikel  

Artikel diterima dan digunakan 

sesuai dengan kriteria inklusi = 

12 artikel 

Artikel yang sesuai direview secara keseluruhan 

(n=12) 
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dimakan seorang anak, dan makan bersama 

keluarga meningkatkan nafsu makan pada 

anak (Bachrun et al., 2021). Penelitian ini 

juga didukung oleh Septiani and Raharjo 

(2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pola Konsumsi Fast Food, Aktivitas Fisik 

dan Faktor Keturunan Terhadap Kejadian 

Obesitas (Studi Kasus pada Siswa SD 

Negeri 01 Tonjong Kecamatan Tonjong 

Kebupaten Brebes)” didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pola 

konsumsi fast food dengan obesitas p-value 

sebesar 0,036 <α (0,05) dimana anak 

normal mengonsumsi fast food masih dalam 

batas yang wajar, sedangkan anak gemuk 

mengonsumsi fast food secara berlebihan. 

Banyaknya fast food yang mengandung 

tinggi kalori sehingga apabila dikonsumsi 

secara berlebihan akan menimbulkan 

masalah kegemukan. 

Hasil review yang dilakukan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Suryenti 

(2018) tentang “Hubungan Pola Makan dan 

Durasi Tidur dengan Kejadian Obesitas 

pada Anak Usia 6-7 Tahun di SD Unggul 

Sakti Kota Jambi” didapatkan hasil 

penelitian bahwa ada hubungan antara pola 

makan dengan kejadian obesitas dengan 

nilai P=0,000 (P<0,05). Berdasarkan nilai 

Odds Ratio (OR 95%) Cl=27,444 

disimpulkan bahwa responden yang pola 

makannya tidak sesuai Pedoman Umum 

Gizi Seimbang (PUGS) memiliki 27,4 kali 

peluang untuk mengalami obesitas bila 

dibandingkan dengan responden yang pola 

makannya sesuai PUGS. Asupan energi 

yang tinggi dapat menyebabkan obesitas 

dipicu oleh pola konsumsi makanan yang 

berlebihan. 

Pola konsumsi yang berkaitan dengan 

kejadian obesitas bagi anak sekolah dasar 

beraneka ragam, salah satunya yaitu pola 

konsumsi jajanan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Nisak dan        

Mahmudiono (2017) ditemukan bahwa  ada 

hubungan pola konsumsi makanan jajanan, 

meliputi sirup buah, minuman perisa, 

cokelat, papeda, gorengan, otak-otak, sosis, 

pentol, sirup, saus, dan topping dengan 

kejadian overweight atau obesitas. Pola 

konsumsi makanan yang baik berpengaruh 

positif terhadap kesehatan tubuh seseorang 

seperti mencegah atau membantu 

menyembuhkan penyakit. Namun, jika pola 

konsumsi tidak baik seperti konsumsi 

makanan jajanan tinggi kalori, tinggi lemak, 

dan tinggi gula yang sering disebut dengan 

energy dense akan berpengaruh terhadap 

kejadian overweight atau obesitas. Selain 

itu, orang yang mengalami obesitas 

cenderung akan makan bila ingin makan 

dan bukan pada saat lapar. 

Ketidakseimbangan antara jumlah makanan 

yang masuk dan keluar mengakibatkan 

energi terus menumpuk di dalam tubuh. 

Hasil penelitian didapatkan anak yang 

konsumsi makanan cepat saji (burger, 

kentaki, omlet, bakso, mie instan) dalam 

kategori sering (4x dalam seminggu) 

memiliki kalori dalam jumlah yang tinggi 

sehingga dapat mempercepat tingkat 

obesitas seseorang (Wansyaputri and 

Ekawaty, 2020). 

Hasil penelitian lainnya juga 

menunjukkan bahwa kelebihan berat badan 

disebabkan oleh asupan makan yang lebih 

besar dari pada pemakaiannya oleh tubuh 

sebagai energi.  Semakin tinggi konsumsi 

sumber energi semakin besar pemasukan 

energi. Hal ini sejalan dengan ditemukan 

adanya hubungan yang signifikan antara 

pola makan karbohidrat, protein, dan 

minuman manis terhadap kejadian 

kelebihan berat badan pada anak Sekolah 

Dasar   di  Desa  Singakerta, Kecamatan 

Ubud, Kabupaten Gianyar (Ni Wayan Japa 

Wrastiani, 2020)
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Tabel 1. Hasil Tinjauan Artikel 

Judul Tujuan Desain 
Sampel dan 

Tempat 
Intervensi Hasil 

Hubungan Pola 

Makan Dan 

Durasi Tidur 

Dengan 

Kejadian 

Obesitas Pada 

Anak Usia 6-7 

Tahun 

Di SD Unggul 

Sakti Kota 

Jambi 

Untuk 

mengetahui 

hubungan pola 

makan dan 

durasi tidur 

dengan 

kejadian 

obesitas pada 

anak usia 6-7 

tahun di SD 

Unggul Sakti 

Kota Jambi. 

Case 

Control 

Sampel 

berjumlah 56 

responden 

di SD Unggul 

Sakti Kota 

Jambi. 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih : 

Murid kelas I 

SD Unggul 

Sakti Kota 

Jambi. 

Ada hubungan 

antara pola 

makan dan 

durasi tidur 

dengan kejadian 

obesitas. 

Pola Konsumsi 

Makanan 

Jajanan Di 

Sekolah Dapat 

Meningkatkan 

Resiko 

Overweight/Obe

sitas Pada Anak 

(Studi di SD 

Negeri Ploso I-

172 Kecamatan 

Tambaksari 

Surabaya Tahun 

2017) 

Untuk 

menganalisis 

hubungan pola 

konsumsi 

makanan 

jajanan 

dengan 

kejadian 

overweight/ob

esitas.  

Penelitian 

dilakukan di 

SDN Ploso I-

172 

Kecamatan 

Tambaksari 

Surabaya 

pada bulan 

Mei- Juli 2017. 

Case 

Control 

Sampel 

berjumlah 

112 

responden di 

SDN Ploso I-

172 

Kecamatan 

Tambaksari 

Surabaya. 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih : 

Siswa kelas 

III, IV dan V 

SD Negeri 

Ploso I-172 

Kecamatan 

Tambaksari 

Surabaya 

tahun ajaran 

2016/2017. 

Ada hubungan 

pola konsumsi 

makanan 

jajanan dengan 

kejadian 

overweight/obes

itas pada anak 

sekolah. 

Pola Konsumsi 

Fast Food, 

Aktivitas Fisik 

dan Faktor 

Keturunan 

Terhadap 

Kejadian 

Obesitas (Studi 

Kasus pada 

Siswa SD 

Negeri 01 

Tonjong 

Kecamatan 

Tonjong 

Kebupaten 

Brebes) 

Untuk 

menganalisis 

pola konsumsi 

fast food, 

aktivitas 

fisik dan faktor 

keturunan 

terhadap 

kejadian 

obesitas pada 

anak sekolah 

dasar negeri 

01 tonjong 

kabupaten 

brebes. 

Cross 

Sectional 

Sampel 

berjumlah 72 

responden 

di SD Negeri 

01 Tonjong 

Kecamatan 

Tonjong 

Kebupaten 

Brebes) 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih : 

Siswa-siswi 

SD Negeri 

01 Tonjong 

yang duduk 

di kelas IV, 

V dan VI. 

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara pola 

konsumsi fast 

food dengan 

obesitas, 

Aktivitas fisik 

dengan kejadian 

obesitas faktor 

keturunan 

terhadap 

kejadian 

obesitas. 
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Judul Tujuan Desain 
Sampel dan 

Tempat 
Intervensi Hasil 

Hubungan Pola 

Makan dan 

Aktivitas Fisik 

Terhadap 

Kejadian 

Obesitas 

pada Anak Usia 

Sekolah Dasar 

di SDN 49/IV 

Kota Jambi 

Untuk melihat 

hubungan 

antara pola 

makan dan 

aktivitas fisik 

terhadap 

kejadian 

obesitas pada 

usia anak 

sekolah dasar 

di SDN 

49/IV Kota 

Jambi. 

Cross 

Sectional 

Sampel 

berjumlah 49 

responden di 

SDN 

49/IV Kota 

Jambi 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih : 

Anak usia 

sekolah 

dasar di 

SDN 49/IV 

Kota Jambi 

kelas 4,5 

dan 6 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

pola makan 

terhadap 

kejadian 

obesitas. 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

aktivitas fisik 

terhadap 

kejadian 

obesitas. 

Faktor Kejadian 

Kegemukan 

pada Anak 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

kegemukan 

pada anak. 

Cross 

Sectional 

Sampel 

berjumlah 77 

responden di 

17 sekolah 

dasar di 

Kecamatan 

Tegal 

Selatan, Kota 

Tegal. 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih : 

Seluruh 

siswa 

sekolah 

dasar 

negeri di 

Kecamatan 

Tegal 

Selatan. 

Ada hubungan 

antara jenis 

kelamin, 

kebiasaan 

konsumsi fast 

food, lama 

waktu tidur 

dalam sehari, 

banyaknya 

anggota 

keluarga, 

riwayat 

kegemukan 

orang tua 

dengan kejadian 

kegemukan 

pada anak. 

Hubungan Pola 

Makan Dan 

Aktivitas Fisik 

Terhadap 

Kejadian 

Kelebihan Berat 

Badan Pada 

Anak Sekolah 

Dasar Di Desa 

Singakerta, 

Kecamatan 

Ubud, 

Kabupaten 

Gianyar 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara pola 

makan 

dan aktivitas 

fisik terhadap 

kejadian 

kelebihan 

berat badan 

pada anak 

sekolah dasar 

di Desa 

Singakerta, 

Kecamatan 

Ubud, 

Kabupaten 

Gianyar. 

Deskriptif 

Analitik 

Sampel 

berjumlah 

114 

responden 

di Desa 

Singakerta, 

Kecamatan 

Ubud, 

Kabupaten 

Gianyar 

 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih : 

anak 

sekolah 

dasar yang 

berumur 9-

12 tahun di 

Desa 

Singakerta, 

Kecamatan 

Ubud, 

Kabupaten 

Gianyar 

pada tahun 

2016. 

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara pola 

makan 

karbohidrat, 

protein, dan 

minuman manis 

terhadap 

kelebihan berat 

badan. 
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Judul Tujuan Desain 
Sampel dan 

Tempat 
Intervensi Hasil 

Hubungan 

Aktivitas Fisik 

Dan Asupan 

Gizi Dengan 

Status Gizi 

Lebih Pada 

Anak 

Usia Sekolah 

Dasar Di Sdn 

Ketabang 1 

Kota Surabaya 

Tahun 2017 

Untuk 

menganalisis 

hubungan 

antara 

aktivitas fisik 

dan 

asupan gizi 

dengan status 

gizi pada anak 

sekolah usia 

8-12 tahun. 

Cross 

sectional 

Sampel 

berjumlah 88 

sampel di 

SDN 

Ketabang 1 

Kota 

Surabaya 

Tahun 2017 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti terlatih 

: 

Anak SD 

Ketabang 1 

umur 8-12 

tahun 

Ada hubungan 

antara aktivitas 

fisik, tingkat 

asupan energi, 

tingkat asupan 

protein, tingkat 

asupan 

karbohidrat dan 

tingkat asupan 

lemak dengan 

status gizi lebih 

anak sekolah. 

Hubungan 

Aktivitas Fisik, 

Pola Makan, 

Dan 

Pendapatan 

Keluarga 

Dengan 

Kejadian 

Obesitas Pada 

Anak Sekolah 

Dasar 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

aktivitas fisik, 

pola makan 

dan penda- 

Patan 

keluarga 

dengan 

kejadian 

obesitas pada 

anak sekolah 

dasar. 

Case 

Control 

Sampel 

berjumlah 40 

responden di 

wilayah 

Puskesmas 

Abiansemal 

III. 

Pelaku 

intervensi: 

Peneliti 

terlatih: 

Siswa-siswi 

sekolah dasar 

di wilayah 

Puskesmas 

Abiansemal III. 

Ada hubungan 

antara kejadian 

obesitas dengan 

pola makan. 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Obesitas Pada 

Murid Sekolah 

Dasar Negeri 

11 Lubuk 

Buaya Kota 

Padang Tahun 

2018 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

kejadian 

obesitas pada 

siwa-siswi 

sekolah dasar 

Case 

Control 

 

Sampel 

berjumlah 80 

responden di 

Sekolah 

Dasar Negeri 

11 Lubuk 

Buaya Kota 

Padang 

Pelaku 

intervensi: 

Peneliti terlatih 

: 

Siswa-siswi 

sekolah dasar 

negeri 11 

lubuk buaya 

kota padang 

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara pola 

makan dengan 

kejadian 

obesitas, 

aktivitas fisik 

dengan kejadian 

obesitas, dan 

konsumsi serat 

dengan kejadian 

obesitas. 

Hubungan 

Pola Makan, 

Keterpaparan 

Media Dan 

Keturunan 

Terhadap 

Kelebihan 

Berat Badan 

Pada Siswa 

Sekolah Dasar 

Untuk 

mengetahui 

hubungan pola 

makan, 

Keterpaparan 

media dan 

keturunan 

terhadap 

Overweight 

pada siswa 

Sekolah 

Dasar. 

Cross 

Sectional 

Sampel 

berjumlah 

146 

responden di 

Sekolah 

Dasar Islam 

Terpadu 

Rama Kota 

Makassar 

Pelaku 

intervensi: 

Peneliti terlatih 

: 

siswa kelas 1 

sampai 6 

Sekolah Dasar 

Islam Terpadu 

Rama 

Kota Makassar 

Ada hubungan 

pola makan, 

keterpaparan 

media dan 

keturunan 

terhadap 

overweight 

siswa Sekolah 

Dasar. 
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Judul Tujuan Desain 
Sampel dan 

Tempat 
Intervensi Hasil 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Obesitas Pada 

Anak Di 

Sekolah Dasar 

Negeri 54 

Banda Aceh 

Untuk 

mengetahui 

Hubungan 

asupan serat, 

konsumsi fast 

food, aktivitas 

fisik dan durasi 

tidur dengan 

kejadian 

Obesitas anak 

Cros 

Sectional 

Sampel 

berjumlah 65 

responden di 

SD Negeri 54 

Banda Aceh 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti 

terlatih: 

Anak-anak di 

SD Negeri 54 

Banda Aceh 

Ada hubungan 

asupan serat, 

kebiasaan 

konsumsi fast 

food, aktivitas 

fisik, durasi tidur 

dengan kejadian 

obesitas pada 

anak di SDN 54 

Banda 

Aceh 

Pola Makan 

Dengan 

Kejadian 

Obesitas Pada 

Anak Usia 

Sekolah Dasar 

Untuk 

mengidentifika

si pola makan, 

kejadian 

obesitas dan 

menganalisis 

Hubungan 

pola makan 

dengan 

kejadian 

obesitas. 

Cross 

Sectional 

Sampel 

berjumlah 80 

responden di 

SDN 03 

Wungu 

Kecamatan 

Wungu 

Kabupaten 

Madiun 

Pelaku 

intervensi : 

Peneliti terlatih 

: 

Siswa-siswi 

SDN 03 

Wungu 

kecamatan 

wungu 

kabupaten 

banyumas 

Ada hubungan 

pola makan 

dengan kejadian 

obesitas pada 

anak usia 

sekolah 

dasar di SDN 03 

Wungu 

Kecamatan 

Wungu 

Kabupaten 

Madiun. 

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 KESIMPULAN 

Dalam literature review ini terdapat 12 

artikel yang menyatakan bahwa pola 

konsumsi makanan sangat berbengaruh 

terhadap kejadian obesitas, karena dari 

artikel yang dibahas menyatakan bahwa 

rata-rata anak yang obesitas memiliki pola 

makan yang tidak teratur serta sering 

mengkonsumsi makanan cepat saji dan 

mengandung lemak yang tinggi secara 

berlebihan sehingga tidak seimbangnya 

kalori yang masuk dengan yang keluar dari 

tubuh dapat menyebabkan terjadinya 

penumpukan lemak pada tubuh yang 

menyebabkan obesitas. 

Untuk mengurangi resiko obesitas 

pada anak-anak perlu adanya pemahaman 

kepada orangtua didik serta dilakukan 

pembatasan-pembatasan tertentu dalam 

mengkonsumsi makanan. Dengan mengatur 

pola makan anak obesitas dapat dicegah 

secara perlahan misalnya seperti 

mengurangi konsumsi jajanan cepat saji di 

sekolah, menggantinya dengan membawa 

bekal dari rumah yang disiapkan oleh 

orangtua dengan kandungan gizi yang 

seimbang. 

3.2 SARAN 

Pemahaman tentang pola makan 

yang teratur harus diketahui oleh anak-anak 

dan orang tua dalam mengatasi obesitas 

yang terjadi, salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan menyediakan 

makanan sehat dan gizi yang seimbang 

serta membatasi anak untuk jajan makanan 

cepat saji. Untuk memaksimalkannya harus 

ada kerjasama antara anak-anak dan 

orangtua, pihak sekolah dan Dinas 

Kesehatan dalam mengurangi resiko 

obesitas pada anak usia sekolah dasar. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Bachrun, E. et al. (2021) ‘Eating patterns 

with obesity in elementary school age 

children’, 11, pp. 649–654. 

2. Ishak, S., Hatta, H. and Hadi, A. J. (2019) 

‘Hubungan Pola Makan, Keterpaparan 

Media Dan Keturunan Terhadap 

Kelebihan Berat Badan Pada Siswa 



 BIMKMI Volume 9 No.2 | Januari – Februari 2022  41 

Sekolah Dasar’, PROMOTIF: Jurnal 

Kesehatan Masyarakat, 9(1), pp. 76–84. 

3. Iswati, N., Desyarti, N. and Nurlaila, N. 

(2019) ‘Pola Makan Dan Pola Aktifitas 

Pada Anak Obesitas Di Sd Islam Al-

Hikmah Selokerto Kecamatan Sempor’, 

Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, 

14(3), p. 105. doi: 

10.26753/jikk.v14i3.351. 

4. Kementerian Kesehatan RI (2018) 

‘Epidemi Obesitas’, Jurnal Kesehatan, 

pp. 1–8. Available at: 

http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen

-ptm/factsheet-obesitas-kit-informasi-

obesitas. 

5. Ni Wayan Japa Wrastiani, I. W. S. (2020) 

‘Hubungan pola makan dan aktivitas fisik 

terhadap kejadian kelebihan berat badan 

pada anak sekolah dasar di Desa 

Singakerta, Kecamatan Ubud, 

Kabupaten Gianyar 1’, Jurnal Medika 

Udayana, 9(9), pp. 6–8. 

6. Nisak, A. J. and Mahmudiono, T. (2017) 

‘Resiko Overweight / Obesitas Pada 

Anak ( Studi di Sd Negeri Ploso I-172 

Pola Konsumsi Makanan Jajanan di 

Sekolah Dapat Meningkatkan Resiko 

Overweight / Obesitas Pada Anak’, 

Jurnal Berkala Epidemiologi, 5(3), pp. 

311–324. doi: 10.20473/jbe.v5i3.2017. 

7. P2PTM Kemenkes RI (2018) Apa itu 

obesitas?, Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia. Available at: 

http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-

p2ptm/obesitas/apa-itu-obesitas. 

8. Septiani, R. and Raharjo, B. B. (2018) 

‘Pola Konsumsi Fast Food, Aktivitas Fisik 

dan Faktor Keturunan Terhadap Kejadian 

Obesitas (Studi Kasus pada Siswa SD 

Negeri 01 Tonjong Kecamatan Tonjong 

Kebupaten Brebes)’, Public Health 

Perspective Journal, 2(3), pp. 262–269. 

9. Suryenti, V. (2018) ‘Hubungan Pola 

Makan dan Durasi Tidur dengan 

Kejadian Obesitas pada Anak Usia 6-7 

Tahun di SD Unggul Sakti Kota Jambi’, 

Jurnal Endurance, 3(3), pp. 603–610. 

10. Wansyaputri, R. R. and Ekawaty, F. 

(2020) ‘Hubungan Pola Makan dan 

Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian 

Obesitas pada Anak Usia Sekolah Dasar 

di SDN 49 / IV Kota Jambi’, Jurnal Ilmiah 

Ners Indonesia, 1(November 2020). 

11. Widyantari, N. M. A., Nuryanto, I. K. and 

Dewi, K. A. P. (2018) ‘Hubungan 

Aktivitas Fisik, Pola Makan, Dan 

Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian 

Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar’, 

Jurnal Riset Kesehatan Nasional, 2(2), p. 

214. doi: 10.37294/jrkn.v2i2.121. 

12. Widyasari, R. et al. (2018) ‘Faktor-faktor 

yang Berhubungan dengan Kejadian 

Obesitas Pada di Sekolah Dasar Negeri 

54 Banda Aceh’, 4(1), pp. 174–181. 

13. World Health Organization. Obesity, 

World Health Organization. Available at: 

https://www.who.int/health-

topics/obesity#tab=tab_1. 

14. Yensasnidar, Y., Nurhamidah, N. and 

Putri, A. dewi K. (2018) ‘Faktor-Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Obesitas Pada Murid Sekolah Dasar 

Negeri 11 Lubuk Buaya Kota Padang 

Tahun 2018’, Jurnal Kesehatan PerinTIS 

(Perintis’s Health Journal), 5(2), pp. 156–

161. doi: 10.33653/jkp.v5i2.147. 

 

 

 

http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/factsheet-obesitas-kit-informasi-obesitas
http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/factsheet-obesitas-kit-informasi-obesitas
http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/factsheet-obesitas-kit-informasi-obesitas
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/apa-itu-obesitas
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/apa-itu-obesitas
https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1


 BIMKMI Volume 9 No.2 | Januari – Februari 2022  42 

Artikel 

Penyegar 

 

EDUKASI KELUARGA SADAR GIZI 

(KADARZI) CEGAH KEJADIAN 

STUNTING  
 

Ahmad Yudi S. 1, Nurazijah, Subhan Fajri2 

 
1Strategist of Prodia Senior Health Centre 
2Prodi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Respati 

Email Korespondensi: radenyudistira09@gmail.com 

 

 

 

Indonesia tengah mengalami beban 

ganda malnutrisi atau di sebut double 

burden malnutrition (DBM), yang berarti 

sampai saat ini pemerintah masih terus 

berupaya mengatasi masalah kesehatan 

yang disebabkan kekurangan gizi seperti 

kurus, anemia, dan stunting, dan di saat 

yang bersamaan juga menghadapi masalah 

kelebihan gizi seperti obesitas. Gizi buruk 

merupakan salah satu permasalahan dunia 

yang hingga kini masih menjadi isu utama, 

terutama dampak kumulatif dan jangka 

panjang yang ditimbulkan terhadap generasi 

suatu bangsa. Pemenuhan gizi yang kurang 

tercukupi baik sejak masa kehamilan hingga 

bayi lahir menjadi penyebab berbagai 

masalah kesehatan, baik pada Ibu maupun 

bayinya. Salah satu masalah kesehatan 

yang berdampak pada bayi yaitu stunting. 

Permasalahan stunting merupakan 

persoalan klasik yang hingga kini masih 

belum terselesaikan, bahkan termasuk 

agenda intervensi kesehatan global dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

2030, di mana kejadian stunting sering 

dijumpai di negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Global Nutrition Report (2016) 

menyebutkan bahwa kasus stunting di 

Indonesia menduduki peringkat ke 108 dari 

132 negara di dunia. Di kawasan Asia 

Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia 

merupakan yang tertinggi kedua setelah 

Kamboja1. Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan 

bahwa selama 5 tahun terakhir, prevalensi 

stunting skala nasional mengalami 

penurunan sebesar 6,4%, di mana 

sebelumnya pada tahun 2013 terdapat 

37,2% kasus, menjadi 30,8% kasus stunting 

pada tahun 2018. Akan tetapi pada balita 

normal terjadi peningkatan dari 48,6% pada 

tahun 2013 menjadi 57,8% di tahun 20182. 

Presiden Republik Indonesia 

menargetkan pada tahun 2024 kasus 

stunting dapat menurun hingga 14 persen. 

Agenda pengentasan stunting termasuk 

dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

yakni Percepatan Perbaikan Gizi 

Masyarakat3. Hal ini menunjukkan niat 

serius pemerintah dalam mengatasi 

masalah stunting di negeri ini, juga 

memperhatikan batas toleransi persentase 

maksimal kasus stunting yang ditetapkan 

oleh World Health Organization (WHO). 

Selain dihadapi Beban Gizi Ganda, 

Indonesia akan menghadapi bonus 

demografi, dimana pada tahun 2045 nanti, 

Indonesia akan memasuki usia yang ke-100 

tahun, sehingga generasi mendatang 

merupakan generasi emas bagi bangsa 

Indonesia. Dengan mengatasi stunting, 

Indonesia dapat menikmati bonus 

demografi, di mana jumlah usia produktif 

lebih besar dibandingkan dengan usia tidak 

produktif. 

Stunting atau sering dikenal dengan 

sebutan kerdil (pendek) adalah gangguan 

pertumbuhan atau gagal tumbuh pada anak 

berusia di bawah lima tahun (balita) yang 

disebabkan kekurangan gizi kronis dan 

infeksi berulang selama masa 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari tahap 

janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak 

dapat dikatakan stunting apabila panjang 

atau tinggi badannya berada di bawah 

minus dua standar deviasi dari tinggi anak 

seumurannya4. Beberapa gejala stunting 
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pada anak dapat dikenali sebagai berikut: 

(1) tinggi badan anak lebih rendah 

dibandingkan anak seusianya, (2) proporsi 

tubuh terlihat normal namun anak terlihat 

lebih kecil dari usianya, (3) berat badan 

yang rendah tidak sesuai dengan usianya, 

(4) pertumbuhan tulang anak yang lambat5. 

Beberapa masyarakat ada yang 

beranggapan bahwa stunting disebabkan 

karena faktor keturunan (genetik). Hal ini 

disebabkan masih minimnya informasi 

maupun pengetahuan tentang stunting di 

masyarakat sehingga tidak sedikit yang 

menganggap anak berpostur pendek 

dikarenakan bawaan dari orang tua. Namun 

perlu diketahui, tidak semua anak yang 

bertubuh pendek dapat dikategorikan 

sebagai stunting. Stunting sendiri adalah 

akibat dari masalah kesehatan Ibu yang 

tidak segera diatasi, mulai dari masa 

kehamilan atau periode 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). Ibu yang mengalami 

kekurangan energi kronis (KEK) dan infeksi 

berulang selama masa kehamilannya akan 

berisiko melahirkan bayi dengan berat 

badan lahir rendah (BBLR) dan berpotensi 

mengalami stunting. Anak yang stunting, 

selama masa pertumbuhannya akan rentan 

terserang penyakit dan memiliki gangguan 

pada sistem metabolisme—sampai 

memasuki usia 2 tahun akan terlihat 

pertumbuhannya yang cenderung lambat 

dari anak normal seusianya. 

Tak hanya bertubuh pendek, stunting 

pada anak memiliki dampak jangka panjang 

dan komplek seperti terhambatnya 

perkembangan fisik dan kognitif, fungsi 

tubuh yang tidak seimbang, dan rentan 

terserang penyakit degeneratif, terutama 

yang berkaitan dengan makanan. Hal ini 

disebabkan karena tidak optimalnya sistem 

metabolisme pada anak yang mengalami 

stunting. Misalnya pada anak normal akan 

tumbuh ke atas, sebaliknya anak yang 

stunting akan tumbuh ke samping, sehingga 

berisiko mengalami obesitas selama masa 

pertumbuhan. Anak dengan stunting secara 

fisik akan terlihat normal seperti anak pada 

umumnya, tetapi memiliki masalah dalam 

tumbuh kembangnya. 

Kejadian stunting disebabkan dari 

permasalahan gizi. Secara umum, masalah 

gizi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor 

langsung dan faktor tidak langsung. Faktor 

langsung seperti asupan makanan dan 

penyakit penyerta, sedangkan faktor tidak 

langsung seperti tingkat pengetahuan, 

sosial—budaya, ekonomi, pola asuh, 

ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan 

dan lingkungan; dalam hal ini kondisi 

sanitasi seperti ketersediaan air bersih, 

jamban sehat, dan kebiasaan cuci tangan 

pakai sabun (CTPS) dalam keluarga6. 

Mencegah stunting tidak cukup hanya 

mengatasi faktor langsung atau gizi spesifik, 

tetapi juga kombinasi dengan faktor tidak 

langsung atau gizi sensitif, salah satunya 

pengetahuan tentang gizi atau kesadaran 

akan gizi keluarga. 

Dalam mencegah stunting pada anak 

perlu di intervensi sejak masa kehamilan Ibu 

dengan memperhatikan pola makan, 

terutama memastikan asupan gizi yang 

dibutuhkan Ibu hamil tercukupi. Pola makan 

pada Ibu hamil biasanya tergantung pada 

pola makan di keluarga. Ibu hamil 

mengkonsumsi makanan yang disajikan 

dalam keluarga; mengikuti kebiasaan 

konsumsi atau mitos tertentu dalam 

keluarga, yang terkadang kurang 

memperhatikan aspek kebutuhan gizi yang 

sesuai dengan masa kehamilan Ibu. 

Misalnya pantangan mengkonsumsi telur 

selama masa kehamilan atau 

mengkonsumsi belut agar lancar saat 

persalinan, dan sebagainya. Hal ini 

menunjukkan masih minimnya pengetahun 

dan kesadaran terkait gizi dalam keluarga, 

sehingga menjadi hambatan keluarga dalam 

menerapkan perilaku Keluarga Sadar Gizi 

(Kadarzi). 

Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 

merupakan program pemerintah yang 

dimaksudkan untuk mencegah dan 

mengatasi masalah gizi di mulai dari 

keluarga. Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 

adalah suatu keluarga yang mampu 

mengenal, mencegah dan mengatasi 

masalah gizi setiap anggota dalam 

keluarganya7. Keluarga dapat dikategorikan 

sebagai Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 

apabila memenuhi indikator sebagai berikut; 

(1) memantau berat badan secara berkala, 

yang dapat dilakukan dengan kunjungan 
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rutin ke Posyandu, (2) memberikan ASI 

Ekslusif kepada bayi sejak lahir hingga 

berusia 6 bulan, (3) mengkonsumsi aneka 

makanan (terdapat sayuran dan buah-

buahan), (4) menggunakan garam 

beryodium dan, (5) mengkonsumsi 

suplemen gizi, seperti tablet tambah darah 

(TTD), kapsul vitamin A dosis tinggi sesuai 

anjuran (Elvizahro, 2019). Melihat angka 

malnutrisi yang masih tinggi tersebut 

menunjukkan belum sepenuhnya terealisasi 

perilaku Kadarzi di tatanan rumah tangga. 

Dalam mengatasi masalah gizi, tentu 

tidak bisa hanya berpangku tangan pada 

pemerintah saja. Meski pun kini diwadahi 

dalam bentuk program maupun regulasi, 

namun tanpa melibatkan masyarakat, 

masalah tersebut akan sukar diselesaikan, 

sehingga diperlukan kolaborasi dan 

partisipasi aktif dari masyarakat maupun 

lintas sektor untuk bergerak bersama dalam 

menanggulangi masalah gizi, terutama 

stunting. Diperlukan kesadaran setiap orang 

untuk berpartisipasi dan melakukan upaya 

pencegahan dan penanggulangan masalah 

gizi agar tidak menimbulkan masalah 

kesehatan, atau terbentuknya perilaku 

kesehatan yang sadar gizi, di mulai dengan 

peningkatan pengetahuan tentang gizi itu 

sendiri. 

Membentuk perilaku kesehatan dapat 

di mulai dengan peningkatan pengetahuan 

yang dapat menumbuhkan kesadaran terkait 

kesehatan. Banyak saluran yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pengetahuan sasaran, seperti sosialisasi, 

seminar, media massa, media online, dan 

sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil 

tahu setelah melakukan penginderaan 

terhadap objek tertentu. Pengetahuan 

mendasari terbentuknya perilaku, di mana 

pengetahuan merupakan faktor predisposisi 

seseorang dalam berperilaku8. Perilaku 

yang tidak sehat berawal dari kurangnya 

pengetahuan tentang kesehatan (Yudi, 

2021). Keluarga merupakan unit terkecil 

dalam masyarakat yang memiliki peran 

dalam mengedukasi dan mengelola 

anggotanya agar berperilaku sehat dan 

sadar gizi. 

Seperti intervensi pengetahuan gizi 

yang dilakukan Masrikhiyah (2020) terhadap 

sejumlah Ibu Rumah Tangga di Desa 

Sengon RT/RW 001/003 Kecamatan 

Ketanggungan Kabupaten Brebes mengenai 

pengetahuan Ibu tentang gizi seimbang 

dalam pemenuhan gizi keluarga. 

Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan 

cara penyuluhan terhadap sasaran. Dalam 

pelaksanaannya, metode yang digunakan 

berupa pre test dan post test untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan sebelum 

dan sesudah diberikan penyuluhan terkait 

gizi pada Ibu, dan didapatkan hasil berupa 

adanya peningkatan pengetahuan pada Ibu 

sebesar 76% dari sebelumnya 12%, 

sehingga edukasi tentang gizi dapat 

meningkatkan pengetahuan sasaran untuk 

menerapkan perilaku sadar gizi9. 

Pengetahuan Ibu tentang gizi yang 

rendah menjadi tantangan tersendiri dalam 

mencegah kejadian stunting. Hal ini 

dikarenakan peran Ibu dalam keluarga 

sebagai pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pemenuhan gizi keluarga, 

sehingga diperlukan intervensi dalam 

meningkatkan pengetahuan Ibu tentang gizi 

keluarga. Hasil penelitian lainnya yang 

dilakukan Permana, et al (2021) terkait 

intervensi pengetahuan Ibu dengan media 

promosi kesehatan melalui permainan 

rangking satu dan demontrasi food model 

gizi seimbang dalam mencegah stunting. 

Seperti halnya penelitian Masrikhiyah 

(2020), penelitiannya menggunakan metode 

pre-post test dengan sasaran Ibu yang 

memiliki balita dan berada di wilayah 

Posyandu Wisma Rahayu Kelurahan 

Bukuan. Hasil intervensi menunjukkan 

adanya perbedaan skor pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

dengan analisis bivariat uji wilcoxon (p value 

<0,001)10. 

Dari beberapa penelitian tadi, media 

promosi kesehatan berperan penting 

sebagai instrumen dalam pendidikan 

kesehatan. Selain efektif dalam 

menyampaikan pesan kesehatan, juga 

kreatifitas fasilitator dalam mengemas pesan 

kesehatan agar dapat dipahami audien. 

Selain Ibu yang menjadi sasaran intervensi 

pengetahuan tentang gizi keluarga, Ayah 

atau orang tua juga dapat menjadi sasaran 

peningkatan pengetahuan gizi keluarga dan 
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ikut serta dalam upaya pencegahan 

kejadian stunting di dalam keluarga. Ayah 

sebagai Kepala Keluarga memiliki kewajiban 

dalam memastikan kebutuhan gizi setiap 

anggota keluarganya terpenuhi. 
Dalam meningkatkan pengetahuan 

terkait gizi di masyarakat, petugas 

kesehatan dan tokoh masyarakat memiliki 

peran dalam mengedukasi dan mendukung 

keluarga menerapkan perilaku sadar gizi. 

Pemangku kebijakan setempat dapat 

mendukung program Keluarga Sadar Gizi 

(Kadarzi) dengan memfasilitasi dan 

mendorong melalui kebijakan berwawasan 

kesehatan masyarakat agar dapat 

terimplementasi dilingkungannya. Ketiga 

tokoh tersebut merupakan faktor pendorong 

seseorang untuk berperilaku sehat, 

sehingga tenaga kesehatan, tokoh 

masyarakat maupun pemangku kebijakan 

menjadi sosok panutan yang mesti 

memberikan contoh baik pada masyarakat, 

termasuk penerapan perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-

hari. 

Intervensi pengetahuan tentang gizi 

dan kesehatan keluarga, akan lebih mudah 

di terima bila disesuaikan dengan kearifan 

lokal setempat. Hal ini dikarenakan 

masyarakat tumbuh bersama budaya dan 

sulit dipisahkan, sehingga akan lebih mudah 

dalam hal penerimaan dan pemahaman 

apabila pesan kesehatan atau edukasi yang 

disampaikan kepada masyarakat dipadukan 

dengan unsur-unsur budaya yang ada. Dari 

budaya yang telah ada kemudian 

membentuk budaya kesehatan, misalnya 

berkonsultasi dan bersalin ke Bidan 

ditemani oleh Dukun Beranak. Promosi 

kesehatan yang dilakukan dengan 

pendekatan budaya juga dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat 

setempat lewat materi kesehatan yang 

diberikan. Salah satu contoh pendekatan 

kebudayaan seperti intervensi yang 

dilakukan Kholik, et al (2016) dengan media 

promosi kesehatan melalui kesenian 

tradisional Banjar terhadap sejumlah 

masyarakat di Kabupaten Batola, Banjar, 

Tapin, Tanah Bumbu, dan HSU dalam 

meningkatkan pengetahuan Kesehatan Ibu 

dan Anak (KIA) di Kalimantan Selatan11. 

Hasil dari pendidikan kesehatan melalui 

pementasan kesenian tradisional Banjar 

tersebut berupa tingkat penerimaan dan 

pemahaman responden yang baik sebesar 

90% di lihat dari evaluasi post test. 

Giat edukasi dengan beragam saluran 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), 

baik melalui sosialisasi, advokasi, 

konsultasi, hingga media massa, ibarat 

pepatah ‘banyak jalan menuju roma’, 

banyak cara yang bisa dilakukan dalam 

membentuk perilaku kesehatan untuk 

menjadi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), 

salah satunya dengan edukasi gizi. Dalam 

perjalanannya, tenaga kesehatan dan tokoh 

masyarakat bersama-sama melakukan 

monitoring dan evaluasi (monev) terkait 

perkembangan Keluarga Sadar Gizi 

(Kadarzi) di masyarakat setelah diberikan 

edukasi gizi. Melalui Strategi Nasional 

(Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting, 

optimis pemerintah bersama masyarakat 

yang terus konsisten dalam menanggulangi 

masalah stunting dari hulu hingga ke hilir 

untuk menekan angka kejadian stunting dan 

dampak jangka panjang bagi generasi 

mendatang. 

Dengan pengetahuan yang 

meningkat, diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran keluarga akan pentingnya 

pemenuhan asupan gizi, terutama pada Ibu 

hamil agar anak yang dilahirkan kelak tidak 

berisiko stunting. Selain itu dapat terbentuk 

perilaku kesehatan sadar gizi dalam 

keluarga, sehingga Kadarzi dapat terwujud 

dan keluarga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat menjadi pencegah pertama dan 

utama terhadap masalah gizi masyarakat. 

Akhirnya, secara perlahan dan 

berkesinambungan, angka kejadian stunting 

dapat di tekan berkat edukasi Keluarga 

Sadar Gizi (Kadarzi).* 
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Arah pembangunan kesehatan saat 

ini menitikberatkan pada upaya promotif dan 

preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif 

dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif 

adalah dilaksanakannya program imunisasi. 

Pemberian imunisasi dapat mencegah dan 

mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, 

dan kematian akibat Penyakit yang Dapat 

Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang 

diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap 

tahunnya. (Kementerian Kesehatan, 2020). 

Imunisasi adalah suatu upaya untuk 

menimbulkan atau meningkatkan kekebalan 

seseorang secara aktif terhadap suatu 

penyakit sehingga bila suatu saat terpajan 

dengan penyakit tersebut tidak akan sakit 

atau hanya mengalami sakit ringan. 

Beberapa penyakit menular yang termasuk 

ke dalam (PD3I) antara lain hepatitis B, 

TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, 

campak, rubela, dan radang paru-paru. 

(Kementerian Kesehatan, 2020) 

Undang - Undang Kesehatan Nomor 

36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap 

anak berhak memperoleh imunisasi dasar 

sesuai dengan ketentuan. Imunisasi 

dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi. Pemerintah wajib memberikan 

imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan 

anak. Ketentuan mengenai 

penyelenggaraan imunisasi ini tertuang 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 

11 April 2017.  

Pemberian imunisasi merupakan 

upaya kesehatan masyarakat yang terbukti 

paling cost-effective serta berdampak positif 

untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu 

dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak 

hanya melindungi seseorang tetapi juga 

masyarakat dengan memberikan 

perlindungan komunitas atau yang disebut 

dengan herd immunity.  

Pandemi COVID-19 telah 

mengganggu pelayanan kesehatan di 

seluruh dunia, termasuk pelayanan 

imunisasi. Sebagian besar fasilitas 

kesehatan dan tenaga kesehatan dialihkan 

untuk pelayanan COVID-19 sehingga 

pelayanan kesehatan yang penting lainnya, 

seperti imunisasi menjadi terbengkalai. 

Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-

19 pertama pada bulan Maret 2020, 

cakupan imunisasi rutin untuk mencegah 

penyakit-penyakit pada anak-anak seperti 

campak, rubella, dan difteri semakin 

menurun.  

Gangguan dalam layanan imunisasi 

sangat besar dan langsung dirasakan, 

dengan beberapa hambatan yang diamati di 

berbagai tingkatan. Hambatan akses akibat 

penghentian layanan disertai dengan 

menurunnya permintaan disebabkan 

masyarakat takut tertular COVID-19. 

(Sreshta Muhki, 2021).  

Badan kesehatan dunia WHO 

menyatakan bahwa dampak dari penurunan 

cakupan imunisasi adalah sekitar 80 juta 

anak dari 68 negara yang dapat berisiko 

terinfeksi PD3I, seperti difteri, campak, dan 

polio. United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) dan Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia melaporkan bahwa 

cakupan imunisasi MR berkurang 13% dari 

Januari hingga Maret 2020 dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun 

2019. Data cakupan imunisasi dari 

Kementerian Kesehatan menunjukkan 

bahwa cakupan imunisasi dari Januari 
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hingga Agustus 2020 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2019. 

Contohnya, cakupan imunisasi DPT-HBHib 

pada tahun 2019 yaitu 98,6% dan pada 

tahun 2020 hanya 51,0%. Cakupan MR 

pada tahun 2019 yaitu 98,7% dan pada 

tahun 2020 menjadi 55,7%. Imunisasi IPV 

mengalami penurunan yang paling 

signifikan, yaitu dari 97,3% pada tahun 2019 

menjadi 23,2% pada tahun 2020. 

(Kementerian Kesehatan, 2020) 

Pada tahun 2020, cakupan imunisasi 

dasar lengkap secara nasional sebesar 

83,3%. Angka ini belum memenuhi target 

Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 92,9%. 

Cakupan imunisasi dasar lengkap pada 

tahun 2020 merupakan cakupan imunisasi 

dasar lengkap yang terendah dalam kurun 

waktu 2011 – 2020 sebagai dampak dari 

adanya pandemi COVID-19. (Kementerian 

Kesehatan, 2020) 

Untuk lebih memahami efek pandemi 

COVID-19 terhadap imunisasi, Kementerian 

Kesehatan dan UNICEF melakukan 

penilaian cepat pada April 2020 hasilnya 

menunjukkan bahwa 84% dari semua 

fasilitas kesehatan (faskes) melaporkan 

layanan imunisasi terganggu di kedua level 

yaitu Puskesmas dan Posyandu.  

Dari survei tersebut ditemukan 

kendala pasokan akibat petugas pengelola 

program imunisasi dan sumber daya 

imunisasi dialihkan ke penanganan COVID-

19, terbatasnya alat pelindung diri untuk 

imunisasi yang aman, dan kekurangan 

komoditas. Kementerian Kesehatan 

mengembangkan dan mensosialisasikan 

serangkaian pedoman, standar operasi 

prosedur (SOP), dan materi komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE). Kementerian 

Kesehatan bersama mitranya terus 

melakukan advokasi di tingkat nasional dan 

daerah untuk memperkuat program 

imunisasi selama COVID-19 melalui:  

a. Membuka kembali layanan 

imunisasi 

b. Mengalokasikan anggaran yang 

memadai untuk program imunisasi, 

termasuk kegiatan-kegiatan untuk 

mengejar ketertinggalan selama 

situasi pandemi yang 

berkepanjangan 

c. Memastikan sumber daya manusia 

yang memadai 

d. Melengkapi petugas kesehatan 

dengan APD yang memadai sesuai 

protokol Kementerian Kesehatan 

e. Melakukan pendekatan mobilisasi 

sosial yang inovatif dan kontekstual 

untuk meraih kembali kepercayaan 

masyarakat pada sistem kesehatan. 

(Kementerian Kesehatan, 2020) 

Pandemi COVID-19 memanglah 

menjadi sebuah kasus yang bisa 

melumpuhkan kegiatan sosial masyarakat 

dengan risiko yang akan dirasakan oleh 

individu. Kegiatan imunisasi sendiri 

merupakan suatu langkah penting yang 

harus dilakukan untuk menuju ke arah 

pembangunan kesehatan dalam aspek 

promotif dan preventif untuk memberikan 

upaya pencegahan dan promosi kesehatan 

dengan cara melakukan pemberian 

imunisasi dan edukasi kesehatan yang baik 

bagi ibu dan bayi agar diberikan 

perlindungan dari risiko yang akan terjadi.  

Selain itu dapat juga dilakuan melalui 

kegiatan pengabdian masyarakat tentang 

pendidikan dan pelatihan mengenai segala 

hal yang terkait dengan imunisasi dimasa 

pandemi Covid-19. Kegiatan pengabdian 

masyarakat   ini dilakukan agar dapat 

meningkatkan pengetahuan   dan 

pemahaman, membangun kepercayaan   

dan kredibilitas, dan mendorong   

terciptanya   sikap, perilaku   dan   

kepercayaan yang tepat   terhadap informasi 

imunisasi rutin pada masa pandemi Covid-

19. Selain kegiatan pendidikan dan 

pelatihan mengenai imunisasi dimasa 

pandemi, kegiatan ini juga disertai dengan 

kegiatan pembagian masker gratis untuk 

ibu-ibu dan kader yang hadir pada saat 

kegiatan.  

Dengan berjalannya waktu 

pemerintah memberikan sebuah upaya 

untuk mulai menjalankan kembali kegiatan 

imunisasi dengan adanya pedoman yang 

dikeluarkan mengenai standar operasi 

prosedur (SOP), dan materi komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) untuk 

memperkuat program imunisasi selama 

COVID-19 dan hal tersebut harus dilakukan 

oleh pemberi layanan imunisasi agar tetap 
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memberikan perlindungan dan 

kewaspadaan selama COVID-19. Dengan 

demikian perlu adanya kesadaran yang 

tinggi dan kerjasama yang harus dilakukan 

antara pemberi layanan imunisasi dengan 

masyarakat untuk tetap dan mematuhi 

prosedur yang ada agar kegiatan imunisasi 

tetap berjalan dan masyarakat khususnya 

ibu hamil dan bayi/balita juga tetap diberikan 

imunisasi untuk upaya perlindungan. Selain 

itu upaya yang sudah dilakukan masyarakat 

dalam pengabdian masayarakat di Desa 

Pademawu Barat merupakan salah satu 

wilayah yang selalu rutin memberikan 

tindakan pelayanan pemberian imunisasi 

pada bayi, walaupun   pada   masa pandemi 

Covid-19, Balai Desa Pademawu Barat 

Kabupaten Pamekasan tetap berkomitmen 

untuk memberikan pelayanan imunisasi 

yang prima. 

Dan dengan   adanya   kegiatan   

pendidikan   dan   pelatihan   tentang 

“imunisasi dimasa Pandemi Covid-19” ini, 

diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan 

ibu dan kader kesehatan tentang imunisasi 

di masa pandemi Covid-19, sehingga ibu 

tetap mau memberikan imunisasi yang 

lengkap pada bayi dan tidak khawatir untuk 

datang ke puskesmas atau ke Balai Desa 

Pademawu Barat untuk  mengimunisasi 

bayinya.  Yang pada    akhirnya derajat 

kesehatan bayi tetap bisa ditingkatkan 

walaupun saat ini sedang terjadi pandemi 

Covid-19. 
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Istilah kekerasan seksual tidak asing 

lagi di masyarakat. Perilaku tindak 

kekerasan seksual menjadi salah satu 

permasalahan yang tengah dihadapi saat 

ini. Kekerasan seksual diartikan sebagai 

perilaku seksual secara fisik dengan tanpa 

persetujuan dari orang lain atau ketika orang 

lain tersebut sedang dalam keadaan tidak 

dapat memberikan persetujuan. Kekerasan 

seksual meliputi diantaranya yaitu 

pemerkosaan, kekerasan dalam rumah 

tangga, penyerangan secara seksual, 

kekerasan dalam pacaran, dan 

penguntitan1.  

Komnas Perempuan menyebutkan 

bahwa terdapat 15 jenis kekerasan seksual, 

diantaranya yaitu pemerkosaan, percobaan 

perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi 

seksual, pendagangan perempuan dengan 

tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan 

seksual, pemaksaan perkawinan, 

pemaksaan kehamilan, pemaksanaan 

aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan 

sterilisasi, penyiksaan seksual, 

penghukuman tidak manusiawi dan 

bernuansa seksual, praktik tradisi 

bernuansa seksual yang membahayakan, 

dan control seksual termasuk lewat aturan 

disriminatif beralasan moralitas dan agama2. 

Kekerasan seksual dapat terjadi pada 

semua golongan umur termasuk anak-anak. 

Sifat anak-anak yang mudah untuk ditakut-

takuti serta dibohongi menjadikan mereka 

sasaran empuk para pelaku. Selain itu, anak 

dipandang sebagai pihak lemah, kurangnya 

pendidikan seksual anak sesuai usia, serta 

globalisasi informasi menjadikan salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan seksual pada anak 3,4,5. 

Data dalam Sistem Informasi Online 

Perlindungan Anak (SIMFONI PPA) milik 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

menunjukan bahwa terdapat kenaikan 

persentase kasus kekerasan yang terjadi 

dalam golongan umur anak selama tiga 

tahun terakhir yaitu dari 56,5% pada Tahun 

2019 menjadi 58% pada Tahun 2020. Pada 

Tahun 2021 menjadi sebesar 58,8%6. 

Di samping itu, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) juga mencatat 

adanya tren kenaikan kasus kekerasan 

pada anak yang terjadi dalam tiga tahun 

terkahir dimana pada Tahun 2019 terdapat 

sebanyak 11.057 kasus, Tahun 2020 

sebanyak 11.279 kasus, dan Tahun 2021 

sebanyak 14.517 kasus kekerasan pada 

anak anak7,8.  

Jenis kekerasan pada anak yang 

paling banyak terjadi adalah kekerasan 

seksual (45%), kekerasan psikis (19%), 

kekerasan fisik (18%), dan lain-lain berupa 

eksploitasi ekonomi, trafficking, dan 

penelantaran7. Sampai pada Tahun 2021, 

kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan 

pada anak dengan persentase tertinggi dari 

jenis yang lain8. 

Bicakci dkk dalam Kementerian PPPA 

Tahun 2021 menyebutkan bahwa yang 

termasuk kekerasan seksual pada anak 

adalah pemerkosaan, menujukan konten 

pornografi pada anak, eksploitasi anak 

untuk prostitusi dan/atau pornografi, 

pemaksaan terhadap anak untuk menyentuh 

organ genital orang lain, kontak fisik denga 

organ genital anak, serta mengenalkan anak 

pada kata-kata berbau seksual9. 
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Kekerasan seksual yang didapatkan 

anak memiliki dampak jangka pendek 

maupun dampak jangka panjang10. 

Umumnya korban mengalami psychological 

disorder yang disebut dengan post-traumatic 

stress disorder dimana tanda-tandanya 

berupa kecemasan tinggi, ketakutan yang 

intens, dan emosi pasca kejadian3. Akibat 

dari berbagi emosi negatif dan stress 

tersebut akan muncul dampak seperti fobia, 

trauma seksual, sakit kepala, sulit tidur, dan 

berat badan yang mengalami perubahan1.  

Anak yang secara langsung 

mengalami kekerasan seksual dapat 

mengalami luka, kehamilan tidak diinginkan, 

dan penyakit menular seksual seperti HIV. 

Apabila pelecehan terjadi di institusi 

pendidikan atau tempat kerja akan 

memberikan pengaruh terhadap korban 

seperti penurunan pencapaian, perubahan 

kegiatan atau pekerjaan, bahkan keluar dari 

tempat tersebut1. Selain itu, juga dapat 

berakibat pada bunuh diri11. 

Kasus kekerasan seksual seperti 

halnya dengan fenomena gunung es dimana 

masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. 

Tinginya kasus kekerasan seksual pada 

anak yang ada menunjukan bahwa 

pentingnya pendidikan seks. Selain orang 

tua, guru juga memiliki peran yang sama 

dalam menjaga anak dari segala bentuk 

kekerasan termasuk kekerasan seksual11. 

Orang tua dan guru menjadi peran utama 

para pendidik. Namun, banyak orang 

menganggap bahwa pendidikan seks 

merupakan hal tabu dan belum pantas untuk 

disampaikan kepada anak12. 

Meskipun pendidikan seks 

merupakan hal yang asing bagi anak, tetapi 

hal tersebut sangat diperlukan. Pemberian 

pemahaman tentang seksual berguna 

sebagai upaya guna mencegah dan 

meminimalisir perilaku menyimpang12. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Hanifah dkk Tahun 2021 menunjukan hasil 

bahwa pendidikan seksual memberikan 

dampak yang baik terhadap peningkatan 

pengetahuan, sikap, dan efikasi diri orang 

tua dalam pencegahan pelecehan seksual 

pada anak. Penyuluhan dan edukasi yang 

dilakukan juga berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan, sikap, dan efikasi 

diri11.  

Pendidikan seks harus dianggap 

sebagai bagian dari proses pendidikan.  

Orang tua mempunyai peran untuk 

mengajarkan pendidikan seks secara 

langsung dan berkelanjutan sesuai dengan 

panutan dan norma yang berlaku pada 

masyarakat setempat12. Pendidikan seksual 

bagi anak usia dini maupun remaja sangat 

penting serta diperlukan. Dengan adanya 

edukasi seksual tersebut, akan membuat 

mereka memahami serta lebih berhati-hati 

terhadap tindakan yang mengarah pada 

perilaku seksual13. 
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