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PRAKATA

Dengan mengucapkan puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah
Swt., yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis dalam
menyusun buku berjudul Promosi Kesehatan. Konsep dalam buku ini
adalah perilaku aktor kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan.
Dunia kesehatan saat ini mengharapkan perilaku untuk hidup sehat,
tidak saja bagi manusianya, tetapi lingkungannya.
Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau
referensi stakeholder kesehatan, terutama mahasiswa Program Studi Ilmu
Kesehatan Masyarakat (baik sarjana, magister, dan doktor), praktisi,
dan tenaga medis kesehatan lainnya. Penulis menyadari bahwa buku
ini masih terdapat kelemahan berupa kesalahan dan memungkinan
adanya pendapat ahli yang bersumber dari buku, jurnal, media online, dan
disertasi yang terlewatkan atau tidak tertulis dalam referensi buku ini,
oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dan dengan
doa pula penulis panjatkan semoga konsep dan gagasan para ahli yang
menjadi referensi buku ini dapat diangkat oleh Allah Swt., sebagai amal
ibadah saudara-saudaraku semua.
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
setinggi-tinggi kepada suami tercinta Dedi Sefrizal, S.T., ananda Devin
Caisario Zefrizal dan Fatimah Eysel Zefrizal yang senantiasa menjadi
penyemangat, sumber inspirasi, dan memberikan doa serta dukungan.
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Ubudiyah Indonesia atas doa, nasihat, dan semangat yang diberikan
selama ini.
Dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini,
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Jakarta, Mei 2020
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Bab 1
KONTEKS PROMOSI KESEHATAN

A. Pengertian Promosi Kesehatan
Promosi kesehatan pada prinsipnya merupakan upaya dalam
meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari,
oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri
sendiri, serta kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan
kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan-kebijakan publik
yang berwawasan kesehatan.
Promosi kesehatan merupakan upaya yang bersifat promotif
(peningkatan), sebagai perpaduan dari upaya preventif (pencegahan),
kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) dalam rangkaian
upaya kesehatan yang komprehensif (Kholiq, 2012).
Menurut Green (Notoatmodjo, 2007), promosi kesehatan adalah
segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang
terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi, yang direncanakan untuk
memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan.
Committee on Health Education and Promotion Terminology yang dikutip
oleh McKenzie (2007) mendefinisikan promosi kesehatan sebagai
kombinasi terencana apa pun dari mekanisme pendidikan, politik,
lingkungan, peraturan, maupun mekanisme organisasi yang mendukung
tindakan dan kondisi kehidupan kondusif untuk kesehatan individu,
kelompok, dan masyarakat.
1

Hasil rumusan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di
Ottawa, Canada menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah suatu
proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan
meningkatkan kesehatan mereka. Dengan kata lain, promosi kesehatan
adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau
dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka
sendiri (Notoatmodjo, 2010).
Menurut Lawrence Green (1984), promosi kesehatan adalah segala
bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi, terkait dengan
ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan
perubahan perilaku dan lingkungan yang baik bagi kesehatan.
Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan
individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan
mereka mengandalkan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan
sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Bertolak dari
pengertian yang dirumuskan WHO, Indonesia merumuskan pengertian
promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama
masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta
mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial
budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan
kesehatan (Depkes RI, 2005).
Pada Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan (Depkes RI, 2006)
disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan
bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri,
serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat,
sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan.
Menurut Depkes RI (2008) menyatakan bahwa promosi kesehatan
adalah serangkaian proses pemberdayaan masyarakat agar mampu
memelihara dan meningkatkan kesehatan. Proses pemberdayaan
dilakukan dari oleh masyarakat yang artinya proses pemberdayaan
tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial di masyarakat
bahkan semua komponen masyarakat.
Depkes RI (2008) menitikberatkan bahwa promosi kesehatan
bukan hanya sekadar proses penyadaran masyarakat atau pemberian
2
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dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi
juga disertai upaya-upaya menfasilitasi perubahan perilaku.
Hasil Konferensi Internasional ke-4 tentang promosi kesehatan,
yang dikutip oleh Liliweri (2007), menyatakan bahwa prioritas promosi
kesehatan dalam abad ke-21 adalah: (1) mempromosikan tanggung jawab
sosial bagi kesehatan; (2) meningkatkan modal untuk pengembangan
kesehatan ; (3) konsolidasi dan perluasan kemitraan untuk kesehatan;
(4) meningkatkan kapasitas komunitas dan memperkuat individu; dan
(5) melindungi keamanan infrastruktur promosi kesehatan.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa melalui promosi
kesehatan tersebut sejumlah informasi kesehatan yang berhubungan
dengan, baik itu manusia sendiri maupun lingkungannya akan menjadi
suatu pengetahuan luas yang mampu memberi suatu kontribusi dalam
berbagai hal terbaik dalam kehidupan manusia.

B. Tujuan Promosi Kesehatan
Secara umum promosi kesehatan bertujuan untuk memberi
pengetahuan luas kepada siapa saja khususnya manusia, yang memang
pelaku kesehatan itu sendiri. Promosi kesehatan dianggap penting dan
urgen dalam membuat kehidupan manusia sebagai pelaku kesehatan
untuk menjadi tangguh dalam menghadapi sejumlah permasalahan
kesehatan itu sendiri, terutama dari gejala penyakit. Suatu promosi
kesehatan berada, selain memberi pemahaman kepada siapa saja, juga
akan merupakan suatu bentuk pencegahan terhadap sumber-sumber
penyakit yang membuat manusia itu sendiri akan menyadari bahwa
kesehatan itu penting dari hal lainnya. Dari itu, akan membentuk suatu
karakter yang sadar akan suatu pentingnya kesehatan.
Menurut Ahmad (2014), tujuan promosi kesehatan dibagi menjadi
tiga tingkatan, yaitu berdasarkan program, pendidikan, dan perilakunya.
Tujuan program (jangka panjang) meliputi refleksi dari fase sosial dan
epidemiologi berupa pernyataan mengenai hal-hal yang akan dicapai
dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan.
Tujuan pendidikan (jangka menengah) merupakan pembelajaran yang
harus dicapai agar perilaku yang diinginkan dalam mengatasi masalah
kesehatan dapat tercapai. Sementara tujuan perilaku (jangka pendek)
merupakan gambaran perilaku yang akan dicapai dalam mengatasi
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masalah kesehatan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap,
dan tindakan.
Pada dasarnya tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk
mencapai tiga hal, yaitu:
1.

Peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat.

2.

Peningkatan perilaku masyarakat.

3.

Peningkatan status kesehatan masyarakat.

Menurut Lawrence Green (1990) dalam buku Promosi Kesehatan dan
Ilmu Perilaku Notoatmodjo (2007) tujuan promosi kesehatan terdiri dari
tiga tingkatan, yaitu:
1.

Tujuan program
Merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode
waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan.

2.

Tujuan pendidikan
Merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk mengatasi
masalah kesehatan yang ada.

3.

Tujuan perilaku
Merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai
(perilaku yang diinginkan). Oleh sebab itu, tujuan perilaku
berhubungan dengan pengetahuan dan sikap.

Atas dasar tersebut melalui promosi kesehatan tersebut akan
terbentuk perilaku kesadaran terhadap suatu nilai kesehatan itu sendiri.
Perilaku tersebut memberi kontribusi positif terhadap berbagai hal
atas kondisi hidup sehat, paling tidak memberi pengetahuan agar
setiap orang menyadari dalam lingkungannya terdapat orang lain dan
lingkungan yang menaruh kehidupan akan suatu kesehatan.

C. Sasaran Promosi Kesehatan
Dalam merumuskan promosi kesehatan sebagaimana tersebut di
atas, tentunya melalui sasaran-sasaran, baik itu terhadap pihak yang
dipromosikan kesehatan itu sendiri, atau sasaran ketercapaian dari
promosi kesehatan tersebut. Sasaran promosi terhadap pihak yang
dipromosikan yaitu orang-orang pelaku kesehatan dan kedua adalah
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sasaran hasil sesuatu yang diinginkan dari hasil promosi kesehatan
tersebut.
Berdasarkan penahapan upaya promosi kesehatan, sasaran promosi
kesehatan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:
1.

Sasaran primer (primary target)
Upaya promosi yang dilakukan terhadap sasaran primer sejalan
dengan strategi pemberdayaan masyarakat (empowerment).

2.

Sasaran sekunder (secondary target)
Upaya promosi kesehatan sekunder adalah sejalan dengan strategi
dukungan sosial (social support).

3.

Sasaran tersier (tertiary target)
Upaya promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran tersier
sejalan dengan strategi advokasi (advocacy).

Pelaksanaan promosi kesehatan ditujukan kepada sasaran yang
telah disesuaikan. Sasaran dalam promosi kesehatan terbagi menjadi
tiga jenis, yaitu (Kementerian Kesehatan, 2011):
1.

Sasaran primer upaya promosi kesehatan adalah pasien, individu
sehat, dan keluarga atau rumah tangga yang diharapkan dapat
mengubah perilaku, misalnya mengubah perilaku hidup tidak bersih
dan tidak sehat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.

Sasaran sekunder upaya promosi kesehatan yaitu para pemuka
masyarakat, baik pemuka informal seperti pemuka adat dan pemuka
agama, maupun pemuka formal seperti petugas kesehatan dan
pejabat pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan dan media
massa yang diharapkan dapat turut serta dalam upaya peningkatan
PHBS pasien, individu sehat, dan keluarga.

3.

Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik berupa
peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, bidang lainnya
yang berkaitan, dan pihak yang memfasilitasi sumber daya.

Maulana (2009) dalam bukunya Promosi Kesehatan menjelaskan
sasaran promosi kesehatan perlu dikenali secara khusus, rinci, dan
jelas agar promosi kesehatan lebih efektif. Adapun sasaran dari adanya
promosi kesehatan adalah individu/keluarga, masyarakat, pemerintah/
lintas sektor/politisi/swasta, dan petugas atau pelaksana program.
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Selain membutuhkan sasaran yang jelas, maka promosi kesehatan
juga harus mempunyai ruang lingkup. Sehingga semua berjalan dengan
jelas. Berdasarkan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di
Ottawa, Canada tahun 1986, dalam bukunya Maulana (2009) promosi
kesehatan dikelompokkan menjadi lima area, yaitu:
1.

Kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan (health public policy)
Kegiatan ditujukan pada para pembuat keputusan atau penentu
kebijakan. Hal ini berarti setiap kebijakan pembangunan dalam
bidang apa pun harus mempertimbangkan dampak kesehatan bagi
masyarakat.

2.

Mengembangkan jaring kemitraan dan lingkungan yang mendukung
(create partnership and supportive environment)
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan jaringan kemitraan
dan suasana yang mendukung terhadap kesehatan. Kegiatan ini
ditujukan kepada pemimpin organisasi masyarakat, serta pengelola
tempat-tempat umum, dan diharapkan memperhatikan dampaknya
terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan
nonfisik yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan
masyarakat.

3.

Reorientasi pelayanan kesehatan (reorient health service)
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan tanggung
jawab bersama antara pemberi dan penerima pelayanan. Orientasi
pelayanan diarahkan dengan menempatkan masyarakat sebagai
subjek (melibatkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan) yang
dapat memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya sendiri.
Hal tersebut berarti pelayanan kesehatan lebih diarahkan pada
pemberdayaan masyarakat.

4.

Meningkatkan keterampilan individu (increase individual skills)
Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat, yang terdiri atas
kelompok, keluarga, dan individu. Kesehatan masyarakat terwujud
apabila kesehatan kelompok, keluarga, dan individu terwujud.
Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan anggota masyarakat atau
individu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan masyarakat memelihara serta meningkatkan
kualitas kesehatannya.
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5.

Memperkuat kegiatan masyarakat (strengthen community action)
Derajat kesehatan masyarakat akan terwujud secara efektif, jika
unsur-unsur yang terdapat di masyarakat tersebut bergerak
bersama-sama. Memperkuat kegiatan masyarakat berarti mem
berikan bantuan terhadap kegiatan yang sudah berjalan di
masyarakat, sehingga lebih dapat berkembang.

D. Prinsip Promosi Kesehatan
Sesuatu yang dilakukan dalam promosi kesehatan tidak terlepas
dari prinsip promosi kesehatan itu sendiri. Prinsip merupakan dasar
pemikiran dalam melakukan promosi kesehatan tersebut. Berbagai
prinsip promosi kesehatan dapat ditinjau dari berbagai sisi, khususnya
apa yang ingin dicapai dari promosi kesehatan, apa saja kendala, dan
termasuk manfaat yang diperoleh. Tentunya dalam hal ini, prinsip
terhadap promosi kesehatan memegang peranan center untuk sebuah
promosi kesehatan.
Menurut Acmad Kholid (2015), beberapa prinsip dalam promosi
kesehatan yang sangat perlu dipahami adalah sebagai berikut:
1.

Definisi promosi kesehatan (health promotion), adalah proses
pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan
melindungi kesehatannya (the process of enabling people to control over
and improve their health), lebih luas dari pendidikan atau penyuluhan
kesehatan. Promosi kesehatan meliputi pendidikan/penyuluhan
kesehatan, dan di pihak lain penyuluhan/pendidikan kesehatan
merupakan bagian penting (core) dari promosi kesehatan.

2.

Promosi kesehatan merupakan upaya perubahan/perbaikan
perilaku di bidang kesehatan disertai dengan upaya memengaruhi
lingkungan atau hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap
perbaikan perilaku dan kualitas kesehatan.

3.

Promosi kesehatan juga berarti upaya yang bersifat promotif
(peningkatan) sebagai perpaduan dari upaya preventif (pencegahan),
kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) dalam rangkaian
kesehatan yang komprehensif.

4.

Promosi kesehatan, selain tetap menekankan pentingnya pen
dekatan edukatif yang selanjutnya disebut gerakan pemberdayaan
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masyarakat, juga perlu dibarengi dengan upaya advokasi dan bina
suasana (social support).
5.

Promosi kesehatan berpatokan pada PHBS yang dikembangkan
dalam lima tatanan, yaitu di rumah/tempat tinggal (where we live),
di sekolah (where we learn), di tempat kerja (where we work), di
tempat-tempat umum (where we play and everything), dan di sarana
kesehatan (where we get health services).

6.

Pada promosi kesehatan, peran kemitraan lebih ditekankan lagi,
yang dilandasi oleh kesamaan (equity), keterbukaan (transparancy),
dan saling memberi manfaat (mutual benefit). Kemitraan ini
dikembangkan antara pemerintah dengan masyarakat termasuk
swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga secara lintas
program dan lintas sektor.

7.

Promosi kesehatan sebenarnya juga lebih menekankan pada proses
atau upaya, dengan tanpa mengecilkan arti hasil apalagi dampak
kegiatan. Jadi, sebenarnya sangat susah untuk mengukur hasil
kegiatan, yaitu perubahan atau peningkatan perilaku individu dan
masyarakat. Hal yang lebih sesuai untuk diukur adalah mutu dan
frekuensi kegiatan, seperti advokasi, bina suasana, gerakan sehat
masyarakat, dan lain-lain.

E. Media Promosi Kesehatan
Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari
“medium”, secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”, yaitu
perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan
(Ahmad Khloid, 2015). Keberadaan media dalam promosi itu memberi
kontribusi yang efektif dalam melakukan, daripada program promosi
kesehatan bila dibandingkan tidak menggunakan media. Keunggulan
media akan mempermudah aktor kesehatan dan pelaku sasaran promosi
kesehatan sama-sama efektif, baik dalam memberi informasi maupun
menerima informasi bagi sasaran promosi tersebut. Oleh karena itu,
media mempunyai peran dan nilai positif yang tinggi dalam mencapai
nilai-nilai kesehatan melalui proses promosi lewat media.
Menurut Notoatmodjo (2007) dalam bukunya Promosi Kesehatan
dan Ilmu Perilaku, promosi kesehatan terdapat beberapa metode
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pendidikan dan media promosi kesehatan yang biasa digunakan,
antara lain:
1.

Metode pendidikan individual, merupakan metode pendidikan yang
bersifat perorangan, di antaranya: bimbingan atau penyuluhan, dan
wawancara.

2.

Metode pendidikan kelompok, dalam metode ini harus diingat bahwa
jumlah populasi yang akan ditujukan haruslah dipertimbangkan.
Untuk itu dapat dibagi menjadi kelompok besar dan kelompok kecil
serta kelompok massa. Apabila peserta lebih dari 15 orang maka
dapat dimaksudkan kelompok besar, di mana dapat menggunakan
metode ceramah dan seminar. Sedangkan disebut kelompok kecil
apabila jumlah kurang dari 15 orang, dapat menggunakan metode
diskusi kelompok, curah pendapat, bola salju, kelompok kecil,
serta memainkan peran. Apabila menggunakan metode pendidikan
massa ditujukan kepada masyarakat ataupun khalayak yang luas,
dapat berupa ceramah umum, pesawat televisi, radio, tulisantulisan majalah atau koran, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam media yang digunakan menurut Notoatmodjo
(2007) terdapat tiga macam media, antara lain:
1.

Median bantu lihat (visual), yang berguna dalam menstimulasi
indra mata pada waktu terjadinya proses pendidikan. Di mana
media bantu lihat ini dibagi menjadi dua, yaitu media yang
diproyeksikan, misalnya slide, film, film strip, dan sebagainya,
sedangkan media yang tidak diproyeksikan, misalnya peta, buku,
leaflet, bagan, dan lain sebagainya.

2.

Media bantu dengar (audio), di mana merangsang indra
pendengaran sewaktu terdapat proses penyampaian, misalnya
radio, piring hitam, dan pita suara.

3.

Media lihat-dengar, seperti televisi, video cassette, dan lain
sebagainya.

Menurut Levie dan Lentz (1982) menjelaskan bahwa terdapat
empat fungsi yang didapatkan dari media visual, di antaranya fungsi
atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi
atensi sendiri dimaksudkan untuk menarik dan mengarahkan siswa
untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berhubungan dengan
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makna visual yang ditampilkan atau dapat berupa teks pelajaran.
Fungsi afektif berhubungan dengan tingkat kenyamanan siswa
dalam membaca atau melihat gambar yang sedang dibaca di mana
dari teks dan gambar tersebut dapat menggugah rasa emosi dan sifat
siswa, misalnya informasi yang menyangkut sosial dan ras. Fungsi
kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang
mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar mempelancar
pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau
pesan yang terkandung dalam gambar.
Sedangkan pada fungsi audio menurut Hamdani merupakan suatu
proses penyampaian pesan yang hanya didapat melalui pendengaran
yang dapat merangsang proses pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemampuan dari para siswa untuk memperoleh bahan ajar (Hamdani,
2011).
Menurut penelitian para ahli, pancaindra yang paling banyak
menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata (kurang lebih 75%87%), sedangkan 13%-25% pengetahuan manusia diperoleh atau
disalurkan melalui indra lainnya (Heri, 2009). Perpaduan saluran
informasi melalui mata 75% dan telinga 13% akan memberikan
rangsangan yang cukup baik sehingga dapat memberikan hasil yang
optimal (Kapti, 2010).
Media promosi kesehatan (Lunandi, 2003) dapat dibagi berdasar
kan jenis perlakuan yang diberikan:
1.

Ceramah
Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya
searah, yakni dari penceramah kepada hadirin. Pada metode ini
penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan
dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan
kesempatan kepada sasaran untuk menyampaikan tanggapannya.
Beberapa keuntungan menggunakan metode ceramah adalah murah
dari segi biaya, mudah mengulang kembali jika ada materi yang
kurang jelas ditangkap peserta daripada proses membaca sendiri,
lebih dapat dipastikan tersampaikannya informasi yang telah
disusun dan disiapkan. Apalagi kalau waktu yang tersedia sangat
minim, maka ceramah inilah yang dapat menyampaikan banyak
pesan dalam waktu singkat. Selain keuntungan ada juga kelemahan
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menggunakan metode ceramah, salah satunya adalah pesan terinci
mudah dilupakan setelah beberapa lama.
2.

Diskusi
Diskusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan
dalam proses pendidikan. Harus ada partisipasi yang baik dari
pesera yang hadir. Diskusi diarahkan pada keterampilan berdialog,
peningkatan pengetahuan, peningkatan pemecahan masalah secara
efisien, dan untuk memengaruhi para peserta agar mau mengubah
sikap. Dalam suatu diskusi para pesertanya berpikir bersama dan
mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian
pada diri sendiri, pada pandangan peserta diskusi dan juga pada
masalah yang didiskusikan.
Diskusi dipakai sebagai forum untuk bertukar informasi,
pendapat, dan pengalaman dalam bentuk tanya-jawab yang
teratur dengan tujuan mendapatkan pengertian yang lebih luas,
kejelasan tentang suatu permasalahan, dan untuk menentukan
kebijakan dalam pengambilan keputusan. Diskusi merupakan
saluran yang paling baik untuk menjaga kredibilitas pesanpesan, menyediakan informasi, dan mengajarkan keterampilan
kompleks yang membutuhkan komunikasi dua arah antara
individu dengan seseorang sebagai sumber informasi terpercaya.
Diskusi membutuhkan perencanaan dan persiapan, serta terdapat
banyak cara untuk memicu dan mempersiapkan struktur yang
akan membantu setiap orang untuk berpartisipasi. Diskusi dapat
dipicu dengan menyajikan suatu pokok masalah, sebaiknya hal
yang berkontroversial (Ewless, 1994).

Rebert Heinich (1996) menyebutkan macam-macam media yang
digunakan dalam proses pembelajaran sebagai berikut:
1.

Media nonproyeksi.

2.

Media proyeksi.

3.

Media audio.

4.

Media bergerak.

5.

Pembelajaran yang dimediasi komputer.

6.

Multimedia dan hipermedia berbasis komputer.

7.

Media (radio dan televisi).
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Anderson (1976) mengelompokkan media pembelajaran menjadi
sepuluh golongan, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1 Golongan Media
No.

Golongan Media

Contoh

1.

Audio

Kaset audio, siaran radio, CD, telepon

2.

Cetak

Buku pelajaran, modul, brosur, koran, foto/
gambar

3.

Audio-cetak

Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis

4.

Proyeksi visual diam

Overhead Transparancy (OHT)

5.

Proyeksi audio visual

Film bingkai (slide) bersuara

6.

Visual gerak

Film bisu, animasi

7.

Audio visual gerak

Film gerak bersuara, video/VCD, televisi

8.

Objek fisik

Benda nyata, model, spesimen

9.

Manusia dan lingkungan

Penyaji, pustakawan, laboran

10.

Komputer

CAI, CBI

Sumber: Anderson (1976)

Dalam melakukan promosi kesehatan perlu diperhatikan media
yang digunakan agar dapat menarik perhatian sasaran dalam mengikuti
promosi kesehatan. Menurut (Kholid, 2012) media pembelajaran adalah
sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, seperti
buku, film, video, dan sebagainya. Media merupakan alat yang digunakan
oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran
(Maulana, 2007). Tujuan dari penggunaan media dalam pengajaran,
yaitu untuk memperjelas pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu,
tenaga, daya indra, menimbulkan semangat belajar, interaksi langsung
antara peserta didik dan sumber belajar, serta memungkinkan peserta
belajar mandiri sesuai bakat (Simamora, 2009).
Media yang berupa alat peraga berfungsi untuk (Maulana, 2007):
1.

Menimbulkan minat sasaran.

2.

Mencapai sasaran yang lebih banyak.

3.

Membantu mengatasi hambatan dalam pemahaman.

4.

Merangsang sasaran untuk meneruskan pesan pada orang lain.

5.

Memudahkan penyampaian informasi.
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6.

Memudahkan penerimaan informasi oleh sasaran.

7.

Mempermudah cara penyampaian dan penerimaan informasi oleh
orang banyak.

8.

Mendorong keinginan untuk mengetahui, mendalami, dan
mendapat pengertian yang lebih baik.

9.

Membantu menegakkan pengetahuan yang diterima agar bisa lebih
lama tersimpan dalam ingatan.

Pelaksanaan promosi kesehatan membutuhkan media yang dapat
memudahkan aktivitas promosi kesehatan terutama pada saat pendidik
(sumber) tidak dapat bertemu langsung dengan sasaran. Adapun jenisjenis media pembelajaran menurut (Kholid, 2012), yaitu:
1.

Media visual, seperti grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun,
dan komik.

2.

Media auditif, seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan
sejenisnya.

3.

Projected still media, seperti slide, over head projector, in focus, dan
sejenisnya.

4.

Projected motion media, seperti film, televisi, video, komputer, dan
sejenisnya.

Sedangkan, menurut Sharon (2005) terdapat enam jenis dasar dari
media pembelajaran, yaitu:
1.

Teks, yaitu penyampaian informasi yang berupa tulisan.

2.

Media audio, seperti suara latar, musik, atau rekaman suara yang
dapat meningkatkan daya tarik sasaran.

3.

Media visual, yaitu media yang memberikan rangsangan-rangsangan
visual, seperti gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun,
poster, dan papan buletin.

4.

Media proyeksi gerak, seperti film gerak, film gelang, program TV,
video kaset (CD, VCD, atau DVD).

5.

Benda-benda tiruan/miniatur, seperti benda-benda tiga dimensi
yang dapat disentuh dan diraba oleh penerima pesan.

6.

Manusia, yang dapat berupa guru, siswa, atau pakar/ahli di bidang/
materi tertentu.
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Adapun ciri-ciri media pembelajaran menurut (Gerlach dan Ely,
1971), yaitu:
1.

Ciri fiksatif.

2.

Ciri manipulatif.

3.

Ciri distributif.

Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran
menurut (Kholid, 2012), yaitu:
1.

Sesuai dengan tujuan atau standar kompetensi yang ingin dicapai.

2.

Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep,
prinsip, dan generalisasi.

3.

Praktis, luwes, dan bertahan.

4.

Memperhatikan pengelompokan sasaran.

5.

Penyaji terampil dalam menggunakan media.

Namun demikian, selain penggunaan media dalam promosi
kesehatan itu, oleh petugas atau aktor kesehatan dapat menggunakan
pendekatan perilaku positif terhadap sasaran promosi atau untuk
orang-orang yang dipromosikan. Perilaku merupakan pendekatan yang
efektif, dengan memberi contoh dan keteladanan akan perilaku hidup
sehat. Penunjukan perilaku dan keteladanan akan memberi nilai tambah
yang lebih dari media. Melalui komunikasi yang harmonis dengan
sasaran promosi kesehatan akan memberi suatu nilai kesadaran yang
tinggi akan pentingnya kesehatan bagi setiap orang, utamanya sasaran
promosi tersebut.
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Bab 2
LINGKUNGAN
PROMOSI KESEHATAN

A. Promosi Kesehatan Bayi
Bayi merupakan bagian dari promosi kesehatan itu sendiri. Keberadaan
promosi kesehatan bagi bayi sebagai kebutuhan bagi siapa saja terutama
kedua orangtua atau mereka sebagai calon pasangan suami istri dan
tidak terkecuali masyarakat pada umumnya. Promosi sebagai suatu
kebutuhan memberi arti bahwa bayi adalah sebagai seorang anak yang
baru lahir dan tumbuh untuk berkembang. Kepada siapa saja termasuk
yang disebutkan di atas kesehatan bayi perlu diketahui dan pentingnya
bayi akan tumbuh dan berkembang. Sasaran promosi kesehatan bayi
memegang peran center yang utama juga bagi siapa saja, dan paling
tidak mempunyai pengetahuan akan pencegahan dari suatu serangan
penyakit terhadap bayi terutama usia 0-10 tahun yang ingin tumbuh
dan berkembang dengan sempurna.
Sementara itu, masa bayi adalah masa keemasan sekaligus masa
kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa
ini bayi sangat peka terhadap lingkungan dan dikatakan masa keemasan
karena masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang
kembali (Departemen Kesehatan, 2009).
Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus, apakah
bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat, sangat
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bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Tidak saja cara
perawatannya, namun pola pemberian makan juga sangat memengaruhi
perkembangan dan pertumbuhan bayi (Depkes RI, 2009).
Bayi adalah individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi.
Bayi harus dapat melakukan empat penyesuaian agar dapat tetap hidup,
yaitu penyesuaian perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernapas,
dan pembuangan kotoran. Kesulitan penyesuaian atau adaptasi akan
menyebabkan bayi mengalami penurunan berat badan, keterlambatan
perkembangan, bahkan bisa sampai meninggal dunia (Mansur, 2009).
Bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bayi cukup bulan,
bayi prematur, dan bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
(Hayati, 2009). Bayi (usia 0-11 bulan) merupakan masa pertumbuhan
dan perkembangan pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan,
sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode
kritis (Goi, 2010).
Berat badan bayi sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan, gizi,
lingkungan, jenis kelamin, dan status sosial (Chomaria, 2015). Berat
badan salah satu indikator antropometrik untuk menilai tumbuh
pada bayi atau anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk
menaikkan berat badan bayi yaitu memberikan gizi yang baik. Gizi
berupa nutrisi yang adekuat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi
(Kemenkes, 2010).
Perkembangan pada bayi terdiri dari beberapa tahap, antara lain
sebagai berikut (Chamidah, 2009):
1.

Periode usia 0-1 bulan (periode neonatus/bayi awal): terjadi
penyesuaian sirkulasi darah dan inisiasi pernapasan serta fungsi
lain.

2.

Periode usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun (periode bayi tengah):
terjadi pertumbuhan yang cepat dan maturasi fungsi terutama
pada saraf. Maturasi fungsi adalah pematangan fungsi-fungsi organ
tubuh, misalnya pada organ pencernaan, dari hanya bisa mencerna
susu hingga dapat mencerna makanan padat.

3.

Periode usia 1-2 tahun (periode bayi akhir): terjadi perkembangan
motorik besar dan halus, kontrol fungsi ekskresi (buang air besar),
dan pertumbuhan lambat.
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Pada usia beberapa hari, berat badan bayi mengalami penurunan
yang sifatnya normal, yaitu sekitar 10% dari berat badan waktu lahir.
Hal ini disebabkan karena keluarnya mekonium dan air seni yang belum
diimbangi dengan asupan yang mencukupi, misalnya produksi ASI
yang belum lancar dan berat badan akan kembali pada hari kesepuluh
(Hidayat, 2009).
Bayi akan memiliki berat badan dua kali berat lahirnya pada umur
5 sampai 6 bulan dan tiga kali berat lahirnya pada umur 1 tahun. Berat
badannya bertambah empat kali lebih banyak dalam 2 tahun, lima kali
lebih banyak dalam 3 tahun, enam kali lebih banyak dalam 5 tahun,
dan sepuluh kali lebih banyak dalam 10 tahun. Rata-rata pertambahan
pada bayi adalah 90-150 gram/minggu (Dintansari, dkk., 2010).
Pengukuran pertumbuhan pada bayi selain berat badan adalah
panjang badan. Pengukuran panjang badan dilakukan ketika anak
telentang. Pengukuran panjang badan digunakan untuk menilai status
perbaikan gizi. Panjang badan bayi baru lahir normal adalah 45-50 cm
dan berdasarkan kurva pertumbuhan yang diterbitkan oleh National
Center for Health Statistic (NCHS), bayi akan mengalami penambahan
panjang badan sekitar 2,5 cm setiap bulannya. Penambahan tersebut
akan berangsur-angsur berkurang sampai usia 9 tahun, yaitu hanya
sekitar 5 cm/tahun dan penambahan ini akan berhenti pada usia 18-20
tahun (Ernawati, dkk., 2014).

B. Promosi Kesehatan Anak Balita
Menurut Prasetyawati (2011), masa balita merupakan periode penting
dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang
berlangsung cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita
menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak
di masa mendatang. Sedangkan menurut Andriani dan Wirjatmadi
(2012), balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia
0-5 tahun.
Soetjiningsih (2012) menjelaskan tumbuh kembang adalah
suatu proses yang berkelanjutan dari konsepsi sampai dewasa yang
dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pertumbuhan paling
cepat terjadi pada masa janin, usia 0-1 tahun dan masa pubertas.
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Anak balita adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun. Balita usia
1-5 tahun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak usia lebih dari satu
tahun sampai tiga tahun yang dikenal dengan batita dan anak usia lebih
dari tiga tahun sampai lima tahun yang dikenal dengan usia prasekolah
(Proverawati, 2010). Salah satu masalah kesehatan yang dihadapi adalah
masalah kurang gizi. Anak yang kurang gizi daya tahan tubuhnya rendah
sehingga mudah terkena penyakit infeksi (Depkes RI, 2007).
Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu
tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah
lima tahun (Muaris, 2006). Menurut Sutomo dan Anggraeni (2010),
balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak
prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh
kepada orangtua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi,
buang air, dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah
bertambah baik. Namun, kemampuan lain masih terbatas.
Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh
kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi
penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode
selanjutnya. Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang
berlangsung cepat dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering
disebut golden age atau masa keemasan (Uripi, 2004).
Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori, yaitu
anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak usia prasekolah. Anak usia 1-3
tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan
dari apa yang disediakan ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih
besar dari masa usia prasekolah sehingga diperlukan jumlah makanan
yang relatif besar. Namun, perut yang masih lebih kecil menyebabkan
jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih
kecil dari anak yang usianya lebih besar. Oleh karena itu, pola makan
yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering pada usia
prasekolah anak menjadi konsumen aktif. Mereka sudah dapat memilih
makanan yang disukainya. Pada usia ini anak mulai bergaul dengan
lingkungannya atau bersekolah playgroup sehingga anak mengalami
beberapa perubahan dalam perilaku. Pada masa ini anak akan mencapai
fase gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan “tidak”
terhadap setiap ajakan. Pada masa ini, berat badan anak cenderung
mengalami penurunan, akibat dari aktivitas yang mulai banyak dan
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pemilihan maupun penolakan terhadap makanan. Diperkirakan pula
bahwa anak perempuan relatif lebih banyak mengalami gangguan status
gizi bila dibandingkan dengan anak laki-laki (Uripi, 2004).

C. Promosi Kesehatan Remaja
Remaja berasal dari kata adolescence yang memiliki arti tumbuh untuk
mencapai kematangan, baik mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa
remaja ditandai dengan adanya perkembangan yang pesat pada individu
dari segi fisik, psikis, dan sosialnya. Perubahan banyak terjadi pada masa
remaja, baik secara fisik maupun psikologis, seiring dengan tugas-tugas
perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja (Hurlock, 2008).
Menurut data dari World Health Organization (WHO) membagi
remaja dalam 2 kurun waktu, yaitu remaja awal 10-14 tahun, dan remaja
akhir 15-20 tahun. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) menyimpulkan bahwa usia 15-24 tahun merupakan usia muda/
youth (Sarwono, 2010).
Remaja secara umum mengalami pertumbuhan fisik yang sangat
pesat. Masa perubahan fisik tersebut berlangsung antara usia 11 hingga
22 tahun. Reaksi remaja terhadap perkembangan fisik dipengaruhi oleh
lingkungan dan kepribadiannya, serta interpretasi terhadap lingkungan
(Monks, 2010).
Masa remaja ditandai dengan terjadinya perubahan fisik yang
disebabkan oleh mulai aktifnya kelenjar reproduksi dan hormon yang
penting bagi pertumbuhan. Pertumbuhan fisik tersebut memiliki
dampak pada perkembangan psikologis dan sosial remaja. Perubahan
perkembangan psikologis tampak pada keadaan emosional remaja
yang mudah tersinggung, penuh dengan gejolak, dan tidak stabil.
Perkembangan sosial dapat diketahui dengan mulai tertariknya remaja
pada aktivitas yang melibatkan orang-orang di luar lingkungan keluarga,
terutama teman sebaya (Gunarsa, 2006).

D. Promosi Kesehatan Ibu Hamil
Hamil dapat dinyatakan sebagai suatu dambaan bagi seseorang ibu
hamil. Hamil merupakan bahagianya seseorang ibu di mana ia akan
menunggu lahirnya si buah hati. Namun, untuk dapat melahirkan
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ibu yang sehat, termasuk kesehatan anaknya maka suatu kesehatan
mempunyai nilai yang tinggi bagi seorang ibu. Tidak mungkin bisa
melahirkan bayi yang sehat bila kesehatan ibu hamil terganggu, maka
dalam konteks inilah pentingnya promosi.
Hamil adalah suatu proses fisiologis yang dialami oleh manusia
akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin
perempuan, dimulai dari adanya konsepsi sampai dengan keluarnya
janin. Lama kehamilan ini berlangsung selama 9 bulan 7 hari (Sarwono
Prawirohardjo, 2009).
Menurut Departemen Kesehatan RI (2007), kehamilan adalah masa
dimulai saat konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal
280 hari (40 minggu/9 bulan 7 hari) dihitung dari triwulan/trimester
pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, trimester/trimester ke-2
dari bulan ke-4 sampai 6 bulan, triwulan/trimester ke-3 dari bulan ke-7
sampai ke-9 (Agustin, 2012: 12).
Menurut Uni Kusmiati, dkk. (2008), kehamilan merupakan
proses normal dan fisiologis yang dialami oleh manusia, namun hal
normal tersebut akan menjadi abnormal apabila dalam perawatan dan
penanganannya tidak sesuai dengan asuhan yang seharusnya.
Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan
didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan
ovum, dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Yulistiana, 2015:
81).
Manuaba (2012), mengemukakan kehamilan adalah proses
mata rantai yang bersinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi
spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi
(implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang
hasil konsepsi sampai aterm (Sholichah dan Nanik, 2017: 79-80).
Manuaba (2010) mengemukakan lama kehamilan berlangsung sampai
persalinan aterm (cukup bulan), yaitu sekitar 280 sampai 300 hari
(Kumalasari, 2015: 1).
Kehamilan merupakan masa yang cukup berat bagi seorang ibu,
karena itu ibu hamil membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,
terutama suami agar dapat menjalani proses kehamilan sampai
melahirkan dengan aman dan nyaman (Yuliana, 2015: 1).
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Ibu hamil adalah orang yang sedang dalam proses pembuahan
untuk melanjutkan keturunan. Di dalam tubuh seorang wanita hamil
terdapat janin yang tumbuh di dalam rahim. Kehamilan merupakan
masa kehidupan yang penting. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan
diri sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada
kesehatan ibu, bayi, dan saat proses kelahiran. Salah satu faktor yang
memengaruhi kesehatan ibu adalah keadaan gizi (Waryana, 2010).

E. Promosi Kesehatan Ibu Bersalin
Kesehatan bagi ibu bersalin tidak kalah pentingnya. Sulistyawati
mengemukakan persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi
(janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar
kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain, dengan bantuan atau
tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini dimulai dengan adanya
kontraksi persalinan sejati, yang ditandai dengan perubahan serviks
secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta (Sholichah dan
Nanik, 2017: 80).
Varney mengemukakan persalinan adalah rangkaian proses yang
berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu, dimulai dengan
kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada
serviks, dan diakhiri dengan pelahiran plasenta (Fritasari, 2013: 15).
Persalinan adalah peristiwa fisiologis yang melibatkan rangkaian
perubahan sekuensial dan terpadu di dalam miometrium, desiduas,
dan serviks uterus yang terjadi secara bertahap selama beberapa hari
sampai minggu. Perubahan jaringan ikat biokimia di serviks uterus
muncul untuk mendahului kontraksi rahim dan pelebaran serviks, dan
semua kejadian ini biasanya terjadi sebelum pecahnya membran janin.
Dengan kata lain, proses persalinan pengeluaran janin yang matang
dan telah melewati masa kehamilan normal (Asgari, et al., 2013: 214).

F. Promosi Kesehatan Ibu Nifas
Bagi setiap ibu yang masih subur, nifas merupakan suatu hal yang
tidak terhindarkan. Dan nifas merupakan suatu kesuburan bagi wanita
yang terbilang sehat. Dan nifas tersebut tidak harus ditakuti, terutama
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wanita usia remaja. Pengetahuan akan nifas untuk seorang ibu sangat
memengaruhi perilaku hidup sehat.
Menurut Amu (2012), masa nifas (puerperium) adalah masa
pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat
kandungan kembali seperti sebelum hamil, lama masa nifas yaitu 6-8
minggu.
Menurut Walyani dan Purwoastuti (2015), masa nifas adalah
masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput
yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti
sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu.
Periode postpartum atau puerperium adalah masa dari kelahiran
plasenta dan selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum)
hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil
(Varney, 2008).
Sulistyawati (2009) mengemukakan bahwa masa nifas berlangsung
selama kira-kira 6 minggu. Selama masa pemulihan tersebut
berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik
maupun psikologis (Satukhilmiyah, 2013: 1).
Postpartum merupakan periode waktu atau masa di mana organorgan reproduksi kembali kepada keadaan tidak hamil membutuhkan
waktu sekitar 6 minggu (Farrer, 2001 dalam Kirana, 2015: 26).
Nurul Jannah (2011) mengemukakan masa nifas/puerperium, yaitu
masa sesudah persalinan, masa perubahan, pemulihan, penyembuhan,
dan pengembalian alat-alat kandungan/reproduksi, seperti sebelum
hamil yang lamanya 6 minggu atau 40 hari pascapersalinan (dalam
Aprilianti, 2016: 1).
Periode postpartum adalah periode yang dimulai segera setelah
kelahiran anak dan berlanjut selama sekitar 6-8 minggu setelah
melahirkan, di mana ibu kembali ke keadaan semula sebelum hamil
(Alkinlabil, et al., 2013: 254).
Menurut Heryani (2010), tahapan masa nifas terbagi menjadi tiga
tahapan, yaitu:
1.

Puerperium dini
Suatu masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri
dan berjalan-jalan.
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2.

Puerperium intermedial
Suatu masa di mana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama
kurang lebih enam minggu.

3.

Remote puerperium
Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam
keadaan sempurna, terutama bila ibu selama hamil atau waktu
persalinan mengalami komplikasi.

Perubahan fisiologis pada masa nifas menurut Walyani dan
Purwoastuti (2015), yaitu:
1.

Sistem kardiovaskuler
a.

Volume darah
Perubahan pada volume darah tergantung pada beberapa
variabel, contoh kehilangan darah selama persalinan,
mobilisasi, dan pengeluaran cairan ekstravaskuler, dalam 2-3
minggu setelah persalinan volume darah sering kali menurun
sampai pada nilai sebelum kehamilan.

b.

Cardiac output
Cardiac output terus meningkat selama kala 1 dan kala 2
persalinan. Puncaknya selama masa nifas dengan tidak
memperhatikan tipe persalinan dan penggunaan anastesi,
cardiac output akan kembali seperti semula sebelum hamil dalam
2-3 minggu.

2.

Sistem haematologi
a.

Keadaan hematokrit dan hemaglobin akan kembali pada
keadaan semula seperti sebelum hamil dalam 4-5 minggu
postpartum.

b.

Leukosit 10-12 hari setelah persalinan umumnya bernilai
antara 20.000-25.000/mm3.

c.

Faktor pembekuan, pembekuan darah setelah melahirkan.
Keadaan reproduksi tertinggi dari pemecahan fibrin mungkin
akibat pengeluaran dari tempat plasenta.

d.

Kaki ibu diperiksa setiap hari untuk mengetahui adanya
tanda-tanda thrombosis (nyeri, hangat dan lemas, vena bengkak
kemerahan yang dirasakan keras atau padat ketika disentuh).
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e.
3.

Varises pada vulva umunya kurang dan akan segera kembali
setelah persalinan.

Sistem reproduksi
a.

Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (involusi)
sehingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil.

b.

Lochea adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan
vagina dalam masa nifas:
1) Lochea rubra: darah segar, sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel
desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan mekonium, selama
2 hari postpartum.
2) Lochea sanguinolenta: berwarna kuning berisi darah dan
lendir, hari ke-3-7 postpartum.
3) Lochea serosa: berwarna kuning cairan tidak berdarah lagi,
hari ke-7-14 postpartum.
4) Lochea alba: cairan putih setelah 2 minggu.
5) Lochea purulenta: terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah
berbau busuk.
6) Locheastasis: lochea tidak lancar keluarnya.
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c.

Serviks mengalami involusi bersama uterus, setelah persalinan
ostium eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tengah,
setelah 6 minggu persalinan serviks menutup.

d.

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang
sangat besar selama proses melahirkan bayi, dalam beberapa
hari pertama setelah partus keadaan vulva dan vagina masih
kendur, setelah 3 minggu secara perlahan-lahan akan kembali
ke keadaan sebelum hamil.

e.

Perineum akan menjadi kendur karena sebelumnya teregang
oleh tekanan kepala bayi dan tampak terdapat robekan jika
dilakukan episiotomi yang akan terjadi masa penyembuhan
selama 2 minggu.

f.

Payudara, suplai darah ke payudara meningkat dan me
nyebabkan pembengkakan vaskuler sementara, air susu saat
diproduksi disimpan di alveoli dan harus dikeluarkan secara
efektif dengan cara diisap oleh bayi untuk pengadaan dan
keberlangsungan laktasi.
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4.

Sistem perkemihan
Buang air kecil sering sulit selama 24 jam, urin dalam jumlah
besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan.
Keadaan ini menyebabkan dieresis, ureter yang berdilatasi akan
kembali normal dalam tempo 6 minggu.

5.

Sistem gastrointetinal
Kerap kali diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali
normal, namun asupan makan kadang juga mengalami penurunan
selama 1-2 hari, rasa sakit di daerah perineum dapat menghalangi
keinginan ke belakang.

6.

Sistem endokrin
Kadar estrogen menurun 10% dalam waktu sekitar 3 jam postpartum,
progesteron turun pada hari ke-3 postpartum, kadar prolaktin dalam
darah berangsur-angsur hilang.

7.

Sistem musculoskeletal
Abulasi pada umumnya dimulai 4-8 jam postpartum, ambulasi dini
sangat membantu untuk mencegah komplikasi dan mempercepat
proses involusi.

8.

Sistem integument
Penurunan melanin umumnya setelah persalinan menyebabkan
berkurangnya hiperpigmentasi kulit.

Perubahan psikologis pada masa nifas menurut Walyani dan
Purwoastuti (2015), yaitu:
1.

Fase taking in
Fase talking in, yaitu periode keuntungan, berlangsung dari hari
pertama sampai hari kedua setelah melahirkan, pada fase ini ibu
sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri, ibu akan berulang
kali menceritakan proses persalinan yang dialaminya dari awal
sampai akhir.

2.

Fase taking hold
Fase taking hold, adalah periode yang berlangsung antara 3-10
hari setelah melahirkan, pada fase ini timbul rasa khawatir akan
ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayi.
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3.

Fase letting go
Fase letting go, adalah periode menerima tanggung jawab akan peran
barunya sebagai orangtua, fase ini berlangsung 10 hari setelah
melahirkan.

G. Promosi Kesehatan Ibu Menyusui
Menyusui merupakan suatu pengetahuan yang sudah ada sejak lama,
yang mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kehidupan
manusia (Astuti, 2013). Sedangkan menurut (Varney, dkk., 2008)
menyusui adalah cara yang optimal dalam memberikan nutrisi dan
mengasuh bayi, dan dengan penambahan makanan pelengkap pada
paruh kedua tahun pertama, kebutuhan nutrisi, imunologi, dan
psikososial dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun-tahun
berikutnya.
Menyusui adalah suatu proses alamiah yang besar artinya bagi
kesejahteraan bayi, ibu, dan keluarga. Namun, sering ibu-ibu tidak
berhasil menyusui atau menghentikan menyusui lebih dini. Oleh
karena itu, ibu-ibu memerlukan bantuan agar proses menyusui lebih
berhasil. Banyak alasan yang dikemukakan oleh ibu-ibu yang tidak
menyusui bayinya, antara lain tidak memproduksi cukup ASI, bayinya
tidak mau menghisap. Di samping itu, cara menyusui yang tidak baik
dan tidak benar dapat menimbulkan gangguan pada puting susu ibu
(Marmi, 2012).
Menyusui adalah proses pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada
bayi, di mana bayi memiliki refleks menghisap untuk mendapatkan
dan menelan ASI. Menyusui merupakan proses alamiah yang
keberhasilannya tidak diperlukan alat-alat khusus dan biaya yang mahal,
namun membutuhkan kesabaran, waktu, dan pengetahuan tentang
menyusui serta dukungan dari lingkungan keluarga, terutama suami
(Roesli, 2000).
Lawrence (1994) dalam Roesli (2001), menyatakan bahwa
menyusui adalah pemberian sangat berharga yang dapat diberikan
seorang ibu pada bayinya. Dalam keadaan miskin, sakit, atau kurang
gizi, menyusui merupakan pemberian yang dapat menyelamatkan
kehidupan bayi.
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Menurut Sri Astuti (2015) manfaat menyusui ternyata tidak hanya
untuk bayi, tetapi juga bermanfaat bagi ibu. Adapun manfaat yang
diperoleh dengan menyusui untuk ibu adalah:
1.

Menyusui membantu mempercepat pengembalian rahim ke bentuk
semula dan mengurangi perdarahan setelah kelahiran. Ini karena
isapan bayi pada payudara dilanjutkan melalui saraf ke kelenjar
hipofise di otak yang mengeluarkan hormon oksitosin. Oksitosin
selain bekerja untuk mengontraksikan saluran ASI pada kelenjar
air susu juga merangsang uterus untuk berkontraksi sehingga
mempercepat proses involusio uteri.

2.

Menyusui secara teratur akan menurunkan berat badan secara
bertahap karena pengeluaran energi untuk ASI dan proses
pembentukannya akan mempercepat seorang ibu kehilangan lemak
yang ditimbun selama kehamilan.

3.

Bagi ibu, pemberian ASI mudah karena tersedia dalam keadaan
segar dengan suhu selalu siap jika diperlukan pada malam hari.

4.

Mengurangi biaya pengeluaran karena ASI tidak perlu dibeli.

5.

Menyusui dapat meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi.
Bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena menyusui akan
merasakan kasih sayang ibunya. Bayi juga akan merasa aman dan
tenteram, terutama karena masih dapat mendengar detak jantung
ibunya yang telah dikenal selama dalam kandungan. Perasaan
terlindung ini akan menjadi dasar perkembangan emosi dan
membentuk kepribadian percaya diri dan dasar spiritual yang baik.

6.

Pemberian ASI secara eksklusif dapat menunda proses menstruasi
dan ovulasi selama 20 sampai 30 minggu atau lebih karena isapan
bayi merangsang hormon prolaktin yang menghambat terjadinya
ovulasi/pematangan telur sehingga menunda kesuburan.

7.

Menyusui menurunkan risiko kanker ovarium dan kanker payudara
pramenopause, serta penyakit jantung pada ibu. Hasil penelitian
(The Lancet Medical Journal, 2012) menemukan bahwa risiko kanker
payudara turun 4,3% pada ibu yang menyusui, menyusui juga dapat
menurunkan osteoporosis.

8.

Wanita menyusui yang tidak memiliki riwayat diabetes gestasional
akan lebih kecil kemungkinan mengalami diabetes tipe 2 di
kemudian hari.
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H. Promosi Kesehatan PUS/WUS
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya
berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri
yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur
lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) (Kurniawati, 2014).
PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang
suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau
cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga
(BKKBN, 2011).
Pasangan usia subur diharapkan menggunakan metode kontrasepsi
untuk menekan jumlah populasi penduduk. Anjuran pemakaian metode
kontrasepsi ini sudah diterapkan di beberapa negara (Anjum, et al.,
2014). Jumlah pengguna kontrasepsi modern bertambah 2 juta orang
dalam rentang waktu tiga tahun terakhir (BKKBN, 2015).
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri dengan
usia istri berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau usia istri
berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau usia istri berumur
lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (BKKBN, 2013).
Pada pasangan suami istri usia subur yang baru menikah atau
ingin mendapatkan anak lagi, kehamilan merupakan saat-saat yang
paling ditunggu. Hal itu juga merupakan saat yang menegangkan ketika
sebuah kehidupan baru bertumbuh dan berkembang di dalam rahim
(Sunarsih, 2011).
Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang masih dalam usia
reproduktif (sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya
haid), yaitu antara usia 15-49 tahun, dengan status belum menikah,
menikah, atau janda, yang masih berpotensi untuk mempunyai
keturunan (Novitasary, Mayulu, dan Kawengian, 2013).

I. Promosi Kesehatan Klimakterium/Menopause
Menopause didefinisikan oleh WHO sebagai penghentian menstruasi
secara permanen akibat hilangnya aktivitas folikuler ovarium. Setelah
12 bulan amenorea berturut-turut, periode menstruasi terakhir secara
retrospektif ditetapkan sebagai saat menopause (Kuncara, 2007).
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Menopause adalah berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi
yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan. Seorang wanita
yang mengalami menopause alamiah sama sekali tidak dapat mengetahui
apakah saat menstruasi tertentu benar-benar merupakan menstruasinya
yang terakhir sampai satu tahun berlalu (Wijayanti, 2009).
Menopause adalah suatu fase dari kehidupan wanita yang ditandai
dengan berakhirnya menstruasi dan berhentinya fungsi reproduksi,
namun seorang wanita dikatakan telah mengalami menopause setelah
dia tidak mengalami menstruasi minimal selama 12 bulan. Semakin
sedikit folikel berkembang, semakin kurang pembentukan hormon di
ovarium, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Haid akan menjadi
tidak teratur hingga akhirnya endometrium akan kehilangan rangsangan
hormon estrogen. Lambat laun haid pun berhenti yang disebut proses
menopause (Kasdu, 2002).
Menurut Prawirohardjo (2008), menopause merupakan suatu akhir
proses biologis dari siklus menstruasi yang terjadi karena penurunan
hormon estrogen yang dihasilkan ovarium. Menopause mulai pada umur
yang berbeda umumnya adalah sekitar umur 50 tahun.
Menopause adalah haid terakhir, atau saat terjadinya haid terakhir.
Diagnosis menopause dibuat setelah terdapat amenorea sekurangkurangnya satu tahun. Berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid
yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang (Sastrawinata,
2004).
Ratna (2014) menemukan bahwa usia wanita menopause terbanyak
adalah umur 45-54 tahun (73,1%) dengan usia rata-rata yaitu 50 tahun.
Menurut Prawirohardjo (2008), menopause mulai pada umur 50-51
tahun dengan usia menopause yang relatif sama antara di Indonesia
maupun negara-negara Barat dan Asia yaitu sekitar 50 tahun. Perempuan
biasanya mengalami menopause pada usia 40-58 tahun, dengan usia
rata-rata menjadi 51 tahun (Kasdu, 2002).
Penyebab menopause adalah “matinya” (burning out) ovarium.
Sepanjang kehidupan seksual seorang wanita, kira-kira 400 folikel
primordial tumbuh menjadi folikel matang dan berovulasi, dan beratusratus dari ribuan ovum berdegenerasi. Pada usia sekitar 45 tahun, hanya
tinggal beberapa folikel-folikel primordial yang akan dirangsang oleh
FSH dan LH, dan produksi estrogen dari ovarium berkurang sewaktu
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jumlah folikel primordial mencapai nol. Ketika produksi estrogen
turun di bawah nilai kritis, estrogen tidak lagi menghambat produksi
gonadotropin FSH dan LH. Sebaliknya, gonadotropin FSH dan LH
(terutama FSH) diproduksi sesudah menopause dalam jumlah besar
dan kontinu, tetapi ketika folikel primordial yang tersisa menjadi
atretik, produksi estrogen oleh ovarium turun secara nyata menjadi
nol (Guyton, 2011).
Bertolak belakang dengan keyakinan umum, kadar estrogen
perempuan sering relatif stabil atau bahkan meningkat di masa
pramenopause. Kadar itu tidak berkurang selama kurang dari satu tahun
sebelum periode menstruasi terakhir. Sebelum menopause, estrogen
utama yang dihasilkan tubuh seorang wanita adalah estradiol. Namun,
selama masa pramenopause, tubuh wanita mulai menghasilkan lebih
banyak estrogen dari jenis yang berbeda, yang dinamakan estron, yang
dihasilkan di dalam indung telur maupun dalam lemak tubuh. Kadar
testosteron biasanya tidak turun secara nyata selama pramenopause.
Kenyataannya, indung telur pascamenopause dari kebanyakan
wanita mengeluarkan testosteron lebih banyak daripada indung telur
pramenopause (Wijayanti, 2009).
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Bab 3
MODEL DAN NILAI
PROMOSI KESEHATAN

A. Model dan Nilai
Dalam promosi kesehatan model dan nilai memiliki peran strategis
untuk keberhasilan promosi kesehatan itu sendiri. Model dapat saja
diartikan sebagai suatu peran yang ditunjukkan oleh aktor kesehatan
dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan nilai adalah sesuatu yang
berupa kualitas dari model yang ditunjukkan oleh aktor tersebut.
Keduanya saling mendukung dan memengaruhi, sehingga keduanya
harus saling dipahami dan dipertahankan agar sasaran promosi
kesehatan mencapai target.
Untuk memahami lebih dalam dapat dinyatakan, model dan nilai
promosi kesehatan adalah sebagai berikut:
1.

Model adalah sebuah gambaran deskriptif dari sebuah praktik
bermutu yang mewakili sesuatu hal nyata.

2.

Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga,
kebenaran, keyakinan mengenai ide-ide, objek, atau perilaku.

Selanjutnya, model promosi kesehatan dari beberapa pendapat ahli,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Caplan dan Holland (1990), bentuk ini menjelaskan bahwa ada
empat paradigma dari promosi kesehatan. Paradigma itu antara
lain adalah cara pandang tradisional (yang berhubungan dengan
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medis dan pendekatan perubahan sikap yang dijelaskan lebih
awal), cara pandang humanisme (berhubungan dengan pendekatan
pendidikan), cara pandang humanisme radikal (berhubungan
dengan pendekatan penguatan), cara pandang bentuk radikal
(mempertahankan bentuk tidak berkualitas) merupakan penyebab
dari banyak masalah kesehatan.
2.

Beattie (1991), tipologi Beattie mengemukakan empat strategi
untuk promosi kesehatan, antara lain dengan ajakan kesehatan,
aksi legislatif, konseling pribadi, dan pembangunan komunitas.

3.

French dan Adams (1986), menawarkan hierarki model tiga. Fase
pertama adalah model perubahan perilaku yang termasuk medis,
perubahan sikap, dan pendekatan pendidikan. Fase kedua adalah
model penguatan diri sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan
otonomi individu. Fase ketiga adalah model tindakan kolektif.

4.

Model promosi kesehatan Ewles dan Simnett (1994), mem
pertimbangkan lima pendekatan:
a.

Medis: difokuskan pada penyakit dan penjelasan biomedis dari
kesehatan; konsep sempit dari sakit.

b.

Perilaku: mendorong individu untuk menerima perilaku hidup
sehat.

c.

Pendidikan: pembekalan pengetahuan dan informasi dan
membantu pengembangan keterampilan bagi perorangan
untuk membuat keputusan.

d.

Pemberdayaan: menolong individu untuk mengidentifikasi
tentang pengakuan dan kebutuhan.

e.

Perubahan sosial: memusatkan pada lingkungan sosial ekonomi
sebagai penentu kesehatan, meliputi lobby, perencanaan
kebijakan, dan negosiasi.

5.

Tannihil dalam Nadioo dan Willis (1996), model promosi kesehatan
ini banyak diterima oleh para pegawai kesehatan. Tannihil berbicara
tentang tiga bidang aktivitas yang meliputi, pendidikan kesehatan,
perlindungan kesehatan, dan pencegahan.

6.

Health belief model
Dikembangkan oleh Becker pada tahun 1984 (Naidoo dan Willis,
1996). Menjelaskan adanya pengetahuan seseorang terhadap
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ancaman kesehatan dan pemahaman terhadap perilaku yang
disarankan untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan,
didasarkan pada penilaian feasibility dan keuntungan dibandingkan
dengan biaya. Dalam “health belief model” persepsi individu sangat
berpengaruh dalam menentukan seseorang untuk melakukan upaya
tindakan preventif atau pencegahan penyakit. Hal ini menjadikan
HBM sebagai model yang menjelaskan pertimbangan seseorang
sebelum mereka berperilaku sehat. Oleh karena itu, HBM memiliki
fungsi sebagai model pencegahan atau preventif (Stanley dan
Maddux, 1986).
Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor
internal (fisik dan psikis) maupun faktor eksternal (sosial, budaya,
lingkungan fisik, politik, ekonomi, seta pendidikan). Hal tersebut dapat
menjadi latar belakang dikembangkannya model-model kesehatan.
Model-model promosi kesehatan tersebut di antaranya adalah sebagai
berikut:
1.

Health Belief Model (HBM), merupakan model kognitif, yang
digunakan untuk meramalkan perilaku  peningkatan kesehatan
yang menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas
dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Menurut
HBM, kemungkinan seseorang melakukan tindakan pencegahan
dipengaruhi oleh keyakinan dan penilaian kesehatan (Maulana, 2009)
yang dipengaruhi oleh:
a.

Ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka (perceived threat
of injury or illness). Hal ini berkaitan dengan sejauh mana
seseorang berpikir bahwa penyakit atau kesakitan betulbetul merupakan ancaman bagi dirinya. Oleh karena itu, jika
ancaman yang dirasakan meningkat, perilaku pencegahan juga
akan meningkat.

b.

Keuntungan dan kerugian (benefits and costs). Pertimbangkan
antara keuntungan dan kerugian perilaku untuk memutuskan
melakukan tindakan pencegahan atau tidak.

c.

Petunjuk berperilaku. Petunjuk berperilaku disebut
sebagai keyakinan terhadap posisi yang menonjol. Hal ini
berupa berbagai informasi dari luar atau nasihat mengenai
permasalahan kesehatan (misalnya media massa, kampanye,

Bab 3 Model dan Nilai Promosi Kesehatan

33

nasihat orang lain, penyakit dari anggota keluarga yang lain
atau teman).
HBM memiliki fungsi sebagai model pencegahan atau preventif
(Stanley dan Maddux, 1986 dalam Community Health Nursing, 2010).
Enam komponen dari HBM ini, yaitu:

2.

a.

Perceived Susceptibility (kerentanan yang dirasakan). Contoh
nya seseorang percaya kalau semua orang berpotensi terkena
kanker.

b.

Perceived Severity (bahaya/kesakitan yang dirasakan).
Contohnya individu percaya kalau merokok dapat menyebabkan
kanker.

c.

Perceived Benefits (manfaat yang dirasakan dari tindakan yang
diambil). Contohnya melakukan perilaku sehat seperti medical
check up rutin, selain itu kalau tidak merokok, dia tidak akan
terkena kanker.

d.

Perceived Barriers (hambatan yang dirasakan akan tindakan
yang diambil). Contohnya kalau tidak merokok tidak enak,
mulut terasa asam.

e.

Cues to Action (isyarat untuk melakukan tindakan). Saran
dokter atau rekomendasi menjadi cues to action untuk bertindak
dalam konteks berhenti merokok.

f.

Self Efficacy. Merasa percaya diri dengan perilaku sehat yang
dilakukan.

Theory of  Reasoned Action (TRA), digunakan dalam berbagai perilaku
manusia, khususnya berkaitan dengan masalah sosio-psikologis,
kemudian berkembang dan banyak digunakan untuk menentukan
faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. (Maulana,
2009) teori ini menghubungkan antara keyakinan (beliefs), sikap
(attitude), kehendak (intention), dan perilaku. TRA merupakan model
untuk meramalkan perilaku preventif dan telah digunakan dalam
berbagai jenis perilaku sehat yang berlainan, seperti pengaturan
penggunaan substansi tertentu (merokok, alkohol, dan narkotik),
perilaku makan dan pengaturan makan, pencegahan AIDS dan
penggunaan kondom, dan lain-lain  (Maulana, 2009).
a.
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Keuntungan TRA. Teori TRA pegangan untuk menganalisis
komponen perilaku dalam item yang operasional. Fokus sasaran
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prediksi dan pengertian perilaku yang dapat diamati secara
langsung dan berada dalam kendali seseorang, artinya perilaku
sasaran harus diseleksi dan diidentifikasi secara jelas.
b.

3.

4.

Kelemahan TRA. Kelemahan TRA adalah tidak memper
timbangkan pengalaman sebelumnya dengan perilaku dan
mengabaikan akibat-akibat jelas dari variabel eksternal
terhadap pemenuhan intensi perilaku.

Transtheoretical Model (TTM), adalah kerelaan individu untuk
berubah, yaitu  mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat,
dan yang sehat menjadi lebih sehat lagi. Terbagi menjadi lima tahap,
yaitu:
a.

Precontemplation. Individu tidak mengetahui adanya masalah
dan tidak memikirkan adanya perubahan.

b.

Contemplation. Individu berpikir tentang perubahan di masa yang
akan datang dengan cara memberi dukungan dan motivasi.

c.

Decision/determination. Membuat rencana perubahan, namun
butuh bantuan dalam mengembangkan dan mengatur tujuan
dan rencana tindakan.

d.

Action. Implementasi dari rencana dan tindakan spesifik dapat
dibantu dengan diberikannya umpan balik dan dukungan sosial.

e.

Maintenance. Individu dapat menunjukkan tindakan yang ideal
dan mampu mengulangi tindakan yang direkomendasikan
secara berkala.

PRECEDE and PROCEED Model. Model ini dikembangkan untuk
diagnosis mengenai pendidikan, mulai dari kebutuhan pendidikan
sampai pengembangan program. PRECEDE merupakan kependekan
dari Predisposing, Reinforcing, and Enable Causes in Educational Diagnosis
and Evaluation. Terdapat tujuh tahap dalam merumuskan diagnosis
dalam model ini, yaitu: diagnosis sosial, diagnosis epidemologi,
diagnosis perilaku dan lingkungan, dan diagnosis pendidikan.
Perawat dapat mengembangkan pernyataan diagnosis yang
menggambarkan pendidikan apa yang dibutuhkan oleh klien
(Ivanov dan Blue, 2008).
PROCEED yang merupakan kependekan dari Policy, Regulatory,
and Organizational Construct for Educational and Enviromental
Development digunakan untuk merencanakan, mengimplementasi,
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dan mengevaluasi dalam program pendidikan kesehatan. Model
ini terdiri dari empat tahap implementasi, proses, dampak, dan
evaluasi hasil dari proses pendidikan (Ivanov dan Blue,  2008).
Fokus model ini adalah memengaruhi individu, kelompok, dan
masyarakat untuk berperilaku sehat dalam diagnosis, pendidikan,
dan evaluasi. Green dan Kreuter (2005) dalam Saifah (2011)
mendefinisikan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat digunakan
dalam menginvestigasi perilaku yang berkontribusi terhadap status
kesehatan, yaitu:
a.

Faktor predisposisi (predisposing factor).

b.

Faktor pemungkin (enabling factor).

c.

Faktor penguat (reinforcing factor).

B. Health Belief Model
Health belief model dikemukakan pertama kali oleh Resenstock (1966),
kemudian disempurnakan oleh Becker, dkk. (1970 dan 1980). Sejak
tahun 1974, teori health belief model telah menjadi perhatian para peneliti.
Model teori ini merupakan formulasi konseptual untuk mengetahui
persepsi individu apakah mereka menerima atau tidak tentang kesehatan
mereka. Variabel yang dinilai meliputi keinginan individu untuk
menghindari kesakitan, kepercayaan mereka bahwa terdapat usaha agar
menghindari penyakit tersebut.
Dipertengahan 20-an para peneliti kesehatan di AS mulai menyoroti
bagaimana cara paling efektif melakukan intervensi pendidikan
kesehatan. Para peneliti ini tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang dapat memprediksi keputusan untuk melakukan perilaku sehat.
Health belief model ini berfokus pada presepsi ancaman dan evaluasi
perilaku terkait kesehatan sebagai aspek primer untuk memahami
bagaimana seseorang mempresentasikan tindakan sehat (Strecher dan
Rosenstock, 1997).
Health belief model dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya
faktor demografis (Rosenstock, 1974 dalam Conner dan Norman,
2003), karakteristik psikologis (Conner dan Norman, 2003), dan juga
dipengaruhi oleh structural variable, contohnya adalah ilmu pengetahuan
(Sarafino, 1994).
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Faktor demografis yang memengaruhi health belief model individu
adalah kelas sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelas sosial
ekonomi menengah ke bawah memiliki pengetahuan yang kurang
tentang faktor yang menjadi penyebab suatu penyakit (Hossack dan
Leff, 1987 dalam Sarafino, 1994). Faktor demografis (Rosenstock, 1974
dalam Conner dan Norman, 2003), karakteristik psikologis (Conner dan
Norman, 2003), dan structural variable (Sarafino, 1994), pada akhirnya
memengaruhi health belief model pada individu yang mengalami fraktur.
Health belief model merupakan suatu konsep yang mengungkapkan
alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku
sehat (Janz dan Becker, 1984). Health belief model juga dapat diartikan
sebagai sebuah konstruk teoretis mengenai kepercayaan individu dalam
berperilaku sehat (Conner, 2005).
Edukasi merupakan faktor yang penting sehingga memengaruhi
health belief model individu (Bayat, dkk., 2013). Kurangnya pengetahuan
akan menyebabkan individu merasa tidak rentan terhadap gangguan,
dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Edmonds dan kawan-kawan
adalah osteoporosis (Edmonds, dkk., 2012). Karakteristik psikologis
merupakan faktor yang memengaruhi health belief model individu (Conner
dan Norman, 2003).
Beberapa faktor health belief model berbasis kognitif (seperti
keyakinan dan sikap) dan berkaitan dengan proses berpikir yang terlibat
dalam pengambilan keputusan individu dalam menentukan cara sehat
individu. Dalam kajian psikologi kesehatan, persepsi individu dalam
melakukan atau memilih perilaku sehat dikaji dalam teori Health Belief
Model (HBM). HBM adalah model kepercayaan kesehatan individu
dalam menentukan sikap melakukan atau tidak melakukan perilaku
kesehatan (Conner, 2005).
Untuk mempermudah memahami gambaran health belief model dapat
dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:
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Faktor-faktor
demografis:
usia, gender,
status sosialekonomi dan
lain-lain

Kerentanan yang
dirasakan
Bahaya sakit yang
dirasakan

Tindakan
pencegahan
sakit atau
penyembuhan
penyakit yang
sudah
diagnosis

Motivasi sehat
atau sembuh

Faktor-faktor
psikologis:
tekanan
rekan,
sebaya, gaya
kepribadian
dan lain-lain

Keuntungan yang
dirasakan

Pengobatan
melalui medis
maupun
nonmedis
(alternative)

Penghambat yang
dirasakan

Gambar 3.1 Health Belief Model
Sumber: Janz dan Becker (1984)

C. Transtheoretical Model
Model sebagaimana disebutkan di atas sebagai suatu kebiasaan, namun
lama-kelamaan kebiasaan atau sebuah tradisi akan berubah dengan
sendirinya seiring dengan perkembangan dan pengaruh eksternal dari
sebuah model tersebut. Perubahan model perlu disikapi dan akan terjadi
seiring waktu, sehingga pengetahuan akan model untuk sebuah nilai
promosi juga harus menjadi sasaran utama.
Untuk lebih jelasnnya berikut penjelasan tentang transtheoretical
model:
1.

Asumsi dasar model ini adalah pada dasarnya individu tidak dapat
mengubah perilaku dalam waktu yang singkat, terutama pada
perilaku yang menjadi kebiasaan sehari-hari (Proschaska dan
Velicer, 1997).

2.

The transtheoretical model adalah model pembentukan perilaku yang
berfokus pada kemampuan individu dalam membuat keputusan
(berdasarkan teori) daripada pengaruh sosial dan biologis.
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Dalam teori ini terdapat empat konsep dasar, yakni stages of change,
process of changes, decisional balance, dan self efficacy.
1.

Stages of change
Stages of change merupakan aspek yang temporal dalam TTM. Teori
ini beranggapan bahwa perubahan merupakan proses yang akan
terus terjadi sepanjang waktu. Ada enam tahapan perubahan, yakni:
a.

Precontemplation
Tahap precontemplation terjadi ketika seseorang tidak memiliki
niat untuk mengganti perilakunya. Individu yang berada di
tahap ini bisa saja sudah mendapat informasi atau belum
mendapat informasi tentang konsekuensi perilakunya. Atau
dia sudah pernah mencoba untuk mengubahnya dan menjadi
tidak peduli tentang hal tersebut.

b.

Contemplation
Tahap ini adalah tahap di mana individu telah memiliki
kesadaran akan problem yang dihadapinya dan mulai berpikir
untuk itu. Namun pada tahap ini, individu belum membentuk
komitmen untuk segera mengubah perilaku lamanya. Individu
masih menimbang-nimbang pro dan kontra dalam mengubah
perilakunya agar menjadi lebih sehat.

c.

Preparation
Di tahap ini, individu mulai berniat untuk mengubah
perilakunya. Rencana dibuat untuk mengurangi perilaku yang
menjadi masalah di mana individu dapat memilih beberapa
solusi yang potensial. Individu dapat lanjut pada tahap
selanjutnya ketika individu telah menetapkan rencananya dan
yakin bahwa dia dapat mengikutinya.

d.

Action
Merupakan tahap di mana individu membuat modifikasi
spesifik dalam perilakunya untuk menghadapi masalahnya,
dengan kata lain untuk mencapai target behavior. Tindakan
memerlukan komitmen waktu dan energi untuk dapat benarbenar mengubah perilakunya. Termasuk dalam menghentikan
perilaku lama dan memodifikasi gaya hidup serta lingkungan
yang bisa membuatnya kembali ke perilaku lamanya.
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e.

Maintenance
Tahap di mana individu telah membuat perubahan yang terlihat/
besar dalam gaya hidup mereka dan juga berusaha untuk mencegah
perilaku lamanya kembali, tetapi mereka tidak mengaplikasikan
proses sebanyak ketika tahapan action. Di tahapan ini, individu akan
kurang tergoda untuk kembali ke perilaku lamanya dan kepercayaan
diri mereka akan bertambah untuk meneruskan perubahan mereka.

f.

Termination
Individu yang telah berada pada tahap ini memiliki kepercayaan
diri 100% dan terhindar dari godaan. Sekalipun mereka depresi,
cemas, bosan, kesepian, marah, atau stres, individual pada tahapan
ini yakin bahwa mereka tidak akan kembali ke gaya hidup tidak
sehat sebagai salah satu cara coping. Seolah-olah, perilaku baru
mereka telah menjadi suatu kebiasaan.

2.

Process of changes
Process of changes merupakan aktivitas yang dilakukan individu untuk
maju di tiap tahapnya. Hal ini penting sebagai panduan dalam
program intervensi seperti variabel yang perlu disiapkan individu
dalam proses berpindah dari satu tahap ke tahap yang lain. Ada
sepuluh proses di dalamnya, yakni:
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a.

Consciousness raising, merupakan peningkatan kesadaran tentang
penyebab, konsekuensi, dan cara penanganan suatu perilaku.

b.

Dramatic relief, merupakan proses di mana individu diharapkan
untuk mengekspresikan perasaannya terhadap perilaku yang
menjadi masalah.

c.

Self re-evaluation, merupakan pandangan individu bagaimana
dirinya dengan perilaku yang menjadi masalahnya dan
bagaimana jika tidak.

d.

Environmental re-evaluation, merupakan pandangan individu
melihat lingkungan sekitarnya jika ia melakukan hal yang
menjadi masalah dan bagaimana jika tidak.

e.

Self liberation, merupakan keyakinan individu bahwa dia mampu
berkomitmen dan bertindak mengubah kebiasaan buruknya.

f.

Social liberation, merupakan kebutuhan peningkatan sosial
atau alternatif khususnya untuk orang-orang yang tertindas
(minoritas).
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3.

g.

Counterconditioning, merupakan kebutuhan individu untuk
mempelajari perilaku sehat yang bertujuan untuk mengganti
perilaku tidak sehat.

h.

Stimulus control, menghapus petunjuk untuk perilaku/kebiasaan
yang tidak sehat dan menambah petunjuk untuk perilaku sehat.

i.

Contingency management, merupakan reward atau punishment yang
diri kita berikan saat melakukan perilaku sehat maupun tidak
sehat.

j.

Helping relationship, merupakan dukungan yang diterima
individu dari orang lain ketika ia melakukan perilaku sehat.

Decisional balance
Individu menimbang pro dan kontra dari perilakunya.

4.

Self efficacy
Keyakinan individu untuk dapat mengatasi masalahnya dan tidak
kembali pada hal tersebut.

D. Teori Sebab-Akibat
Dalam setiap kesehatan yang dialami manusia, baik sehat maupun
sakit tentu ada penyebabnya. Namun, sebab sebelum ia terjadi proses
pencegahan jauh lebih baik, daripada menanggung suatu akibat yang
terjadi dari sebab tersebut.
Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang teori sebab-akibat, yaitu
sebagai berikut:
1.

Pada teori sebab-akibat, apa yang dialami manusia pasti ada
penyebabnya.

2.

Pengetahuan tentang sebab-akibat mampu mendorong seseorang
untuk bertindak hati-hati dan fokus terhadap akibat.

3.

Teori ilmiah dari berbagai lapangan ilmu secara umum sangat
bergantung pada hukum sebab-akibat (kausalitas).

4.

Kausalitas terkait erat dengan tiga prinsip sebagai berikut:
a.

Prinsip pertama: setiap kondisi (akibat) pasti mempunyai
sebab.

b.

Prinsip kedua: akibat tidak mungkin terpisah dari sebab, jika
ada sebab maka ada akibat dan begitu sebaliknya.
Bab 3 Model dan Nilai Promosi Kesehatan
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c.

Prinsip ketiga: hukum keselarasan antara sebab dan akibat,
setiap kejadian harus selaras dengan sebab dan akibat di alam.

E. Stres dan Coping
Dalam kesehatan selalu ada yang namanya stres dan coping. Keduanya
akan ada sesuai dengan kondisinya. Namun, dalam perilaku kesehatan
sesuatu itu selalu disikapi dengan pengetahuan setidaknya lewat
promosi kesehatan tersebut. Untuk lebih jelasnya stres dan coping
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Stres
Stres sudah menjadi bagian konsep teoretis yang sangat penting. Konsep
stres telah diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan (Gifford,
1987). Stres dalam bentuk apa pun adalah bagian dari kehidupan seharihari. Setiap orang mengalami stres secara berbeda dan mungkin tidak
menyadari dari mana asalnya atau bagaimana pengaruhnya terhadap
diri atau kehidupan sehari-hari (Manktelow, 2007).
Menurut Manktelow (2007) stres adalah kumpulan hasil respons,
jalan, dan pengalaman yang berkaitan disebabkan oleh berbagai
stressor atau keadaan yang menyebabkan stres. Stres dapat dianggap
sebagai suatu peristiwa adanya keterbatasan dan melebihi kemampuan
individu untuk mengatasi suatu masalah (Lazarus dalam Lahey, 2012).
Stres bergantung kepada kognisi yang berhubungan dengan orang
lain dan lingkungannya (Lazarus dalam Pervin dan Cervone, 2004).
Stres dipandang sebagai hal yang terjadi ketika individu memandang
situasi sebagai membebani atau melampaui sumber dayanya yang
membahayakan kesejahteraan dan kebahagiaan (Pervin dan Cervone,
2004).
Menurut Santrock (2002) stres (stress) ialah respons individu
terhadap keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa (disebut stressor)
yang mengancam individu dan mengurangi kemampuan individu dalam
mengatasi segala bentuk stressor. Menurut tokoh lain stres diartikan
sebagai pengalaman negatif yang disertai dengan emosi, fisiologis,
biokimia, dan perilaku yang dapat diprediksi (Baum, 1999).
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Setiap kali kita dihadapkan dengan stres, tubuh mengalami
berbagai perubahan fisiologis, yang sangat jelas dari ini adalah “fight
or flight” melawan atau menghidari terhadap situasi stres. Stres akut
mengakibatkan individu merasa bahwa jantung akan berdetak lebih
cepat dan tangan yang berkeringat. Hasil dari stres jangka panjang
adalah perubahan kronis pada fisiologis (Gibbons dan Tim, 1998). Stres
terbentuk dari berbagai hal (Manktelow, 2007). Ada dua model dasar
stres yang mendominasi. Salah satu menekankan respons fisiologis
yang lain menekankan respons psikologis (Gifford, 1987). Stres yang
memengaruhi psikologis telah lama dipelajari oleh Lazarus (1966) yang
menekankan peran penilaian kognitif, upaya individu untuk menilai
situasi yang serius dan mengatasi stressor (Gifford, 1987).
Kita dapat mendefinisikan stres sebagai keadaan di mana transaksi
mengarahkan seseorang untuk memahami perbedaan antara tuntutan
fisik situasi psikologi dan sumber dayanya, yaitu biologis, psikologis,
dan sistem sosialnya. Stres bukan hanya sebuah stimulus atau respons,
melainkan sebuah proses ketika seseorang merupakan agen aktif yang
dapat memengaruhi dampak dari stressor melalui perilaku, kognitif,
maupun emosional (Lazarus dalam Sarafino, 2011).
Kondisi stres memiliki dua komponen, yaitu fisik yang melibatkan
jasmaniah atau tantangan fisik dan psikologis yang melibatkan
bagaimana individu memandang keadaan hidup mereka (Lovallo, dalam
Sarafino, 2011).
Menurut Vlinside, Eddy, dan Mozie (dalam Rice 1998) secara
umum gejala stres diidentifikasi ke dalam empat aspek, yaitu:
1.

Perilaku
Penundaan dan menghindar, menarik diri dari teman dan keluarga,
kehilangan nafsu makan dan tenaga, emosi yang meledak dan
agresi, perubahan pola tidur, dan penurunan produktivitas.

2.

Emosi
Cepat marah, frustrasi, perasaan yang tidak menentu, dan kehilang
an kontrol.

3.

Kognitif
Kehilangan motivasi dan konsentrasi, kecemasan yang berlebihan,
kehilangan ingatan, kebingungan, dan kehilangan harapan.
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4.

Gejala fisik
Keadaan fisik lemah, migran dan kepala pusing, sakit punggung,
ketegangan otot yang ditandai dengan gemetaran dan kejang,
percapatan denyut jantung, dan hipertensi.

2. Coping
Coping adalah bagaimana reaksi seseorang ketika menghadapi stres
ataupun tekanan (Siswanto, 2007). Coping yaitu proses untuk menata
tuntutan yang dianggap membebani atau melebihi kemampuan sumber
daya individu (Lazarus dan Launier dalam Taylor, 2009). Coping
merupakan perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam
upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan/atau eksternal khusus
yang melelahkan atau melebihi sumber individu (Folkman dan Lazarus
dalam Krohne, 2002).
Dalam kamus psikologi (Chaplin, 2002: 112), coping behavior
diartikan sebagai sembarang perbuatan, di mana individu melakukan
interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tujuan menyelesaikan
sesuatu (tugas atau masalah).
Coping adalah usaha untuk memecahkan masalah dan usaha untuk
melakukan sesuatu yang konstruktif guna mengubah situasi stres.
Sedangkan usaha mengatur emosi merupakan usaha untuk menata
reaksi emosi terhadap kejadian stressor (Stanton, Kirk, Cameron, dan
Danoff-burg dalam Taylor, 2009).
Lazarus dan Folkman (dalam Sarafino, 1997) mengartikan coping
adalah suatu proses di mana individu mencoba untuk mengatur
kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi yang menekan dengan
kemampuan mereka dalam memenuhi tuntutan tersebut.
Sedangkan (dalam Smet 1994: 143) Lazarus dan Folkman
mendefinisikan coping sebagai sesuatu proses di mana individu
mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan,
baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun yang berasal dari
lingkungan dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam
menghadapi stres.
Rasmun mengatakan bahwa coping adalah di mana seseorang
yang mengalami stres atau ketegangan psikologik dalam menghadapi
masalah kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan pribadi
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maupun dukungan dari lingkungan, agar dapat mengurangi stres
yang dihadapinya. Dengan kata lain, coping adalah proses yang dilalui
oleh individu dalam menyelesaikan situasi stressful. Coping tersebut
merupakan respons individu terhadap situasi yang mengancam dirinya,
baik fisik maupun psikologik (Rasmun, 2004: 29).
Perilaku coping melibatkan adanya insight sebagai pemahaman yang
“benar” dari hasil interaksi persepsi dan ingatan yang hadir saat stres
atau ketegangan itu muncul. Perilaku coping jika dilihat dari sudut
pandang pemecahan masalah dari Hayes akan selalu melibatkan perilaku
kognitif, yaitu identifikasi masalah, representasi masalah, perencanaan
sebuah solusi, perealisasian rencana, pengevaluasian rencana, dan
pengevaluasian solusi sehingga akan menghasilkan keadaan yang
“well defined” saat permasalahan terdefinisikan dengan jelas atau “ill
defined” saat adanya kekecewaan atau kegagalan yang muncul akibat
kekurangberhasilan pemecahan masalah (Solso, Maclin, dan Maclin,
dalam Raudatussalamah dan Fitri, 2012).
Lazarus dan Folkman (dalam Sarafino, 1997) secara umum
membedakan bentuk dan fungsi coping dalam dua klasifikasi, yaitu
sebagai berikut:
1.

Coping yang berfokus pada masalah (problem-focused coping) adalah
strategi untuk penanganan stres atau coping yang berpusat pada
sumber masalah, individu berusaha langsung menghadapi sumber
masalah, mencari sumber masalah, mengubah lingkungan yang
menyebabkan stres dan berusaha menyelesaikannya sehingga pada
akhirnya stres berkurang atau hilang.

2.

Coping yang berfokus pada emosi (emotion-focused coping) adalah
strategi penanganan stres di mana individu memberi respons
terhadap situasi stres dengan cara emosional. Digunakan untuk
mengatur respons emosional terhadap stres. Pengaturan ini melalui
perilaku individu bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak
menyenangkan. Bila individu tidak mampu mengubah kondisi yang
menekan individu akan cenderung untuk mengatur emosinya dalam
rangka penyesuaian diri dengan dampak yang akan ditimbulkan
oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan. Individu akan
cenderung menggunakan strategi ini jika dia merasa tidak bisa
mengontrol masalah yang ada.
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Berawal dari pendapat yang dikemukakan Lazarus mengenai tipe
coping stres, suatu studi lanjutan dilakukan oleh Folkman, dkk. (dalam
Smet, 1994: 145) mengenai variasi dari kedua strategi terdahulu, yaitu
problem-focused coping dan emotion-focused coping. Hasil studi tersebut
menunjukkan adanya delapan bentuk coping yang muncul, yaitu:
1.

Problem-focused coping, antara lain:
a.

Planful problem solving
Menggambarkan usaha pemecahan masalah dengan tenang
dan berhati-hati disertai dengan pendekatan analisis untuk
pemecahan masalah.

b.

Confrontive coping
Menggambarkan reaksi agresif untuk mengubah keadaan,
yang menggambarkan pula derajat kebencian dan pengambilan
risiko.

c.

Seeking social support
Menggambarkan usaha untuk mencari dukungan dari pihak
luar, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan
emosional.

2.

Emotion-focused coping:
a.

Distancing
Menggambarkan reaksi melepaskan diri atau berusaha tidak
melibatkan diri dalam permasalahan, di samping menciptakan
pandangan-pandangan yang positif.

b.

Self-control
Menggambarkan usaha-usaha untuk meregulasi perasaan
maupun tindakan.

c.

Accepting responsibility
Usaha-usaha untuk mengakui peran dirinya dalam permasalahan
yang dihadapi dan mencoba untuk mendudukkan segala
sesuatu dengan benar sebagaimana mestinya.

d.

Escape-avoidance
Menggambarkan reaksi berkhayal dan usaha menghindar atau
melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi.
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e.

Positive reappraisal
Menggambarkan usaha untuk menciptakan makna yang positif
dengan memusatkan pada pengembangan personal dan juga
melibatkan hal-hal yang bersifat religius.

Lahey (2004: 519-521) mengemukakan coping yang efektif, antara
lain:
1.

Menjauhi sumber-sumber stres (removing stressor).

2.

Melakukan penyesuaian dalam pemikiran ketika menghadapi suatu
permasalahan (cognitive coping).

3.

Mengatur reaksi yang ditimbulkan karena stres atau segala tekanan
(managing stress reaction).

Menurut Rutter (dalam Smet, 1994: 146) coping yang paling efektif
adalah strategi yang sesuai dengan jenis stres dan situasi. Keberhasilan
coping lebih tergantung pada penggabungan strategi coping yang sesuai
dengan ciri masing-masing kejadian yang penuh stres, daripada mencoba
menemukan satu strategi yang paling berhasil.
Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi
sebab kecenderungan seseorang akan coping stres yang dipilihnya
telah dilakukan oleh beberapa tokoh. Di antaranya Bandura (dalam
Pergament, 1997: 100) yang mengatakan bahwa optimisme yang muncul
dari efikasi diri dalam hidup seseorang memiliki hubungan dengan
banyak konsekuensi positif, termasuk dalam kemampuan menghadapi
kondisi yang sulit sehingga menimbulkan ketenangan emosional dalam
coping-nya.
Menurut Pergament (1997: 101) beberapa hal yang menjadi sumber
coping. Dalam hal ini, sumber coping meliputi hal-hal yang memiliki
pengaruh terhadap pemilihan seseorang atas coping stres tertentu. Halhal tersebut antara lain sebagai berikut:
1.

Materi (seperti makanan, uang).

2.

Fisik (seperti vitalitas dan kesehatan).

3.

Psikologis (seperti kemampuan problem solving).

4.

Sosial (seperti kemampuan interpersonal, dukungan sistem sosial).

5.

Spiritual (seperti perasaan kedekatan dengan Tuhan).
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Pemahaman atas semua hal di atas kiranya dapat dipahami melalui
suatu pemahaman yang lebih luas dengan tidak berpikiran sempit
dan negatif. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan relaksasi, sehingga
suatu gejala negatif dapat diatasi sebelum ia memengaruhi kesehatan
seseorang.

48

Promosi Kesehatan

Bab 4
PENDEKATAN
PROMOSI KESEHATAN

A. Promosi Kesehatan Secara Global
Berbagai kegiatan kesehatan akan tercapai dengan baik dan sempurna
bila dilakukan dengan melalui metode, atau dalam hal ini disebut
sebagai pendekatan promosi kesehatan. Pendekatan tersebut tidak
terlepas dari bab sebelumnya, yakni suatu perilaku keteladanan dalam
kesehatan oleh aktor kesehatan.
Berdasarkan rumusan WHO (1994), strategi promosi kesehatan
secara global ini terdiri dari tiga hal, yaitu:
1.

Advokasi (Advocacy)
Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain, agar orang
lain tersebut membantu/mendukung terhadap apa yang diinginkan.
Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah pendekatan
kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai
sektor, dan di berbagai tingkat, sehingga para pejabat tersebut mau
mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Dukungan dari
para pejabat pembuat keputusan tersebut dapat berupa kebijakankebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah, surat keputusan, surat instruksi, dan
sebagainya. Kegiatan advokasi ini ada bermacam-macam bentuk,
baik secara formal maupun informal. Secara formal misalnya,
penyajian atau presentasi dan seminar tentang isu atau usulan
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program yang ingin dimintakan dukungan dari para pejabat yang
terkait. Kegiatan advokasi secara informal misalnya sowan kepada
para pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan, untuk
secara informal minta dukungan, baik dalam bentuk kebijakan
atau mungkin dalam bentuk dana atau fasilitas lain. Dari uraian
ini dapat disimpulkan bahwa sasaran advokasi adalah para pejabat,
baik eksekutif maupun legislatif, di berbagai tingkat dan sektor,
yang terkait dengan masalah kesehatan (sasaran tersier).
2.

Dukungan Sosial (Social Support)
Strategi dukungan sosial ini adalah suatu kegiatan untuk mencari
dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat (toma), baik
tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan utama kegiatan
ini adalah agar para tokoh masyarakat, sebagai jembatan antara
sektor kesehatan sebagai (pelaksana program kesehatan) dengan
masyarakat (penerima program) kesehatan. Dengan kegiatan
mencari dukungan sosial melalui toma pada dasarnya adalah
menyosialisasikan program-program kesehatan, agar masyarakat
mau menerima dan mau berpartisipasi terhadap program kesehatan
tersebut. Oleh sebab itu, strategi ini juga dapat dikatakan sebagai
upaya bina suasana, atau membina suasana yang kondusif terhadap
kesehatan. Bentuk kegiatan dukungan sosial ini, antara lain:
pelatihan-pelatihan para toma, seminar, lokakarya, bimbingan
kepada toma, dan sebagainya. Dengan demikian, sasaran utama
dukungan sosial atau bina suasana adalah para tokoh masyarakat
di berbagai tingkat (sasaran sekunder).

3.

Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment)
Pemberdayaan adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan
kepada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan
adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara
dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri (visi promosi
kesehatan). Bentuk kegiatan pemberdayaan ini dapat diwujudkan
dengan berbagai kegiatan, antara lain: penyuluhan kesehatan,
pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat dalam bentuk,
misalnya: koperasi, pelatihan-pelatihan untuk kemampuan
peningkatan pendapatan keluarga (income generating skill). Dengan
meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga akan berdampak
terhadap kemampuan dalam pemeliharaan kesehatan mereka,
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misalnya: terbentuknya dana sehat, terbentuknya pos obat desa,
berdirinya polindes, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan semacam
ini di masyarakat sering disebut “gerakan masyarakat” untuk
kesehatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran
pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat (sasaran primer).

B. Promosi Kesehatan Berdasarkan Ottawa Charter
Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa Canada pada
tahun 1986 menghasilkan Piagam Ottawa (Ottawa Charter). Di dalam
Piagam Ottawa tersebut dirumuskan pula strategi baru promosi
kesehatan, yang mencakup lima butir, yaitu:
1.

Kebijakan Berwawasan Kebijakan (Healthy Public Policy)
Suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada para penentu
atau pembuat kebijakan, agar mereka mengeluarkan kebijakankebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan.
Dengan perkataan lain, agar kebijakan-kebijakan dalam bentuk
peraturan, perundangan, surat-surat keputusan, dan sebagainya,
selalu berwawasan atau berorientasi kepada kesehatan publik.
Misalnya, ada peraturan atau undang-undang yang mengatur adanya
analisis dampak lingkungan untuk mendirikan pabrik, perusahaan,
rumah sakit, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh pejabat publik, harus memperhatikan
dampaknya terhadap lingkungan (kesehatan masyarakat).

2.

Lingkungan yang Mendukung (Supportive Environment)
Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum,
termasuk pemerintah kota, agar mereka menyediakan saranaprasarana atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat
bagi masyarakat, atau sekurang-kurangnya pengunjung tempattempat umum tersebut. Lingkungan yang mendukung kesehatan
bagi tempat-tempat umum, antara lain: tersedianya tempat
sampah, tersedianya tempat buang air besar/kecil, tersedianya air
bersih, tersedianya ruangan bagi perokok dan nonperokok, dan
sebagainya. Dengan perkataan lain, para pengelola tempat-tempat
umum, pasar, terminal, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan,
mall, dan sebagainya, harus menyediakan sarana-prasarana untuk
mendukung perilaku sehat bagi pengunjungnya.
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3.

Reorientasi Pelayanan Kesehatan (Reorient Health Services)
Sudah menjadi pemahaman masyarakat pada umumnya, bahwa
dalam pelayanan kesehatan itu ada “provider” dan “consumer”.
Penyelenggara (penyedia) pelayanan kesehatan adalah pemerintah
dan swasta, masyarakat adalah sebagai pemakai atau pengguna
pelayanan kesehatan. Pemahaman semacam ini harus diubah,
harus direorientasi lagi, bahwa masyarakat bukan hanya sekadar
pengguna atau penerima pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus
juga sebagai penyelenggara, dalam batas-batas tertentu. Realisasi
dari reorientasi pelayanan kesehatan ini adalah para penyelenggara
pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta harus
melibatkan, bahkan memberdayakan masyarakat agar mereka juga
dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan,
tetapi juga sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan
masyarakat. Dalam mereorientasikan pelayanan kesehatan ini peran
promosi kesehatan sangat penting.

4.

Keterampilan Individu (Personnel Skill)
Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat, yang terdiri
dari individu, keluarga, dan kelompok-kelompok. Oleh sebab
itu, kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan
individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok
tersebut terwujud. Oleh sebab itu, strategi untuk mewujudkan
keterampilan individu-individu (personnel skill) dalam memelihara
dan meningkatkan kesehatan adalah sangat penting. Langkah
awal dari peningkatan keterampilan dalam memelihara dan
men ingkatk an kesehatan mereka ini adalah memberikan
pemahaman-pemahaman kepada anggota masyarakat tentang
cara-cara memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengenal
penyakit, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan profesional,
meningkatkan kesehatan, dan sebagainya. Metode dan teknik
pemberian pemahaman ini lebih bersifat individual daripada massa.

5.

Gerakan Masyarakat (Community Action)
Untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu
memelihara dan meningkatkan kesehatannya seperti tersebut
dalam visi promosi kesehatan ini, maka di dalam masyarakat itu
sendiri harus ada gerakan atau kegiatan-kegiatan untuk kesehatan.
Oleh sebab itu, promosi kesehatan harus mendorong dan memacu
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kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam mewujudkan kesehatan
mereka. Tanpa adanya kegiatan masyarakat di bidang kesehatan,
niscaya terwujud perilaku yang kondusif untuk kesehatan, atau
masyarakat yang mau dan mampu memelihara serta meningkatkan
kesehatan mereka.

C. Promosi Kesehatan Pendekatan Medikal
Pendekatan medikal yaitu pendekatan dengan pencegahan terhadap
penyakit. Keberhasilannya dapat dilihat pada program imunisasi dan
vaksinasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah kebebasan dari penyakit
dan kecacatan yang didefinisikan secara medik, seperti penyakit
infeksi, kanker, dan penyakit jantung. Adapun tujuan akhir ini untuk
menurunkan angka kesakitan dan kematian dini.
Pendekatan ini melibatkan kedokteran untuk mencegah atau
meringankan kesakitan, mungkin dengan metode persuasif maupun
paternalistik. Sebagai contoh, memberi tahu orangtua agar membawa
anak mereka untuk imunisasi, wanita untuk memanfaatkan klinik
keluarga berencana, dan pria umur pertengahan untuk dilakukan
screening tekanan darah. Pendekatan ini memberikan arti penting dari
tindakan pencegahan medik dan tanggung jawab profesi kedokteran
untuk membuat kepastian bahwa pasien patuh pada prosedur yang
dianjurkan.

D. Promosi Kesehatan Perubahan Perilaku
Perilaku dari pandangan biologis adalah merupakan suatu kegiatan
atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi, perilaku manusia
pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh
sebab itu, perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas,
mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan sebagainya.
Bahkan kegiatan internal (internal activity), seperti berpikir, persepsi,
dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Untuk kepentingan
kerangka analisis dapat dikatakan bahwa perilaku adalah apa yang
dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung
atau secara tidak langsung. Perilaku dan gejala perilaku yang tampak
pada kegiatan organisme tersebut dipengaruhi, baik oleh faktor genetik
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(keturunan) dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa
faktor genetik dan lingkungan ini merupakan penentu dari perilaku
makhluk hidup termasuk perilaku manusia.
Secara garis besar perilaku manusia dapat dilihat dari tiga aspek,
yakni:
1.

Aspek fisik.

2.

Aspek psikis.

3.

Aspek sosial.
Perilaku dibentuk oleh tiga faktor, antara lain:

1.

Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud
dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan
sebagainya.

2.

Faktor-faktor pendukung (enebling factors), yang terwujud dalam
lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas
atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan,
alat-alat kontrasepsi, jamban, dan sebagainya.

3.

Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud dalam
sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang
merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

Pendekatan perubahan perilaku yaitu dengan mendorong seseorang
untuk menjalankan perilaku-perilaku kesehatan dan menerapkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah
mengubah sikap dan perilaku individu masyarakat, sehingga mereka
mengambil gaya hidup sehat. Contohnya, antara lain mengajarkan
orang bagaimana menghentikan merokok, pendidikan tentang minum
alkohol “wajar”, mendorong orang untuk melakukan latihan olahraga,
memelihara gigi, makan makanan yang baik, dan seterusnya.
Orang-orang yang menerapkan pendekatan ini akan merasa yakin
bahwa gaya hidup “sehat” merupakan hal paling baik bagi kliennya dan
akan melihatnya sebagai tanggung jawab mereka untuk mendorong
sebanyak mungkin orang untuk mengadopsi gaya hidup sehat yang
menguntungkan.
Ada beberapa hal yang memengaruhi perilaku seseorang, sebagian
terletak di dalam individu sendiri yang disebut faktor intern dan
sebagian terletak di luar dirinya yang disebut faktor ekstern, yaitu faktor
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lingkungan. Tindakan nyata ditentukan tidak hanya oleh sikap, akan
tetapi oleh berbagai faktor eksternal lainnya.
Sikap tidaklah sama dengan perilaku, dan perilaku tidaklah selalu
mencerminkan sikap seseorang, sebab sering kali terjadi bahwa seseorang
memperlihatkan tindakan yang bertentangan dengan sikapnya. Sikap
seseorang dapat berubah dengan diperolehnya tambahan informasi
tentang objek tersebut, melalui persuasi serta tekanan dari kelompok
sosialnya (Sarwono, 1993).
Disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang
kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi,
dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Di
samping itu, ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku para petugas
kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat
terbentuknya perilaku. Informasi merupakan hal yang utama dalam
promosi kesehatan, karena semua promosi kesehatan berupa informasi.
Informasi merupakan salah satu sumber utama dari knowledge
(pengetahuan) yang menjadi salah satu strategi dalam perubahan
perilaku pada poin fasilitasi (penyediaan sarana dan prasarana).
Dalam strategi mengubah perilaku melalui poin persuasi, informasi
dapat diperoleh melalui diskusi yang menjadi salah satu media
promosi kesehatan dalam strategi poin paksaan juga berhubungan
dengan promosi kesehatan lewat informasi, karena melalui promosi
kesehatan tersebut masyarakat/seseorang dapat mengetahui ancaman
berupa penyakit yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan perilaku
hidup sehat. Strategi perubahan perilaku pada poin edukasi, informasi
merupakan satu hal pada edukasi. Jadi, promosi kesehatan memberikan
informasi tentang perilaku hidup sehat yang mampu menjadi strategi
dalam mengubah perilaku.

E. Promosi Kesehatan Berbasis Educational
Pendekatan educational, yaitu dengan memfasilitasi individu untuk
proses pembelajaran dan memberikan fasilitas penunjang. Pendekatan
edukatif adalah serangkaian kegiatan untuk membantu masyarakat
mengenali dan menemukan masalah mereka sendiri, dan kemudian
atas dasar rumusan masalah kesehatan yang telah mereka sepakati
dikembangkanlah rencana penanggulangannya.
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Tujuan utama pendekatan edukatif adalah untuk mengembangkan
kemampuan masyarakat sehingga masyarakat yang bersangkutan
dapat memecahkan masalah yang dihadapi atas dasar swadaya sebatas
kemampuan mereka.
Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi dasar yang ditempuh
adalah mengembangkan provider dan masyarakat. Provider yang dimaksud
adalah para petugas yang peduli terhadap kesehatan, utamanya petugas
kesehaan yang terlibat langsung dengan masalah kesehatan masyarakat.
Pengembangan provider ini bertujuan agar mereka mempunyai
persamaan pandangan atau sikap positif terhadap kesehatan dan
pendekatan edukatif. Secara lebih rinci pengembangan provider ini
diharapkan akan menciptakan suatu kerja sama lintas sektor yang
terkoordinir.
Dalam rangka mewujudkan kerja sama antar-provider, dilakukan
langkah-langkah:
1.

Pendekatan terhadap para penjabat penentu kebijakan
Para penjabat lintas sektor, baik tingkat pusat, daerah, dan lokal,
terutama pejabat pemerintahan (gubernur, bupati, camat, dan
sebagainya) merupakan kunci kerja sama. Oleh sebab itu, dalam
menggalang kerja sama dalam rangka pendekatan edukatif ini,
harus dilakukan pendekatan terhadap mereka. Tujuan pendekatan
kepada para penjabat ini adalah untuk memperoleh dukungan
politis. Dalam perkembangan selanjutnya pendekatan semacam
ini disebut “advocacy”.

2.

Pendekatan terhadap para pelaksana dari berbagai sektor dan
tingkat
Pendekatan ini bertujuan agar para pelaksana di lapangan dari
berbagai sektor memperoleh pemahaman yang sama terhadap
program atau pendekatan yang akan dilakukan. Pendekatan ini
dapat dilakukan, baik secara horizontal (antarsektor pada tingkat
sektor yang sama), maupun secara vertikal, antara sektor yang sama
di tingkat administrasi yang berbeda (di atas atau di bawahnya).

3.

Pengumpulan data oleh provider tingkat kecamatan
Data adalah fakta empiris dari lapangan atau masyarakat, dan
merupakan bukti bahwa masalah memang ada di masyarakat secara
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riil (faktual). Dari data inilah masalah ada, dan dari masalah inilah
program atau kegiatan akan dimulai, karena program merupakan
upaya pemecahan masalah. Oleh sebab itu, para petugas atau
provider harus mengumpulkan sendiri data dan memahaminya
sendiri. Manfaat data bagi provider di samping untuk mengenal
masalah yang ada di masyarakat, juga merupakan pembanding (data
awal) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan.
Jenis data yang diperlukan, antara lain:
a.

Data umum, yakni data tentang kondisi geografi wilayah,
demografi, pemuka masyarakat, media komunikasi yang ada,
sejenisnya, dan sebagainya.

b.

Data khusus, yakni data dari masing-masing sektor, antara
lain: data pertanian, pendidikan, kesehatan (jamban keluarga,
sumber air bersih, saluran air limbah, tempat pembuangan
sampah, status gizi anak balita), dan sebagainya.

c.

Data perilaku, khususnya perilaku yang berkaitan dengan
kesehatan, misalnya: kebiasaan buang air besar, kebiasaan
mandi, kebiasaan makan, perilaku pencegahan penyakit, dan
sebagainya.

Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan informasi dan
memastikan pengetahuan dan pemahaman perihal kesehatan dan
membuat keputusan yang ditetapkan atas dasar informasi yang ada.
Informasi tentang kesehatan disajikan dan orang dibantu untuk
menggali nilai dan sikap, dan membuat keputusan mereka sendiri.
Bantuan dalam melaksanakan keputusan-keputusan itu dan
mengadopsi praktik kesehatan baru dapat pula ditawarkan, program
pendidikan kesehatan sekolah, misalnya menekankan membantu
murid mempelajari keterampilan hidup sehat, tidak hanya memperoleh
pengetahuannya.
Orang-orang yang mendukung pendekatan ini akan memberi arti
tinggi bagi proses pendidikan, akan menghargai hal individu untuk
memilih perilaku mereka sendiri, dan akan melihatnya sebagai tanggung
jawab mereka mengangkat bersama persoalan-persoalan kesehatan yang
mereka anggap menjadi hal paling baik bagi klien mereka.
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F. Promosi Kesehatan Berpusat pada Klien
Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik
tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf
hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya
setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat
sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people or community
centered development).
Tujuan dari pendekatan ini adalah bekerja dengan klien agar dapat
membantu mereka mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui dan
lakukan, dan membuat keputusan dan pilihan mereka sendiri sesuai
dengan kepentingan dan nilai mereka. Peran promotor kesehatan
adalah bertindak sebagai fasilitator, membantu orang mengidentifikasi
kepedulian-kepedulian mereka dan memperoleh pengetahuan serta
keterampilan yang mereka butuhkan agar memungkinkan terjadi
perubahan.
Pemberdayaan diri sendiri klien dilihat sebagai central dari tujuan
ini. Klien dihargai sama yang mempunyai pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan berkontribusi dan siapa yang mempunyai hak absolut
untuk mengontrol tujuan kesehatan mereka sendiri.

G. Promosi Kesehatan Atas Perubahan Sosial
Pendekatan perubahan sosial untuk memastikan bahwa sehat itu
mudah dijangkau, salah satunya dengan memperluas jaringan kerja
sama dengan pembuat kebijakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah
melakukan perubahan-perubahan pada lingkungan fisik, sosial, dan
ekonomi, supaya dapat membuatnya lebih mendukung untuk keadaan
yang sehat. Contohnya adalah mengubah masyarakat, bukan pada
pengubahan perilaku individu-individunya.
Orang-orang yang menerapkan pendekatan ini memberikan nilai
penting bagi hak demokrasi mereka mengubah masyarakat, mempunyai
komitmen pada penempatan kesehatan dalam agenda politik di berbagai
tingkat dan pada pentingnya pembentukan lingkungan yang sehat
daripada pembentukan kehidupan individu-individu orang yang tinggal
di tempat itu.
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Bab 5
ETIKA PROMOSI KESEHATAN

A. Analisis Masalah Kesehatan dan Perilaku
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia Tahun 1948
disepakati, antara lain, bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya adalah hak yang fundamental bagi setiap orang
tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut, dan tingkat sosial
ekonominya.
Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan telah berhasil
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna,
walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan
memengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi di bidang kesehatan
untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antardaerah
dan antargolongan, derajat kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan
dengan negara-negara tetangga dan kurangnya kemandirian dalam
pembangunan kesehatan.
Reformasi di bidang kesehatan perlu dilakukan mengingat lima
fenomena yang berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan. Pertama,
perubahan pada dinamika kependudukan. Kedua, temuan-temuan ilmu
dan teknologi kedokteran. Ketiga, tantangan global sebagai akibat dari
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kebijakan perdagangan bebas, revolusi informasi, telekomunikasi, dan
transportasi. Keempat, perubahan lingkungan. Kelima, demokratisasi.
Perubahan pemahaman konsep akan sehat dan sakit serta
semakin maju IPTEK dengan informasi tentang determinan penyebab
penyakit telah menggugurkan paradigma pembangunan kesehatan
yang lama, yang mengutamakan pelayanan kesehatan bersifat kuratif
dan rehabilitatif. Paradigma pembangunan kesehatan yang baru, yaitu
paradigma sehat merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan
masyarakat yang bersifat proaktif.
Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang
dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk
mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran lebih tinggi pada
pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah
yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan
yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan
yang memadai, permukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang
berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang
saling tolong-menolong.
Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang diharapkan adalah
yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman
penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

B. Menetapkan Sasaran
Ada beberapa sasaran di dalam etika promosi kesehatan, yaitu:
1.

Sasaran primer
Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya
pendidikan atau promosi kesehatan. Sesuai dengan permasalahan
kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala
keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui
untuk masalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), anak sekolah untuk
kesehatan remaja, dan sebagainya. Upaya promosi yang dilakukan
terhadap sasaran primer ini sejalan dengan strategi pemberdayaan
masyarakat (empowerment).
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2.

Sasaran sekunder
Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya.
Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan pendidikan
kesehatan pada kelompok ini diharapkan untuk selanjutnya
kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan pada
masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, dengan perilaku sehat
para tokoh masyarakat sebagai hasil pendidikan kesehatan yang
diterima, maka para tokoh masyarakat ini akan memberikan contoh
atau acuan perilaku sehat bagi masyarakat sekitarnya. Upaya
promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran sekunder ini
adalah sejalan dengan strategi dukungan sosial (social support).

3.

Sasaran tersier
Para pembuat keputusan atau penentuan kebijakan, baik di tingkat
pusat maupun daerah adalah sasaran tersier pendidikan kesehatan
dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh
kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku para
tokoh masyarakat (sasaran sekunder), dan juga kepada masyarakat
umum (sasaran primer). Upaya promosi kesehatan yang ditujukan
kepada sasaran tersier ini sejalan dengan strategi advokasi.

C. Menetapkan Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui
terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai
oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan
sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang
optimal di seluruh wilayah Indonesia.

D. Menetapkan Pesan Pokok
Program-program pembangunan kesehatan dikelompokkan dalam
pokok-pokok program yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu
dengan pembangunan sektor lain yang memerlukan dukungan dan peran
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serta masyarakat. Disusun tujuh program pembangunan kesehatan
yaitu (Depkes RI, 1999):
1.

Program perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

2.

Program lingkungan sehat.

3.

Program upaya kesehatan.

4.

Program pengembangan sumber daya kesehatan.

5.

Program pengawasan obat, makanan, dan obat berbahaya.

6.

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

7.

Program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan.

Untuk meningkatkan percepatan perbaikan derajat kesehatan
masyarakat yang dinilai penting untuk mendukung keberhasilan
program pembangunan nasional ditetapkan sepuluh pogram unggulan
kesehatan (Depkes RI, 1999):
1.

Program kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan hukum
kesehatan.

2.

Program perbaikan gizi.

3.

Program pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi.

4.

Program peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan mental.

5.

Program lingkungan permukiman, air, dan sehat.

6.

Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga
berencana.

7.

Program keselamatan dan kesehatan kerja.

8.

Program anti-tembakau, alkohol, dan madat.

9.

Program pengawasan obat, bahan berbahaya, makanan, dan
minuman.

10. Program pencegahan kecelakaan, rudapaksa, dan keselamatan lalu
lintas.

E. Menetapkan Metode dan Saluran Komunikasi
Merancang program komunikasi, pada tahap ini telah dapat menentukan
perubahan perilaku dan menempatkan pesan dengan tepat, memadukan
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semua informasi yang telah dikumpulkan, selanjutnya dikomunikasikan
dengan dukungan, seperti audio visual (video, film), oral (radio), cetak
(poster, leaflet), dan visual (flip charts).

F. Menetapkan Kegiatan Operasional
Untuk mencapai taraf kesehatan bagi semua, maka yang terpenting
adalah menetapkan kegiatan operasional yang harus tercakup dalam
pelayanan kesehatan dasar:
1.

Pendidikan tentang masalah kesehatan umum, cara pencegahan,
dan pemberantasannya.

2.

Peningkatan persediaan pangan dan kecukupan gizi.

3.

Penyediaan air minum dan sanitasi dasar.

4.

Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana.

5.

Imunisasi.

6.

Pengobatan dan pengadaan obat.

7.

Oleh karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kunci
untuk mencapai derajat kesehatan yang layak bagi semua, maka
perencanaan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan yang efisien
mutlak diperlukan, di samping harus berdasarkan: perikemanusiaan,
kesehatan sebagai hak asasi, pemberdayaan, dan kemandirian
masyarakat.

8.

Pengutamaan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan
preventif.

9.

Pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai kebutuhan.

10. Dukungan sumber daya kesehatan.
11. Misi pembangunan kesehatan.
12. Dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010, telah ditetapkan
misi pembangunan kesehatan.
13. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
14. Untuk dapat terwujudnya Indonesia Sehat, para penanggung
jawab program pembangunan harus memasukkan pertimbanganpertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya.
Oleh karena itu, seluruh elemen dari sistem kesehatan nasional
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harus berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional
berwawasan kesehatan.
15. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
16. Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih
dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat
menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.
17. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata, dan terjangkau.
18. Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin
tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata,
dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan
mengikutsertakan masyarakat dan potensi swasta.
19. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan
masyarakat beserta lingkungannya.
20. Untuk terselenggaranya tugas penyelenggaraan upaya kesehatan
yang harus diutamakan adalah bersifat promotif dan preventif,
didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif.
21. Strategi pembangunan kesehatan.
22. Strategi pembangunan nasional harus berdasarkan pada kebijakan
nasional, mencakup garis besar kegiatan di mana semua sektor yang
terlibat untuk mewujudkan kebijaksanaan tersebut. Beberapa hal
penting yang harus diterapkan adalah: pembangunan berwawasan
kesehatan.
23. Setiap program pembangunan nasional yang diselenggarakan
di Indonesia harus memberikan konstribusi positif terhadap
kesehatan, yaitu terbentuknya lingkungan sehat dan pembentukan
perilaku sehat.

G. Menetapkan Pemantauan dan Evaluasi
1.
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Memperkenalkan kepada masyarakat gagasan dan teknik perilaku
program promosi higiene Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
yang merupakan pendekatan terencana untuk mencegah penyakit
diare melalui pengadopsian perubahan perilaku oleh masyarakat
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secara meluas. Program ini dimulai dari apa yang diketahui,
diinginkan, dan dilakukan masyarakat. Perencanaan suatu program
promosi higiene untuk masyarakat dilakukan berdasarkan jawaban
atau pertanyaan di atas atau bekerja sama dengan pihak yang
terlibat, untuk itu diperlukan pesan-pesan sederhana, positif, dan
menarik yang dirancang untuk dikomunikasikan lewat sarana lokal,
seperti poster dan leaflet.
2.

Mengidentifikasikan perubahan perilaku masyarakat, dalam tahap
ini akan dilakukan identifikasi perilaku berisiko melalui pengamatan
terstruktur. Sehingga dapat ditentukan cara pendekatan baru
terhadap perbaikan higiene sehingga diharapkan anak-anak
terhindar dari lingkungan yang terkontaminasi.

3.

Memotivasi perubahan perilaku masyarakat, langkah-langkah untuk
memotivasi orang mengadopsi perilaku higiene termasuk memilih
beberapa perubahan perilaku yang diharapkan dapat diterapkan.

4.

Mencari tahu apa yang dirasakan oleh kelompok sasaran mengenai
perilaku tersebut melalui diskusi terfokus, wawancara, dan melalui
uji coba perilaku.

5.

Membuat pesan yang tepat sehingga sasaran mau melakukan
perubahan perilaku.

6.

Menciptakan sebuah pesan sederhana, positif, dan menarik
berdasarkan apa yang disukai kelompok sasaran.

H. Hubungan dengan Klien
Tenaga kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan klien/
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pentingnya peran tenaga
kesehatan masyarakat dalam mengubah perilaku masyarakat menuju
hidup bersih dan sehat.
Program promosi perilaku hidup bersih dan sehat yang biasa
dikenal PHBS/promosi higiene merupakan pendekatan terencana
untuk mencegah penyakit menular yang lain melalui pengadopsian
perubahan perilaku oleh masyarakat luas. Program ini dimulai dengan
apa yang diketahui, diinginkan, dan dilakukan masyarakat setempat
dan mengembangkan program berdasarkan informasi tersebut (Curtis,
dkk., 1997; UNICEF, WHO, Bersih, Sehat dan Sejahtera).
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Program promosi PHBS harus dilakukan secara profesional oleh
individu dan kelompok yang mempunyai kemampuan dan komitmen
terhadap kesehatan masyarakat serta memahami tentang lingkungan
dan mampu melaksanakan komunikasi, edukasi, dan menyampaikan
informasi secara tepat dan benar yang sekarang disebut dengan promosi
kesehatan.
Tenaga kesehatan masyarakat diharapkan mampu mengambil
bagian dalam promosi PHBS sehingga dapat melakukan perubahan
perilaku masyarakat untuk hidup berdasarkan PHBS. Tenaga kesehatan
masyarakat telah mempunyai bekal yang cukup untuk dikembangkan
dan pada waktunya disumbangkan kepada masyarakat di mana mereka
bekerja.

I. Kepedulian dengan Determinan Sosial dan Hubungan
Kesehatan
Perilaku adalah resultan antarstimulus (faktor eksternal) dengan
respons (faktor internal) dalam subjek atau orang yang berperilaku
tersebut. Perilaku seseorang atau subjek dipengaruhi atau ditentukan
oleh faktor-faktor, baik dari dalam maupun dari luar subjek. Faktor
yang menentukan atau membentuk perilaku ini disebut determinan.
Dalam bidang perilaku kesehatan ada tiga teori yang sering menjadi
acuan dalam penelitian-penelitian kesehatan, yaitu:
1.

Teori Lawrence Green
Ada dua determinan masalah kesehatan tersebut yaitu behavioral
faktor (faktor perilaku) dan nonbehavioral faktor (faktor non
perilaku). Dan faktor tersebut ditentukan oleh tiga faktor utama,
yaitu:
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a.

Faktor-faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor yang mem
permudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang,
antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilainilai, tradisi, dan sebagainya.

b.

Faktor-faktor pemungkin, yaitu faktor-faktor yang memungkin
kan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan.

c.

Faktor-faktor penguat, yaitu faktor- faktor yang mendorong
atau memperkuat terjadinya perilaku.
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2.

Teori Snehandu B. Karr
Mengidentifikasi adanya lima determinan perilaku, yaitu:

3.

a.

Adanya niat (intention) seseorang untuk bertindak sehubungan
dengan objek atau stimulus di luar dirinya.

b.

Adanya dukungan dari masyarakat sekitar (social support).

c.

Terjangkaunya informasi, yaitu tersedianya informasi-informasi
terkait dengan tindakan yang akan diambil oleh seseorang.

d.

Adanya otonomi atau kebebasan pribadi untuk mengambil
keputusan.

e.

Adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan.

Teori WHO
Ada empat determinan, yaitu:
a.

Pemikiran dan perasaan, yaitu merupakan modal awal untuk
bertindak atau berperilaku.

b.

Adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi yang
dipercayai.

c.

Sumber daya yang tersedia merupakan pendukung untuk
terjadinya perilaku seseorang atau masyarakats.

d.

Sosial budaya merupakan faktor eksternal untuk terbentuknya
perilaku seseorang.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Bab 6
PRINSIP PERUBAHAN PERILAKU

A. Pengertian Perubahan Perilaku
Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi
dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling tampak sampai yang
tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan
(Okviana, 2015).
Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta
interaksi manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk
pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respons/reaksi
seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari
dalam dirinya (Notoatmojo, 2010).
Sedangkan menurut Wawan (2011) perilaku merupakan suatu
tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi,
dan tujuan, baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan
berbagai faktor yang saling berinteraksi.
Skiner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa
perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus
(rangsangan dari luar).
Perilaku merupakan fungsi karakteristik individu dan lingkungannya.
Karakteristik individu meliputi berbagai variabel, seperti motif, nilainilai, sifat, kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama
lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan
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dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar
dalam menentukan perilaku, bahkan kekuatannya lebih besar daripada
karakteristik individu (Azwar, 2010).
Perilaku manusia (human behavior) merupakan reaksi yang dapat
bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Pada manusia khususnya
dan pada berbagai spesies hewan umumnya memang terdapat bentukbentuk perilaku instinktif (species-specific behavior) yang didasari oleh
kodrat untuk mempertahankan kehidupan. Perilaku manusia merupakan
hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan
lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan
tindakan (Kesmas, 2013).

B. Terjadinya Perubahan Perilaku
Perilaku merupakan seperangkat perbuatan/tindakan seseorang dalam
melakukan respons terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan
karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada dasarnya
terdiri dari komponen pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan
keterampilan (psikomotor) atau tindakan.
Dalam konteks ini maka setiap perbuatan seseorang dalam
merespons sesuatu pastilah terkonseptualisasikan dari ketiga ranah
ini. Perbuatan seseorang atau respons seseorang terhadap rangsangan
yang datang, didasari oleh seberapa jauh pengetahuannya terhadap
rangsangan tersebut, bagaimana perasaan dan penerimaannya
berupa sikap terhadap objek rangsang tersebut, dan seberapa besar
keterampilannya dalam melaksanakan atau melakukan perbuatan yang
diharapkan.
Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan
pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Dengan demikian,
pada dasarnya pengetahuan akan terus bertambah bervariatif dengan
asumsi senantiasa manusia akan mendapatkan proses pengalaman atau
mengalami.
apakah ada
kelanjutan
nya?

Proses pengetahuan tersebut menurut Brunner melibatkan tiga
aspek, yaitu:
1.
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Proses mendapatkan informasi baru di mana sering kali
informasi baru ini merupakan pengganti pengetahuan yang telah
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diperoleh sebelumnya atau merupakan penyempurnaan informasi
sebelumnya.
2.

Proses transformasi, yaitu proses memanipulasi pengetahuan agar
sesuai dengan tugas-tugas baru.

3.

Proses mengevaluasi, yaitu mengecek apakah cara mengolah
informasi telah memadai (Brunner dalam Suparno, 2001).

Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang
kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam
lingkungannya. Sikap merupakan kecondongan evaluatif terhadap
suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana
seseorang berhadapan dengan objek sikap. Ini berarti sikap seseorang
akan keterampilan pada kesetujuan-ketidaksetujuan, atau suka-tidak
suka terhadap sesuatu.
Keterampilan adalah aktivitas fisik yang dilakukan seseorang,
yang menggambarkan kemampuan kegiatan motorik dalam kawasan
psikomotor. Seseorang dikatakan menguasai kecakapan motorik
bukan saja karena ia dapat melakukan hal-hal atau gerakan yang telah
ditentukan, tetapi juga karena mereka melakukannya dalam keseluruhan
gerak yang lancar dan tepat waktu.
Dalam hal ini terdapat kecenderungan terkoordinasikannya aktivitas
fisik karena pengenalan dan kelenturan jasmani untuk digerakkan sesuai
ketentuan gerakan yang mestinya dilakukan (Suparno, 2001).
Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah
laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan
keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan bukan hanya
meliputi gerakan motorik, melainkan juga pengejawantahan fungsi
mental yang bersifat kognitif.
Pemaknaan keterampilan dalam hal ini kemampuan sebagai level
of competence, terdapat dua penggunaan istilah competence, yakni:
1.

Digunakan untuk merujuk pada area pekerjaan atas peranan yang
mampu dilakukan oleh seseorang dengan kompeten jadi fokusnya
mendeskripsikan tugas-tugas pekerjaan dan output jabatan,
kemudian disebut kompeten (competence).

2.

Digunakan untuk merujuk pada dimensi-dimensi perilaku yang
berada di balik kinerja kompeten, jadi fokusnya mendeskripsikan
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mengenai perilaku, sikap, dan karakteristik orang dalam melakukan
berbagai tugas pekerjaan untuk menghasilkan output jabatan yang
efektif, outstanding, atau superior, kemudian disebut kompetensi
(competency).
Kompetensi adalah behavior repertoire yang dilakukan oleh sebagian
orang dengan lebih baik dibandingkan yang lainnya. Pendekatan pertama
mengarah pada job specification, yang kedua kepada person specification
(Prihadi, 2004).
Perilaku seseorang pastilah berubah, dengan asumsi bahwa perubahan
dapat terjadi pada ketiga ranah (pengetahuan, sikap, dan keterampilan)
sekaligus atau salah satu ranah saja. Perubahan yang alamiah ini dapat
diperoleh oleh seseorang dengan belajar dari lingkungannya, baik
keluarga, komunitas tempat tinggal, atau masyarakat lebih luas secara
informal. Proses belajar yang alamiah sebagai hasil pengaruh lingkungan
ini disebut dengan pendidikan informal.
Perubahan ke arah perilaku yang diharapkan (expected behavior)
berupa perilaku yang lebih baik, hanya dapat dilakukan melalui proses
yang disengaja dengan grand design mencakup proses:
1.

Pendidikan informal
Diperlukan konsistensi proses belajar informal dalam keluarga,
dalam pergaulan di masyarakat, dan individu-individu kunci yang
akan dijadikan model oleh publik.

2.

Pendidikan nonformal
Dalam proses ini pemerintah dan masyarakat melakukan upaya
aktif untuk meningkatkan daya upaya proses pembelajaran yang
dilakukan secara insidental atau regular, melalui pendekatan
pelatihan, kursus-kursus, atau seminar-seminar.

3.

Pendidikan formal
Kebutuhan pendekatan khusus sehingga proses belajar formal ini
tidak terjebak oleh formalitas yang hanya mampu mentransfer
pengetahuan tanpa memberikan “bekas” roh jiwa pada peserta
didik.

Perubahan perilaku menurut, Moh Surya (1997) mengemukakan
ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu:
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1.

Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional)
Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan
disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan
hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa
dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya pengetahuannya
semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat,
dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar. Misalnya,
seorang mahasiswa sedang belajar tentang psikologi pendidikan.
Dia menyadari bahwa dia sedang berusaha mempelajari tentang
psikologi pendidikan. Begitu juga, setelah belajar psikologi
pendidikan dia menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi
perubahan perilaku, dengan memperoleh sejumlah pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang berhubungan dengan psikologi
pendidikan.

2.

Perubahan yang berkesinambungan (kontinu)
Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada
dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan
yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga, pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh itu, akan menjadi
dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
berikutnya. Misalnya, seorang mahasiswa telah belajar psikologi
pendidikan tentang “hakikat belajar”. Ketika dia mengikuti
perkuliahan “strategi belajar-mengajar”, maka pengetahuan, sikap,
dan keterampilannya tentang “hakikat belajar” akan dilanjutkan
dan dapat dimanfaatkan dalam mengikuti perkuliahan “strategi
belajar-mengajar”.

3.

Perubahan yang fungsional
Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk
kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Contoh:
seorang mahasiswa belajar tentang psikologi pendidikan, maka
pengetahuan dan keterampilannya dalam psikologi pendidikan
dapat dimanfaatkan untuk mempelajari dan mengembangkan
perilaku dirinya sendiri maupun mempelajari dan mengembangkan
perilaku para peserta didiknya kelak ketika dia menjadi guru.
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4.

Perubahan yang bersifat positif
Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan
ke arah kemajuan. Misalnya, seorang mahasiswa sebelum belajar
tentang psikologi pendidikan menganggap bahwa dalam proses
belajar-mengajar tidak perlu mempertimbangkan perbedaanperbedaan individual atau perkembangan perilaku dan pribadi
peserta didiknya, namun setelah mengikuti pembelajaran psikologi
pendidikan, dia memahami dan berkeinginan untuk menerapkan
prinsip-prinsip perbedaan individual maupun prinsip-prinsip
perkembangan individu jika dia kelak menjadi guru.

5.

Perubahan yang bersifat aktif
Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan
aktif berupaya melakukan perubahan. Misalnya, mahasiswa ingin
memperoleh pengetahuan baru tentang psikologi pendidikan,
maka mahasiswa tersebut aktif melakukan kegiatan membaca
dan mengkaji buku-buku psikologi pendidikan, berdiskusi dengan
teman tentang psikologi pendidikan, dan sebagainya.

6.

Perubahan yang bersifat permanen
Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung
menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Misalnya,
mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka penguasaan
keterampilan mengoperasikan komputer tersebut akan menetap
dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut.

7.

Perubahan yang bertujuan dan terarah
Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang
ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah,
maupun jangka panjang. Misalnya, seorang mahasiswa belajar
psikologi pendidikan, tujuan yang ingin dicapai dalam panjangpendek mungkin dia ingin memperoleh pengetahuan, sikap, dan
keterampilan tentang psikologi pendidikan yang diwujudkan dalam
bentuk kelulusan dengan memperoleh nilai A. Sedangkan tujuan
jangka panjangnya dia ingin menjadi guru yang efektif dengan
memiliki kompetensi yang memadai tentang psikologi pendidikan.
Berbagai aktivitas dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuantujuan tersebut.
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8.

Perubahan perilaku secara keseluruhan
Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekadar memperoleh
pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan
dalam sikap dan keterampilannya. Misalnya, mahasiswa belajar
tentang “teori-teori belajar”, di samping memperoleh informasi
atau pengetahuan tentang “teori-teori belajar ”, dia juga
memperoleh sikap tentang pentingnya seorang guru menguasai
“teori-teori belajar”. Begitu juga, dia memperoleh keterampilan
dalam menerapkan “teori-teori belajar”.

Menurut Gagne (Abin Syamsuddin Makmun, 2003), perubahan
perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk: informasi
verbal; yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara
tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama-nama terhadap
suatu benda, definisi, dan sebagainya.
Kecakapan intelektual; yaitu keterampilan individu dalam
melakukan interaksi dengan lingkungannya menggunakan simbolsimbol, misalnya: penggunaan simbol matematika. Termasuk dalam
keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam membedakan
(discrimination), memahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan,
dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi
pemecahan masalah.
Strategi kognitif; kecakapan individu untuk melakukan pengendalian
dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses
pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan
ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif.
Kecakapan intelektual menitikberatkan pada hasil pembelajaran,
sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran.
Sikap; yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu
untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan
kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan
memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu
objek atau peristiwa, di dalamnya terdapat unsur pemikiran,
perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak.
Kecakapan motorik ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan
yang dikontrol oleh otot dan fisik.
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Sementara itu, Moh. Surya (1997) mengemukakan bahwa hasil
belajar akan tampak dalam kebiasaan, seperti peserta didik belajar
bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau
struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan
bahasa secara baik dan benar.
Keterampilan seperti menulis dan berolahraga yang meskipun
sifatnya motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi
gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Pengamatan, yakni proses
menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk
melalui indra-indra secara objektif sehingga peserta didik mampu
mencapai pengertian yang benar.
Berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan
sesuatu dengan lainnya menggunakan daya ingat. Berpikir rasional dan
kritis, yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian
dalam menjawab pertanyaan kritis, seperti “bagaimana” (how) dan
“mengapa” (why).
Sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi
dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai
dengan pengetahuan dan keyakinan. Perilaku afektif, yakni perilaku yang
bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa,
senang, benci, dan was-was.

C. Perubahan Perilaku Karena Terpaksa (Complaince)
Hal ini dikarenakan jangankan untuk mengingat perilaku negatif
mereka, anak-anak bahkan tidak dapat menerima informasi jika
mereka tidak membutuhkannya. Mereka akan menerima informasi
yang memang mereka perlukan, misalnya kenapa pintu lemari bisa
dibuka dan ditutup, atau kenapa api lilin itu seperti bergoyang-goyang.
Anak tidak merasa perlu mendapatkan informasi bahwa bermain pintu
ataupun api itu berbahaya.
Ancaman dan hukuman bukanlah sesuatu yang dibutuhkan
oleh anak. Kesenangan bermain dan memperoleh pengetahuan dari
berbagai macam bentuk permainan itulah yang dibutuhkan oleh anak.
Sama halnya dengan membereskan mainan, bangun di pagi hari, mandi,
makan, dan lain sebagainya.
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Kegiatan-kegiatan rutin yang membuat orangtua dapat mengambil
kesimpulan bahwa anaknya sulit diatur dan tidak disiplin. Ketika
diminta membereskan mainan, anak justru melanjutkan permainan atau
mengambil mainan yang lain. Ketika diminta bangun di pagi hari, akan
membuat anak bete sepanjang pagi. Ketika diminta untuk mandi, anak
justru asyik bermain dengan peralatan mandinya. Ketika diminta untuk
makan, anak justru asyik mengaduk-aduk makanannya atau justru sama
sekali tidak mengindahkan panggilan untuk makan.
Semakin orangtua memaksa, justru semakin ramai pergulatan
yang terjadi. Semakin tinggi atau keras hukuman orangtua maka akan
bertambah tinggi pula tingkat stres di kedua belah pihak, baik orangtua
maupun anak.
Salah satu cara yang sebenarnya paling jitu untuk melatih
kedisiplinan anak adalah mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan
oleh anak, menjadikannya suatu reward dalam kontrak kerja sama antara
orangtua dan anak, serta secara konsisten menegakkan.
Kontrak kerja diberlakukan pada anak? Kesannya memang sulit,
padahal sebenarnya sangat mudah asalkan orangtua maupun orang
dewasa di sekitar anak tetap menjaga kekonsistenannya. Orangtua dan
anak tinggal mendiskusikan apa yang sangat diinginkan oleh anak. Jika
yang diinginkannya tidak masuk akal, orangtua sebaiknya bernegosiasi
sampai mendapatkan suatu bentuk reward yang memang masuk akal.
Reward di sini tidak selalu berupa barang (mainan, sepeda, baju, dan
sebagainya), tetapi bisa juga kesempatan untuk menonton film, televisi,
main ke mall, atau tempat rekreasi. Pada tahap ini, anak dikenalkan
pada konsep tujuan.
Setelah reward berhasil diputuskan bersama, sekarang giliran
orangtua yang menegosiasikan keinginan mereka untuk mengubah
perilaku anak. Misalnya, anak mau membereskan mainannya sendiri,
atau bangun di pagi hari, atau perubahan perilaku yang lainnya.
Sebaiknya satu perilaku untuk setiap reward agar anak lebih mudah
mengingat syaratnya.
Pada tahap ini anak akan mulai mengenal syarat dalam
memenuhi keinginannya. Syarat yang akan selalu ditemuinya di
seluruh waktu hidupnya kelak. Misalnya, Anda mau membeli baju?
Anda harus punya uang. Anda mau uang? Anda harus bekerja.
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Jika reward dan target perilaku telah berhasil diputuskan, masih ada
beberapa tahap lagi.
Tahap pertama, menegosiasikan jangka waktu kontrak, bisa mulai
dari 1 hari sampai 3 bulan, tergantung dari tingkat kesulitan perubahan
perilaku. Waktu yang terlalu singkat tidak akan mengubah perilaku
anak secara permanen, namun waktu yang terlalu lama akan membuat
kedua belah pihak akan bosan dan kehilangan momen. Jangka waktu
yang tepat akan sangat berguna untuk melatih anak dalam menunda
keinginan dan melatih orangtua untuk bersabar.
Tahap berikutnya adalah membuat bukti tertulis dari kontrak
tersebut. Siapkan saja kertas yang bertuliskan semua tahap di atas
(bisa juga dengan gambar jika anak masih belum bisa membaca) dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jangan lupa untuk menyertakan
kolom bukti perilaku, yang nantinya akan berisi simbol keberhasilan
setiap perilaku yang sesuai dengan kontrak. Simbol ini dapat berupa
stempel atau stiker yang ditempelkan setiap kali anak menunjukkan
perilaku yang ditargetkan. Letakkan di tempat yang mudah dilihat oleh
semua orang.
Tahap yang berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan, adalah tahap yang
paling berat. Baik bagi orangtua maupun anak. Berat bagi orangtua
karena tidak boleh menghukum atau mengancam, hanya mengingatkan
anak atas reward yang diinginkan anak jika kontrak berhasil. Alih-alih
mengatakan, “Awas … kalau kamu … maka ayah/ibu akan …,” maka
dengan sistem kontrak orangtua hanya boleh mengatakan, “Kamu
mau … kan? Masih ingat janjinya? Hayo, kalau kamu mau … maka
kamu harus ….” Berat, karena kadang-kadang anak mengubah pikiran
mereka mengenai apa yang diinginkan. Berat, karena kadang-kadang
benda atau momen yang diinginkan anak sebagai reward tidak mudah
diperoleh, sehingga orangtua “terpaksa” harus membelinya terlebih
dahulu sebelum kehabisan.
Jangan pernah memberikan reward pada anak sebelum waktunya
karena anak tidak akan belajar apa pun. Untuk menghindari hal inilah
maka tahap pertama, yaitu tahap reward, yang paling penting dan harus
dipastikan pemerolehannya.
Berat bagi anak karena sering kali perilaku yang ditargetkan adalah
perilaku yang tidak mereka sukai atau memang sulit dilakukannya.
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Untuk mengatasi hal inilah maka pada tahap kedua, yaitu tahap syarat,
orangtua harus benar-benar memahami kemampuan anak dalam
kaitannya dengan perubahan perilaku yang diharapkan. Suasana selama
pelaksanaan kontrak pun tetap harus dijaga keasyikannya, agar tidak
terjebak dalam situasi yang membosankan atau justru situasi yang
membuat “panas”.
Tahap terakhir adalah tahap yang paling menyenangkan, di mana
perilaku anak berubah dan ia bahagia karena mendapatkan reward.
Pujilah keberhasilannya dan diskusikan situasi-situasi sulit yang
mungkin pernah terjadi dengan tetap mengingatkan … bahwa si anak
akhirnya berhasil. Misalnya dengan mengatakan, “Tuh … waktu itu
kamu marah-marah, terus kamu nangis, terus kamu bilang kalau nggak
bisa. Nah, ini buktinya kamu dapat hadiahnya. Berarti bisa kan? Anak
ibu/ayah kan hebat!”

D. Perubahan Perilaku Karena Ingin Meniru (Identification)
Tayangan televisi yang diangkat dalam makalah ini adalah tayangan
“Smackdown”, tayangan yang merupakan program acara asing, yang
ditayangkan di Indonesia. Acara tersebut menayangkan adegan
perkelahian yang telah diatur sesuai skenario agar tampak seperti adegan
perkelahian yang sesungguhnya.
Stasiun televisi mungkin pada awalnya menampilkan tayangan ini
dengan tujuan untuk memberikan hiburan yang unik pada masyarakat,
tanpa ada kekhawatiran akan berdampak negatif di kemudian hari.
Namun, ternyata tujuan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan
yang terjadi, karena tayangan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban
jiwa pada anak-anak.
Tayangan ini kemudian diminta untuk dihentikan pemutarannya
dikarenakan telah menimbulkan korban jiwa, cedera parah pada anakanak, dan kerugian materiel yang memiliki nominal tidak sedikit. Pihak
televisi dianggap tidak memperhatikan dampak buruk dari tayangan
tersebut dan terkesan hanya ingin mencari keuntungan saja dengan
menayangkan acara tersebut.
Padahal seharusnya, menurut KPI (Komisi Penyiaran Indonesia),
tugas televisi sebagai lembaga penyiaran adalah memberikan pendidikan,
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informasi, dan hiburan yang sehat. Dan tayangan “Smackdown” tidak
dapat dikatakan sebagai tayangan yang sehat, setelah dampak yang
ditimbulkannya.
Tayangan “Smackdown” menjadi kontroversi dikarenakan acara
yang ditayangkan pada pukul 21.00 itu banyak ditiru oleh anak-anak,
sehingga anak-anak pelaku peniruan tersebut mengalami patah tulang
dan bahkan ada yang meninggal dunia. Dari pihak orangtua pun
mengalami kerugian materiel untuk penyembuhan anak-anak mereka.
Anak-anak dengan cepat menghafal adegan-adegan yang ditayangkan
hingga nama-nama tokoh dalam acara tersebut. Teknik bela diri pun
secara kilat mereka “kuasai” dan mempraktikkannya pada teman-teman
mereka.
Dengan timbulnya korban jiwa dan cedera, serta tidak menginginkan
adanya dampak buruk yang lain, menyebabkan masyarakat, terutama
orangtua, melalui KPI meminta agar tayangan ini dihentikan
pemutarannya di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang dapat
diberikan adalah: pemberian sanksi hukum terhadap stasiun televisi
yang melanggar atau bertentangan dengan tugas lembaga penyiaran,
yaitu pendidikan, informasi, dan memberikan hiburan yang sehat.
Pemberian sanksi terkait terhadap pihak-pihak yang menggunakan
jasa promosi (iklan) pada saat acara tersebut ditayangkan, dengan
demikian diharapkan tidak ada pihak yang menggunakan jasa tersebut
dan membuat pihak televisi kehilangan sumber keuntungan jika
menayangkan tayangan kekerasan, sehingga mereka lebih selektif
terhadap tayangan mereka.
Pembentukan lembaga yang bertugas untuk menyeleksi tayangan
yang akan diputar di stasiun televisi Indonesia, bukan hanya lembaga
yang berkaitan dengan perfilman saja. Terkait dengan tayangan asing,
sebaiknya tayangan yang memiliki nilai budaya yang bertentangan
dengan nilai luhur budaya sendiri atau nilai-nilai moral tidak
ditayangkan.
Teknis penayangan yang lebih aman terhadap kemungkinan anakanak untuk menonton, yaitu dengan cara menayangkan acara yang tidak
pantas disaksikan anak pada jam-jam yang diperkirakan anak sudah
tidur, misalnya pukul 22.00. Pendampingan terhadap anak-anak pada
saat menonton oleh orang dewasa.
80

Promosi Kesehatan

Diharapkan orang dewasa dapat memberikan penjelasan mengenai
adegan yang ditayangkan. Jangan sampai anak salah menafsirkan suatu
adegan dan akhirnya meniru adegan tersebut. Pemberian logo pada
tiap acara, dengan maksud memberikan informasi mengenai kategori
usia penonton. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi orangtua dalam
memilihkan acara bagi putra-putrinya.
Sosialisasi/penyuluhan pada siswa Sekolah Dasar (SD), sebagai
pelaku peniruan tayangan kekerasan “Smackdown”, mengenai bahaya
dari perilaku meniru adegan dalam tayangan tersebut. Seleksi tayangan
televisi tidak dikhususkan pada tayangan yang diperankan oleh manusia
dewasa saja, melainkan juga pada acara kartun anak.

D. Perubahan Perilaku Karena Menghayati Manfaatnya
(Internalization)
Melalui pengajaran sastra, sesungguhnya kita telah dibawa ke tingkat
manusia terdidik, yaitu manusia yang mampu berpikir tentang hidup,
pandai memahami rahasia hidup, menghayati kehidupan dengan arif,
dan mempertajam pengalaman-pengalaman baru. Melalui pengajaran
sastra pula, peserta didik akan mampu memahami diri secara individu
dan kelompok, sehingga akan menjadi manusia yang utuh, bermental
baik, dan humanis (Endraswara, 2005: 53).
Jadi, pengajaran sastra melibatkan pendidikan kejiwaan sekaligus
kemanusiaan. Pengajaran sastra seharusnya bertumpu pada
pembinaan apresiasi, sehingga peserta didik akan mampu menerima,
memahami, menghayati, merespons, dan mereaksi karya sastra. Pada
akhirnya mereka akan mampu menginterpretasikan sastra atas dasar
pengalamannya. Untuk sampai pada kemampuan apresiatif, diperlukan
beberapa langkah, yaitu: keterlibatan jiwa. Melalui perasaan empati dan
simpati terhadap karya sastra, pembaca akan mampu menginternalisasi
tokoh, peristiwa, dan karakter sesuai dengan pengalaman pribadinya,
penghayatan sejati terhadap karya sastra dengan memasuki cipta sastra
secara intens, menikmatinya dengan kedalaman jiwa dan imajinasi.
Pengimplementasian pengalaman yang ada dalam karya sastra
dengan kehidupan nyata, sehingga sebuah karya sastra menjadi
bermakna dan kontekstual (Endraswara, 2005: 78-79) mengemukakan
bahwa apresiasi harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu: apresiasi
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sastra harus mampu berpengaruh pada kejiwaan individu, individu
mampu merespons pada karya yang sedang dinikmati, baik secara
emosional maupun secara intelektual, kegunaan sastra sampai pada
lahirnya pemahaman diri sendiri, karya sastra harus memberikan
imajinasi yang mampu menghadirkan pengalaman sastra yang
menakjubkan, kapasitas sastra dalam menyerap pikiran dan emosi akan
menyadarkan pembacanya ke arah hidup yang sejati.
Aspek apresiatif mengarahkan kita pada pemahaman bahwa
pengajaran sastra seharusnya mengarah pada aspek pragmatis, yaitu
kegunaan atau fungsi sastra bagi peserta didik. Terdapat dua fungsi
pokok pengajaran sastra, yaitu: pertama, pemerolehan kompetensi pada
tataran pengalaman yang akan memungkinkan peserta didik mengakses
berbagai hal lewat pembacaan karya sastra; kedua, pemerolehan
gambaran dan penjelasan secara luas dari pengalaman itu sendiri
(Endraswara, 2005: 42).
Dengan demikian, pelajaran yang diperoleh akan memberi suatu
pengetahuan bagi siapa saja, dan ini merupakan sumber pengalaman
seseorang setelah sebelumnya ia melakukan sesuatu dan termasuk
belajar atau mengalami peristiwa. Dari itu seseorang memperoleh
sumber pengetahuan dan akhirnya membentuk karakter perilaku,
terutama dalam hal positif yaitu asas manfaat dalam berbuat.
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Bab 7
UPAYA PROMOSI KESEHATAN

A. Pengertian Upaya Promosi
Kesehatan merupakan kebutuhan dengan hak setiap insan agar dapat
kemampuan yang melekat dalam diri setiap insan. Hal ini hanya dapat
dicapai bila masyarakat, baik secara individu maupun kelompok,
berperan serta untuk meningkatkan kemampuan hidup sehatnya.
Kemandirian masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah
kesehatannya dan menjalankan upaya pemecahannya sendiri adalah
kelangsungan pembangunan. GBHN mengamanatkan agar dapat
dikembangkan suatu sistem kesehatan nasional yang semakin
mendorong peningkatan peran serta masyarakat.
Kemampuan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus
untuk menolong dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatan.
Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh bidan sendiri, antara lain
mempromosikan kesehatan dalam pelayanan agar peran serta ibu,
remaja, wanita, keluarga, dan kelompok masyarakat di dalam upaya
kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana meningkat. Ini sebagai
bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
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B. Promosi Kesehatan Pranikah
Promosi kesehatan pranikah merupakan suatu proses untuk me
ningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan
meningkatkan kesehatannya yang ditujukan pada masyarakat
reproduktif pranikah. Pelayanan kebidanan diawali dengan pemeliharaan
kesehatan para calon ibu. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang
perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja
diberi pengertian tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan
mental dalam menghadapi kehamilan, dan pengetahuan tentang proses
kehamilan dan persalinan, pemeliharaan kesehatan dalam masa pra
dan pascakehamilan.
Promosi kesehatan pada masa prakehamilan disampaikan kepada
kelompok remaja wanita atau pada wanita yang akan menikah.
Penyampaian nasihat tentang kesehatan pada masa pranikah ini
disesuaikan dengan tingkat intelektual para calon ibu. Nasihat yang
diberikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena
informasi yang diberikan bersifat pribadi dan sensitif. Remaja calon
ibu yang mengalami masalah kesehatan akibat gangguan sistem
reproduksinya segera ditangani. Gangguan sistem reproduksi tidak
berdiri sendiri, gangguan tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi
psikologis dan lingkungan sosial remaja itu sendiri. Bila masalah
kesehatan remaja tersebut sangat kompleks, perlu dikonsultasikan ke
ahli yang relevan atau dirujuk ke unit pelayanan kesehatan yang fasilitas
pelayanannya lebih lengkap. Faktor keluarga juga turut memengaruhi
kondisi kesehatan para remaja yang akan memasuki pintu gerbang
pernikahan. Bidan dapat menggunakan pengaruh keluarga untuk
memperkuat mental remaja dalam memasuki masa perkawinan dan
kehamilan.
Pemeriksaan kesehatan bagi remaja yang akan menikah dianjurkan.
Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui secara
dini tentang kondisi kesehatan para remaja. Bila ditemukan penyakit
atau kelainan di dalam diri remaja, maka tindakan pengobatan dapat
segera dilakukan. Bila penyakit atau kelainan tersebut tidak diatasi
maka diupayakan agar remaja tersebut menjaga supaya masalahnya
tidak bertambah berat atau menular kepada pasangannya. Misalnya,
remaja yang menderita penyakit jantung, bila hamil, secara teratur harus
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memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Remaja yang menderita
AIDS harus menjaga pasangannya agar tidak terkena virus HIV. Caranya
adalah agar menggunakan kondom saat bersanggama, bila menikah.
Upaya pemeliharaan kesehatan bagi para calon ibu ini dapat dilakukan
melalui kelompok atau kumpulan para remaja, seperti karang taruna,
pramuka, organisasi wanita remaja, dan sebagainya. Para remaja yang
terhimpun di dalam organisasi masyarakat perlu diorganisasikan agar
pelayanan kesehatan dan kesiapan dalam menghadapi untuk menjadi
istri dapat dilakukan dengan baik.
Pembinaan kesehatan remaja terutama wanitanya, tidak hanya
ditujukan semata kepada masalah gangguan kesehatan (penyakit
sistem reproduksi). Fakta perkembangan psikologis dan sosial perlu
diperhatikan dalam membina kesehatan remaja. Remaja yang tumbuh
kembang secara biologis diikuti oleh perkembangan psikologis dan
sosialnya. Alam dan pikiran remaja perlu diketahui. Remaja yang
berjiwa muda memiliki sifat menantang, sesuatu yang dianggap kaku
dan kolot serta ingin akan kebebasan dapat menimbulkan konflik di
dalam diri mereka.
Pendekatan keremajaan di dalam membina kesehatan diperlukan.
Penyampaian pesan kesehatan dilakukan melalui bahasa remaja.
Bimbingan terhadap remaja antara lain mencakup:
1.

Perkawinan yang sehat
Bagaimana mempersiapkan diri ditinjau dari sudut kesehatan,
menghadapi perkawinan, dan disampaikan kepada remaja.
Perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara suami dan istri.
Perkawinan memberikan buah untuk menghasilkan turunan. Bayi
yang dilahirkan juga adalah bayi yang sehat dan direncanakan.

2.

Keluarga yang sehat
Kepada remaja disampaikan tentang keluarga sehat dan cara
mewujudkan serta membinanya. Keluaga yang diidamkan adalah
keluarga yang memiliki norma keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera. Jumlah keluarga yang ideal adalah suami, istri, dan dua
anak. Keluarga bahagia adalah keluarga yang aman, tenteram,
disertai rasa ketakwaan kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera
adalah keluarga yang sosial ekonominya mendukung kehidupan
anggota keluarganya, dan mampu menabung untuk persiapan
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masa depan. Selain itu, keluarga sejahtera juga dapat membantu
dan mendorong peningkatan taraf hidup keluarga lain.
3.

Sistem reproduksi dan masalahnya
Tidak semua remaja memahami sistem reproduksi manusia.
Membicarakan sistem reproduksi dianggap tabu di beberapa
kalangan remaja. Perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi
pada masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan dijelaskan.
Penjelasan juga diberikan mengenai perawatan bayi. Gangguan
sistem reproduksi yang dijelaskan, seperti gangguan menstruasi,
kelainan sistem reproduksi, dan penyakit. Penyakit sistem
reproduksi yang dimaksud seperti penyakit-penyakit hubungan
seksual, HIV/AIDS, dan tumor.

4.

Penyakit yang berpengaruh terhadap kehamilan dan persalinan
atau sebaliknya
Remaja yang siap sebagai ibu harus dapat mengetahui penyakitpenyakit yang memberatkan kehamilan/persalinan atau juga
penyakit yang akan membahayakan dalam masa kehamilan/
persalinan. Penyakit-penyakit tersebut perlu dijelaskan. Penyakit
yang perlu dan penting dijelaskan sewaktu mengadakan bimbingan,
antara lain penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi, DM,
anemia, dan tumor.

5.

Sikap dan perilaku pada masa kehamilan dan persalinan
Perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi pada masa kehamilan
dan persalinan. Akibat perubahan sikap dan perilaku akan
mengganggu kesehatan, misalnya pada masa hamil muda terjadi
gangguan psikologi misalnya benci terhadap seseorang (suami)
atau benda tertentu. Emosi yang berlebihan dimungkinkan akibat
perubahan perilaku. Pada masa persalinan atau pascapersalinan
gangguan jiwa mungkin terjadi.

Di samping hal tersebut di atas, masih ada lagi permasalahan
remaja yang dikaitkan dengan kesehatan keluarga. Bidan harus dapat
memberikan bimbingan sewaktu remaja berkonsultasi atau memberikan
penyuluhan. Bila masalah remaja menyangkut bidang lain maka dapat
dirujuk pada yang lebih ahli. Misalnya bila remaja merasa ketakutan
yang amat sangat dalam menghadapi kehamilan dapat dirujuk ke dokter
spesialis jiwa atau ke psikolog.
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C. Promosi Kesehatan Saat Hamil
Salah satu unsur yang penting untuk menurunkan angka kematian ibu
dan bayi adalah memelihara kesehatan ibu hamil. Bidan harus memiliki
data ibu hamil yang berada di wilayah kerjanya. Data ini dapat diperoleh
dari pencatatan yang dilakukan sendiri atau dari kantor desa/kelurahan.
Dari data tersebut dapat diatur strategi pemeliharaan kesehatan ibu
hamil.
Semua ibu hamil dianjurkan agar memeriksakan kesehatan dirinya
sedini mungkin. Anjuran tersebut disampaikan kepada masyarakat
melalui kelompok ibu-ibu atau pemimpin desa. Pemeriksaan kehamilan
dilakukan minimal empat kali, yaitu pada trimester pertama 1 kali,
trimester dua 1 kali, dan pada trimester tiga 2 kali.
Pada ibu hamil dengan risiko tinggi pemeriksaan dilakukan
lebih sering dan intensif. Untuk itu bidan harus mengadakan
pendekatan langsung kepada ibu hamil atau pendekatan dapat
dilakukan melalui dukun terlatih, kader posyandu, atau peminat KIA.
Melalui pemeriksaan teratur dapat diketahui perkembangan kesehatan
ibu. Bila ditemukan adanya gangguan kesehatan, tindakan dapat
dilakukan sesegera mungkin.
Pemeriksaan kesehatan ibu dilakukan dengan menggunakan
pendekatan manajemen kebidanan. Di dalam manajemen kebidanan
pemeriksaan kesehatan mencakup langkah identifikasi dan analisis
masalah serta penentuan diagnosis. Pemeriksaan dimulai dengan
pengumpulan data subjektif yang dilakukan dengan wawancara atau
anamnesa, lalu dilanjutkan pengumpulan data objektif yang dilakukan
dengan pemeriksaan fisik, melakukan diagnosis, rencana asuhan, dan
tindakan.

D. Promosi Kesehatan Persalinan
Persalinan adalah suatu hal yang dihayati. Walaupun demikian, ibu
dalam masa persalinan memerlukan bantuan bidan. Kehadiran bidan
sewaktu ibu dalam masa persalinan adalah untuk menyelamatkan ibu
dan bayinya melalui bimbingan dan bantuan agar persalinan terjadi
secara fisiologis di dalam kondisi lingkungan yang sehat:
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1.

Kala pertama
Awal kala pertama ditunjukkan dengan kontraksi uterus ringan. Rasa
sakit mulai dari punggung dan meluas ke perut bawah. Kontraksi ini
biasanya terjadi setiap 10 sampai 15 menit dan berlangsung selama
30 detik. Dari vagina keluar cairan berlendir dan campuran sedikit
darah. Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk menentukan letak
dan denyut jantung bayi. Denyut jantung bayi diperiksa setiap 4 jam.
Tanda vital ibu juga diperiksa setiap 4 jam. Ibu diberi tahu bahwa
persalinan mulai dan upayakan agar ibu tenang. Bila ketuban belum
pecah ibu diperkenankan berjalan atau melakukan pekerjaan biasa.
Bila kontraksi uterus semakin kuat setiap 3-5 menit. Pemeriksaan
dalam dilakukan. Dalam kondisi demikian serviks membuka dari 3
sampai 8 cm. Diperiksa apakah ketuban sudah pecah. Ibu mungkin
merasa cemas, sangat tidak enak, nyeri, dan tekanan pada panggul
bertambah. Bidan selalu berada di samping pasien, ibu ditenangkan,
diajari bernapas dengan dada selama kontraksi. Ibu dianjurkan tidur
pada awal persalinan untuk menyusun tenaga. Alat-alat persalinan
disediakan, demikian pula tempat tidur dan tempat tidur untuk bayi.
Menjelang akhir kala satu umumnya ibu semakin gelisah, kadangkadang tungkai dan tangan bergetar. Dahi dan atas-atas bahu ibu
berkeringat, muka kemerah-merahan. Dalam kondisi demikian ibu
diminta bernapas dengan dada.

2.

Kala dua
Pada kala dua bidan melakukan tindakan sebagai berikut:
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a.

Ibu diajari cara mengejan pada waktu datangnya kontraksi.

b.

Ibu menarik napas dalam-dalam dan menahan napas dengan
mulut, kepala diangkat dan mengejan dengan kekuatan otot
dan perut. Pada saat bersamaan ibu diminta mengendurkan
otot dasar panggul, ibu mengejan selama kontraksi dan
beristirahat bila kontraksi berhenti.

c.

Kepala bayi disokong, segera setelah melintasi mulut vagina.
Kepala tersebut sedikit diputar apabila keluar tengkurap untuk
menjaga berlangsungnya peredaran darah. Lendir dibersihkan
dari hidung dan mulut bayi.

d.

Bayi disambut sampai keseluruhannya lahir dan kemudian
diletakkan di atas perut ibu untuk melakukan IMD.
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e.
3.

Beri ucapan selamat kepada ibu dan beri tahukan tentang
keadaan dan jenisnya.

Kala tiga
Periode pada waktu kala ketiga ini berlangsung sekitar 1-20
menit, kontraksi rahim, dan tidak nyeri. Tanda-tanda plasenta
terlepas adalah uterus berkontraksi dan berbentuk bulat, tali pusat
memanjang. Ibu disuruh mengejan bila rahim berkontraksi untuk
mengeluarkan plasenta. Darah keluar dari vagina.

4.

Kala empat
Pada fase ini uterus teraba dan uterus berkontraksi secara
berkala, pendarahan dari vagina keluar sehingga penggantian kain
diperlukan. Dalam fase ini, ibu istirahat total di tempat tidur dan
beri minum bila kehausan. Perdarahan pervagina selalu diamati,
demikian pula tanda-tanda vital.

E. Promosi Kesehatan Nifas
Promosi kesehatan nifas dapat diberikan kepada ibu pascapersalinan
dan keluarganya. Ini diberikan untuk menambah pengetahuan ibu dan
keluarga dalam menghadapi masa nifas ini, sehingga dalam masa nifas
ini ibu dan keluarga siap dan tahu apa yang harus dilakukan dan tidak
boleh dilakukan.
Sedangkan tujuan promosi kesehatan nifas adalah:
1.

Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis.

2.

Mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dan memungkinkan
ia melaksanakan peran ibu dalam situasi keluarga dan budaya yang
khusus.

3.

Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan
diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi
kepada bayinya, dan perawatan bayi sehat.

Setelah pascapersalinan ini, bidan sangat dibutuhkan dalam
menghadapi dan memantau ibu terutama selama 2 jam persalinan.
Hal ini karena selama 2 jam pascapersalinan rentan akan komplikasikomplikasi pada ibu. Dalam masa nifas, tanyakan tentang perasaan ibu.
Biasanya ibu merasa capek dan lemah.
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Keadaan fisiknya diperiksa terutama uterus, tanda-tanda vital dan
daerah vagina. Bila keadaan ibu tetap normal, dianjurkan bayi segera
diteteki lagi. Ibu dan bayi diberi kesempatan beristirahat. Makan ringan
setiap waktu, bangun bila mau kencing, dan bayi tidak boleh diberi apa
pun kecuali ASI. Ibu diberitahukan agar menjaga kesehatan perineum
terutama waktu buang air kecil dan air besar.
Berdasarkan program dan kebijakan teknis masa nifas, paling
sedikit dilakukan 4 kali kunjungan masa nifas, untuk menilai status
ibu dan bayi baru lahir untuk mendeteksi dan menangani masalahmasalah yang terjadi. Jadi, ibu dan keluarga diberi tahu untuk kontrol
pada: 6-8 jam setelah persalinan, 6 hari setelah persalinan, 2 minggu
setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan.
Promkes pada masa nifas meliputi:
1.

Perawatan kesehatan diri.

2.

Nutrisi.

3.

Keluarga berencana.

4.

Memberikan ASI eksklusif, yakni pemberian ASI saja sampai 6
bulan.

5.

Perawatan payudara.

6.

Pemberian imunisasi lengkap.

7.

Perawatan bayi sehari-hari.

8.

Memberi tahu tanda-tanda bahaya masa nifas.

F. Promosi Kesehatan Menyusui
Promosi kesehatan menyusui merupakan suatu proses untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengetahuannya
mengenai manfaat menyusui, khususnya ibu-ibu pascapersalinan tahu
dan mau menyusui anak-anaknya segera setelah lahir.
Dalam promosi kesehatan menyusui dini, bidan antara lain memberi
dukungan dalam pemberian ASI, memberi tahu manfaat pemberian ASI,
komposisi gizi dalam ASI, hal-hal yang memengaruhi produksi ASI,
tanda-tanda bayi cukup ASI, ASI eksklusif, IMD (Inisiasi Menyusui
Dini), cara menyusui yang benar, dan masalah dalam menyusui beserta
cara mengatasinya.
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Dengan diberikan pengetahuan tentang menyusu ini, diharapkan
tingkat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat. Ini berhubungan
dengan manfaat ASI sendiri, yaitu menjaga tubuh agar tidak mudah
terserang penyakit (meningkatkan antibodi bayi).
Berdasarkan hal itu, maka ASI merupakan asupan terbaik dalam
menyusui seorang ibu terhadap bayinya. Dalam perkembangannya
kebanyakan juga ada ibu-ibu yang memberi formula dengan alasan
beragam. Namun, terlerpas dari itu semua ASI memiliki nilai gizi yang
tinggi bila dibandingkan asupan lainnya.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Bab 8
UPAYA KESEHATAN DALAM
PELAYANAN KEBIDANAN

A. Pengertian Upaya Kesehatan dalam Pelayanan
Upaya promosi kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat. Hal ini berarti derajat kesehatan, baik kesehatan individu,
kelompok, atau masyarakat, harus diupayakan. Upaya mewujudkan
kesehatan ini dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat,
baik secara institusional oleh pemerintah ataupun Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
Promosi kesehatan jika dilihat dari segi seni, yakni praktisi atau
aplikasi kesehatan yang merupakan penunjang bagi program kesehatan
lainnya, misalnya pemberantasan penyakit, perbaikan gizi, program
pelayanan kesehatan, program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan
sebagainya, sangat perlu ditunjang oleh promosi kesehatan.
Pembangunan kesehatan pada hakikatnya diarahkan guna mencapai
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap hidup,
yang menyangkut setiap fisik, mental, maupun sosial budaya dan
ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan
berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah, dan
berkesinambungan.
Dalam globalisasi ekonomi, kita dihadapkan pada persaingan global
yang semakin ketat, yang menuntut kita semua untuk menyiapkan
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manusia Indonesia yang berkualitas tinggi sebagai generasi penerus
bangsa, yang harus dipersiapkan sebaik mungkin secara terencana,
terpadu, dan bersinambung. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal
tersebut tertuang dalam kesepakatan global yang disebut millenium
development goals, SDGS. SDGS atau tujuan pembangunan millenium adalah
upaya memenuhi hak dasar kebutuhan manusia untuk hidup sehat.
SDGS adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan,
yang tertuang dalam delapan sasaran pembangunan. Bidan merupakan
salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis,
terutama dalam sasaran pembangunan millenium nomor 4 dan 5, yaitu
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan
dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dalam
berlandaskan kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama
dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa
saja yang membutuhkan, kapan, dan di mana pun berada. Beberapa
upaya promosi kesehatan dalam lingkup kebidanan untuk mendukung
tercapainya MDGs, di antaranya pelayanan promotif, pelayanan
preventif, pelayanan kuratif, dan pelayanan rehabilitatif.

B. Pelayanan Promotif
Promotif adalah upaya promosi kesehatan yang ditujukan untuk
meningkatkan status/derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya
adalah kelompok orang sehat. Tujuan upaya promotif adalah agar
masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya, kelompok orang sehat
meningkat dan kelompok orang sakit menurun. Bentuk kegiatannya
adalah pendidikan kesehatan tentang cara memelihara kesehatan. Dalam
suatu survei di negara-negara berkembang, dalam suatu populasi hanya
terdapat antara 80%-85% orang yang benar-benar sehat.
Apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan
bagaimana memelihara kesehatan, maka kelompok ini akan menurun
jumlahnya, dan kelompok orang yang sakit akan meningkat.
Upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan secara promotif
sangat penting untuk mengurangi AKI, AKA, dan AKB. Pendekatan
pemeliharaan pada ibu hamil merupakan upaya kesehatan yang paripurna
dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif),
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pencegahan (preventif), dimulai sejak awal kehamilan sampai dekat
persalinan, diteruskan oleh upaya penyembuhan (kuratif) sebagai
pertolongan persalinan yang memadai sesuai dengan tingkat risikonya,
dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dengan masa nifas, laktasi/
pemberian ASI dan Keluarga Berencana (KB). Upaya pemeliharaan
kesehatan ibu hamil dilakukan berbasis keluarga, sejak awal kepada suami
dan keluarga perlu diberikan informasi mengenai kondisi ibu hamil.
Lingkup promosi kesehatan dalam praktik kebidanan menurut
sasarannya:
1.

Bayi.

2.

Anak balita.

3.

Remaja.

4.

Ibu hamil.

5.

Ibu bersalin.

6.

Ibu nifas.

7.

Ibu menyusui.

8.

PUS/WUS.

9.

Klimakterium/menopause.

Upaya promotif dalam praktik kebidanan pada ibu hamil adalah
dengan mencegah adanya anemia dalam kehamilan melalui penyuluhanpenyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain. Anemia dalam kehamilan
memberi pengaruh kurang baik bagi ibu, baik dalam kehamilan maupun
persalinan. Berbagai penyulit dapat timbul akibat anemia, seperti
abortus, partus prematurus, syok, dan lain-lain. Karena itulah usaha
promotif dalam peningkatan gizi ibu hamil sangat dipentingkan untuk
mengurangi angka kehamilan dengan anemia agar mengurangi angka
kematian ibu dan bayi. Adapun usaha promotifnya adalah dengan
memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pencegahan anemia
melalui perbaikan gizi, yaitu dengan menjelaskan dan menginformasikan
mengenai pola nutrisi yang baik bagi ibu hamil untuk menunjang
kesehatan ibu dan pertumbuhan janin yang baik.
Upaya promotif dalam praktik kebidanan pada ibu untuk anak
tentang pemberian imunisasi, yaitu menjelaskan mengenai keuntungankeuntungan yang didapat setelah pemberian imunisasi, serta bahaya
apabila imunisasi tersebut tidak diberikan. Selain itu, juga menjelaskan
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mengenai gizi seimbang yang baik untuk diberikan kepada anak
guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal
serta menghindari terjadinya gizi buruk pada anak. Pentingnya usaha
pelayanan kebidanan promotif bagi bayi dan anak dengan berbagai
upaya penyuluhan, ataupun kegiatan promotif lainnya agar angka gizi
buruk dapat terus berkurang dan pertumbuhan serta perkembangan
anak dapat berlangsung dengan baik. Adapun bentuk usaha promotifnya
adalah dapat berupa berbagai penyuluhan ataupun kegiatan lainnya yang
biasa dilakukan di posyandu-posyandu bayi dan balita.
Contoh upaya promotif yang dilakukan dalam pelayanan kebidanan:
1.

Melakukan penyuluhan untuk memberikan informasi pada ibu
tentang pemenuhan dan peningkatan gizi bayi dan balita pada
usianya.

2.

Memberikan informasi tentang imunisasi pada ibu-ibu yang
memiliki bayi, informasi tersebut meliputi manfaat, efek samping,
jenis-jenis imunisasi, dan akibat jika tidak dilakukan imunisasi pada
bayi.

3.

Melakukan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang
pemantauan tumbuh kembang balita pada ibu-ibu yang memiliki
balita.

4.

Pemeriksaan kesehatan reproduksi pada usia pranikah untuk
mengetahui keadaan organ reproduksinya.

5.

Penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil.

6.

Penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil karena selama kehamilan
ibu mengalami peningkatan kebutuhan gizi dan ibu harus
memenuhi gizi tersebut.

7.

Pemberian informasi tentang tanda bahaya dalam kehamilan pada
ibu hamil agar ibu hamil segera memeriksakan diri jika mengalami
salah satu tanda tersebut.

8.

Memberikan informasi tentang perawatan payudara pada ibu hamil
sebagai persiapan untuk masa laktasi nantinya

9.

Memberikan  informasi tentang persalinan dan kebutuhan selama
persalinan.

10. Memberikan  informasi tentang kebutuhan nifas, seperti kebutuhan
gizi, kebutuhan higiene, perawatan bayi, dan lain-lain.
11. Memberikan  informasi tentang diet yang tepat pada masa lansia.
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12. Memberikan informasi tentang menopause pada lansia.
13. Memberikan informasi tentang pentingnya olahraga dan istirahat
yang cukup pada masa lansia.
14. Memberikan promosi kesehatan mengenai pemberian ASI eksklusif
pada ibu yang baru melahirkan.

D. Pelayanan Preventif
Preventif adalah upaya promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya
penyakit. Sasarannya adalah kelompok orang risiko tinggi. Tujuannya
untuk mencegah kelompok risiko tinggi agar tidak jatuh/menjadi sakit
(primary prevention). Bentuk kegiatannya adalah imunisasi, pemeriksaan
antenatal care, postnatal care, perinatal, dan neonatal.
Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah kelompok
masyarakat yang berisiko tinggi (high risk), misalnya kelompok ibu hamil
dan menyusui, BBL, para perokok, obesitas (orang-orang kegemukan),
para pekerja seks (wanita atau pria), dan sebagainya. Tujuan upaya
promosi kesehatan pada kelompok ini adalah agar mereka tidak jatuh
sakit atau terkena penyakit (primary prevention).
Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu
dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi
secara etimologi berasal dari bahasa Latin, pravenire yang artinya
datang sebelum atau antisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi
sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, prevensi diartikan sebagai
upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan,
kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat (Notosoedirjo
dan Latipun, 2005: 145).
Contoh upaya preventif yang dilakukan dalam pelayanan kebidanan:
1.

Imunisasi terhadap bayi dan anak balita serta ibu hamil.

2.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala (balita, bumil, remaja, lansia,
dan lain-lain) melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan
rumah.

3.

Posyandu untuk penimbangan dan pemantauan kesehatan balita.

4.

Pemberian vitamin A, yodium melalui posyandu, puskesmas,
maupun di rumah.

5.

Pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui.
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6.

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil dan remaja agar terhindar dari
anemia.

7.

Mobilisasi tubuh pada ibu hamil untuk mengatasi kekakuan dan
melancarkan sirkulasi ibu.

8.

Pencegahan terjadinya komplikasi pada saat persalinan.

9.

Pencegahan komplikasi pada saat nifas.

10. Pemeriksaan secara rutin dan berkala pada lansia.

D. Pelayanan Kuratif
Kuratif adalah upaya promosi kesehatan untuk mencegah penyakit
menjadi lebih parah melalui pengobatan. Sasarannya adalah kelompok
orang sakit (pasien) terutama penyakit kronis. Tujuannya kelompok
ini mampu mencegah penyakit tersebut tidak lebih parah (secondary
prevention). Bentuk kegiatannya adalah pengobatan. Sasarannya adalah
kelompok orang sakit (pasien) terutama penyakit kronis, seperti asma,
DM, TBC, rematik, hipertensi, dan sebagainya.
Upaya kuratif pada umumnya dilakukan terhadap sasaran secara
individual, kontak terhadap sasaran (pasien) pada umumnya hanya
sekali saja. Jarak antara petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan
sebagainya) dengan pasien atau sasaran cenderung jauh. Upaya kuratif
cenderung bersifat reaktif, artinya kelompok ini pada umumnya hanya
menunggu masalah datang. Seperti misalnya dokter yang menunggu
pasien datang di puskesmas atau tempat praktik. Kalau tidak ada pasien
datang, berarti tidak ada masalah, maka selesailah tugas mereka, bahwa
masalah kesehatan adalah adanya penyakit. Upaya kuratif cenderung
melihat dan menangani klien atau pasien lebih kepada sistem biologis
manusia atau pasien hanya dilihat secara parsial, padahal manusia
terdiri dari kesehatan bio-psikologis dan sosial, yang terlihat antara
aspek satu dengan yang lainnya.
Program kesehatan yang menekankan upaya kuratif adalah  “health
program for survival”. Upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan
melalui kuratif. Pelayanan diberikan pada pekerja yang sudah mengalami
gangguan kesehatan. Pelayanan diberikan meliputi pengobatan terhadap
penyakit umum maupun penyakit akibat kerja. Terapi PAK dengan terapi
kasual/utama dan terapi simtomatis:
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1.

Bayi
a.

b.

Mandiri:
1)

Pemberian vitamin K.

2)

Obat tetes mata.

Kolaborasi:
1)

Pengobatan pada kasus asfiksia berat.

2)

Pengobatan mata pada kasus bayi dengan ibu yang
menderita gonore.

3)

Pengobatan pada kasus perdarahan intrakranial.

4)

Pengobatan pada kasus hipoglikemia.

5)

Pengobatan pada penyakit-penyakit infeksi lainnya, seperti
ISPA, diare, dan lain-lain.

Contoh: pada kasus bayi yang menderita gonoblenorhoe (ibu
menderita gonore) dilakukan kolaborasi untuk pemberian terapi
pengobatan antibiotika.
2.

Balita
a.

b.

Mandiri:
1)

Pengobatan diare tanpa dehidrasi.

2)

Balita dengan kasus BGM.

Kolaborasi:
1)

Pengobatan pada kasus ISPA.

2)

Pengobatan pada kasus cacingan.

3)

Pengobatan pada kasus gizi buruk.

4)

Pengobatan pada penyakit-penyakit infeksi lainnya.

Contoh: pada kasus diare dengan dehidrasi, selain rehidrasi,
pemenuhan nutrisi dilakukan kolaborasi untuk pemberian terapi
obat antibiotika.
3.

Remaja
a.

Mandiri:
1)

Pengobatan pada kasus dismenorhoe.

2)

Pengobatan pada kasus anemia ringan.

3)

Pada remaja korban perkosaan dengan ruftur pada serviks
atau mukosa.
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4) Vagina dilakukan tindakan hecting.
b.

Kolaborasi:

		

1) Pengobatan pada kasus anemia berat.

		

2) Pengobatan pada kasus flour arbus.

Contoh: pada kasus dismenorhoe dilakukan kolaborasi untuk
pemberian terapi hormonal.
4.

PUS/WUS
a.

		
b.

Mandiri:
Pengobatan pada efek samping alat kontrasepsi.
Kolaborasi:

		

1) Pengobatan pada kasus penyakit menular seksual.

		

2) Pengobatan pada kasus radang panggul (PRP).

Contoh: pada kasus radang panggul dilakukan kolaborasi untuk
pemberian terapi obat antibiotika dan symptomatic.
5.

Ibu Hamil
a.

Mandiri:
1) Pengobatan pada kasus hiperemesis tingkat I dan tingkat
II.
2) Pengobatan pada kasus anemia ringan.

b.

Kolaborasi:
1) Pengobatan pada kasus hiperemesis tingkat III.
2) Pengobatan pada abortus infeksiousus.
3) Pengobatan pada kasus anemia berat.
4) Pengobatan pada kasus APB.
5) Pengobatan pada kehamilan dengan penyakit yang
menyertai, seperti jantung, DM, dan lain-lain.

Contoh: pada kasus ibu hamil dengan anemia ringan diberikan
obat tambah darah (Fe) dan nutrisi yang adekuat.
6.

Ibu Bersalin
a.

Mandiri:
1) Manajemen aktif kala III.
2) Pengobatan pada kasus atonia uteri.
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3) Ibu bersalin dengan ruftur pada serviks mukosa vagina/
perineum dilakukan tindakan hecting.
b.

Kolaborasi:
1) Pengobatan pada kasus inersia uteri.
2) Pengobatan pada kasus pendarahan (HPP primer).

Contoh: pada manajemen aktif kala III diberikan injeksi oksitosin
10U.
7.

Ibu Nifas
a.

		
b.

Mandiri:
Pengobatan pada subinvolusi.
Kolaborasi:
1) Pengobatan pada mastitis.
2) Pengobatan pada HPP sekunder.
3) Pengobatan pada kasus vaginitis.
4) Pengobatan pada kasus abses payudara.

Contoh: pada mastitis selain perawatan yang adekuat, dilakukan
kolaborasi untuk pemberian terapi obat antibiotika (kloksasillin
atau eritromisin).
8.

Klimakterium/Menopause
Kolaborasi:
Terafi Sulih Hormon (TSH).
Contoh upaya kuratif dalam pelayanan kebidanan:
a.

Perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis.

b.

Perawatan payudara yang mengalami masalah, seperti: mastitis
dan bendungan ASI.

c.

Perawatan tali pusat terkendali pada bayi baru lahir.

d.

Perawatan bayi, balita, dan anak sakit di rumah.

e.

Pemberian vitamin E yang merupakan upaya pengobatan
penyakit tertentu.

f.

Pemeriksaan dan pengobatan yang tepat pada ibu hamil yang
sakit.

g.

Melakukan rujukan bila diperlukan.
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h.

Penatalaksanaan dini terhadap komplikasi dalam kehamilan,
misalnya pada ibu hamil dengan anemia bidan dapat
memberikan tablet Fe sebagai penatalaksanaan dininya.

i.

Pengobatan pada ibu nifas yang mengalami komplikasi, seperti
pengobatan ibu nifas yang mengalami infeksi.

E. Pelayanan Rehabilitatif
Rehabilitatif adalah upaya promosi kesehatan untuk memelihara dan
memulihkan kondisi/mencegah kecacatan. Sasarannya adalah kelompok
orang yang baru sembuh dari penyakit. Tujuannya adalah pemulihan
dan pencegahan kecacatan (tertiary prevention).
Contoh upaya rehabilitatif dalam kebidanan:
1.

Pemulihan keadaan pascasakit pada bayi dan balita.

2.

Latihan fisik yang tepat, teratur, dan rutin pada remaja pascasakit
sebagai usaha pemeliharaan kesehatan.

3.

Istirahat yang cukup dan pengaturan diet yang tepat pada ibu hamil
pascasakit.

4.

Mobilisasi dini pada ibu pascabersalin sebagai pemulihan dengan
cara ibu dapat mengubah posisi dan berjalan-jalan sekurangkurangnya 6 jam setelah melahirkan.

5.

Latihan fisik pada ibu pascabersalin, seperti melakukan senam nifas
atau senam kegel untuk membantu pemulihan alat kandungan ibu
setelah melahirkan.

6.

Pemenuhan gizi pada ibu nifas.

7.

Ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan.

Pencegahan penyakit dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan
pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit. Leavell dan Clark dalam
bukunya Preventive Medicine for the Doctor in His Community.
Usaha-usaha pencegahan itu adalah:
1.
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Masa sebelum sakit
a.

Mempertinggi nilai kesehatan (health promotion).

b.

Memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit
(specific protection).

Promosi Kesehatan

2.

Pada masa sakit
a.

Mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal, serta
mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (early diagnosis
and treatment).

b.

Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan
gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan sesuatu
penyakit (disability limitation).

c.

Rehabilitasi (rehabilitation).

1. Masa Sebelum Sakit (Prepathogenesis)
a.

Promosi Kesehatan (Health Promotion)
Tingkat pencegahan yang pertama, yaitu promotion of health oleh
para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia diterjemahkan
menjadi peningkatan kesehatan, bukan promosi kesehatan, hal
ini dikarenakan makna yang terkandung dalam istilah promotion
of health di sini adalah meningkatkan kesehatan seseorang, yaitu
melalui asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan lain sebagainya
agar orang tersebut tetap sehat, tidak terserang penyakit.
Namun demikian, bukan berarti bahwa peningkatan kesehatan
tidak ada hubungannya dengan promosi kesehatan. Leavell dan
Clark dalam penjelasannya tentang promotion of health menyatakan
bahwa selain melalui peningkatan gizi dan lain-lain, peningkatan
kesehatan juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan
kesehatan (health education) kepada individu dan masyarakat.
Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan
pada umumnya. Menurut Machfoedz Ircham dalam bukunya
Pendidikan Kesehatan Bagian dari Promosi Kesehatan, usaha untuk
mempertinggi nilai kesehatan di antaranya:
1) Penyediaan makanan sehat cukup kualitas maupun kuantitas.
2) Perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan.
3) Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4) Pendidikan kesehatan pada masyarakat.
Peran bidan dalam promosi kesehatan (health promotion):
1) Memberikan penyuluhan kepada individu dan masyarakat
tentang asupan makanan yang bergizi.
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2) Melakukan penyuluhan dan usaha perbaikan sanitasi
lingkungan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan
masyarakat di dalam kegiatan tersebut.
3) Memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada
individu, keluarga, dan masyarakat. Pengertian dari pelayanan
kesehatan maksimal menurut Supariyasa (2010) adalah
pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek
promotif (pendidikan kesehatan), preventif (pencegahan),
kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (perawatan) dengan
berdasarkan pada UU No. 44 Pasal 1 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit.
4) Memberikan pendidikan kesehatan  kepada individu, keluarga,
dan masyarakat.
b.

Perlindungan Khusus (Specific Protection)
Pada tingkat ini pendidikan kesehatan diperlukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat, misalnya tentang:
1) Program imunisasi sebagai bentuk pelayanan perlindungan
khusus.
2) Penggunaan kondom untuk mencegah penyakit HIV/AIDS.
3) Perlindungan kecelakaan, baik di tempat umum maupun di
tempat kerja.
4) Perlindungan terhadap korban penganiayaan, pelecehan
seksual, diskriminasi terhadap hak reproduksi wanita, dan
tindakan kekerasan pada anak maupun wanita.
Peran bidan dalam usaha perlindungan khusus (specific
protection):
1) Memberikan imunisasi kepada bayi dan balita serta mem
berikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya
pemberian imunisasi.
2) Memberikan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi serta
kondom untuk perlindungan dari penyakit menular seksual.

2. Masa Saat Sakit (Pathogenesis)
a.
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Diagnosis dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt
treatment)
Promosi Kesehatan

Tujuan utama dari usaha ini adalah:
1) Pengobatan yang setepat-tepatnya dari setiap jenis penyakit
sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna.
2) Pencegahan penularan kepada orang lain, bila penyakitnya
menular.
3) Mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan oleh suatu
penyakit.
Beberapa usaha di antaranya:
1) Case finding
Yaitu mencari penderita di masyarakat dengan jalan
pemeriksaan, misalnya pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan
pap smear, dan sebagainya serta memberikan pengobatan.
2) Contact tracing
Mencari semua orang yang telah berhubungan dengan
penderita penyakit menular dan penyakit infeksi untuk diawasi
bila penyakitnya timbul dapat segera diberikan pengobatan,
misalnya pada wanita yang menderita penyakit menular
seksual, seperti gonore, sipilis, hepatitis B, HIV/AIDS, dan
sebagainya, pasangan diperiksa dan diberi pengobatan agar
penyakitnya tersebut dapat sembuh.
3) Pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar dapat mengenal
gejala penyakit pada tingkat awal dan segera mencari
pengobatan.
Masyarakat perlu mengetahui dan menyadari bahaya penyakit
kelamin untuk dirinya, keluarga, dan keturunannya. Agar
mereka menyadari penularan penyakit kelamin tersebut, maka
mereka yang telah berbuat segera memeriksakan dirinya untuk
segera untuk diobati.
Masyarakat perlu menyadari bahwa berhasil atau tidaknya
usaha pengobatan tidak hanya tergantung pada baiknya obat
serta keahlian tenaga kesehatan, melainkan juga tergantung
pada kapan pengobatan itu diberikan. Pengobatan yang lambat
akan menyebabkan usaha penyembuhan lebih sulit bahkan
mungkin tidak dapat sembuh lagi misalnya pengobatan kanker
yang terlambat (Suryati, dkk., 2009).
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Peran bidan dalam usaha diagnosis dini dan pengobatan segera
(early diagnosis and promotif treatment):
1) Melaksanakan program pemeriksaan gratis di wilayah desa
dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tenaga
kesehatan lainnya.
2) Memberikan penyuluhan  pentingnya dilakukan diagnosis dini.
3) Melaksanakan program pemeriksaan pap smear, IVA.
4) Memberikan pelatihan pada masyarakat khususnya wanita
dalam melakukan pemeriksaan SADARI.
5) Segera melakukan rujukan atau kolaborasi apabila menemui
penderita yang mengalami penyakit berbahaya atau komplikasi.
b.

Disability limitation (pembatasan kecacatan dan berusaha untuk
menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan
suatu masalah kesehatan dan penyakit).
Usaha ini merupakan lanjutan dari usaha early diagnosis and
promotif treatment, yaitu dengan pengobatan dan perawatan yang
sempurna agar penderita sembuh kembali dan tidak cacat (tidak
terjadi komplikasi). Bila sudah terjadi kecacatan maka dicegah agar
kecacatan tersebut tidak bertambah berat dan fungsi dari alat tubuh
yang cacat ini dipertahankan semaksimal mungkin.
Beberapa usaha di antaranya:
1) Pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan.
2) Pengadaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dengan
melakukan pemeriksaan lanjut yang lebih akurat, seperti
pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya
agar penderita dapat sembuh dengan baik dan sempurna tanpa
ada komplikasi lanjut.
Peran bidan dalam usaha disability limitation:
1) Memberikan pengobatan dan perawatan agar penderita sembuh
dan tak terjadi komplikasi.
2) Melakukan pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan.
3) Melakukan perbaikan fasilitas kesehatan dengan mengikut
sertakan masyarakat sebagai penunjang untuk dimungkinkan
pengobatan dan perawatan yang lebih intensif.
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c.

Rehabilitasi (rehabilitation)
Rehabilitasi adalah usaha untuk mengembalikan bekas penderita
ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota
masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat.
Rehabilitasi ini terdiri atas:
1) Rehabilitasi fisik
Yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik
semaksimal-maksimalnya. Misalnya, seorang yang karena
kecelakaan, patah kakinya, perlu mendapatkan rehabilitasi dari
kaki yang patah ini yaitu dengan mempergunakan kaki buatan
yang fungsinya sama dengan kaki sesungguhnya.
2) Rehabilitasi mental
Yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam
hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Sering
kali bersamaan dengan terjadinya cacat badaniah muncul pula
kelainan-kelainan atau gangguan mental. Untuk hal ini bekas
penderita perlu mendapatkan bimbingan kejiwaan sebelum
kembali ke dalam masyarakat.
3) Rehabilitasi sosial vokasional
Yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan/
jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang
semaksimal-maksimalnya sesuai dengan kemampuan dan
ketidakmampuannya.
4) Rehabilitasi estetis
Usaha rehabilitasi estetis perlu dilakukan untuk mengembali
kan rasa keindahan, walaupun kadang-kadang fungsi dari alat
tubuhnya itu sendiri tidak dapat dikembalikan, misalnya:
penggunaan mata palsu (Suyati, dkk., 2009).
Peran bidan dalam rehabilitasi (rehabilitation):
1) Menyadarkan masyarakat untuk menerima mereka kembali
dengan memberikan dukungan moral setidaknya bagi yang
bersangkutan untuk bertahan.
2) Mengusahakan perkampungan rehabilitasi sosial sehingga setiap
penderita yang telah cacat mampu mempertahankan diri.
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3) Penyuluhan dan usaha-usaha kelanjutan yang harus tetap
dilakukan seseorang setelah ia sembuh dari suatu penyakit.
4) Memberikan konseling pada penderita kecacatan agar tetap
bersemangat dalam memulihkan kesehatan.
5) Memberikan keyakinan dalam kesembuhan, serta me
numbuhkan kepercayaan diri untuk bersosialisasi dengan
masyarakat Memberi penyuluhan kepada masyarakat agar
dapat menerima pasien sama seperti individu normal lainnya.
6) Memberikan pendidikan kesehatan agar hal yang lebih buruk
tidak terjadi pada kesehatan pasien (Sindiariyani, 2011).
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Bab 9
PERAN BIDAN DALAM
PROMOSI KESEHATAN

A. Definisi Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan
Bidan adalah seseorang yang telah menjalani program pendidikan
bidan, yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil
menyelesaikan studi terkait kebidanan serta memenuhi persyaratan
untuk terdaftar dan/atau memiliki izin formal untuk praktik bidan.
Bidan dikenal sebagai profesional yang bertanggung jawab bekerja
sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan,
asuhan, dan saran selama kehamilan, periode persalinan, dan postpartum,
melakukan pertolongan persalinan di bawah tanggung jawabnya sendiri,
serta memberikan perawatan pada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini
termasuk tindakan pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi
komplikasi pada ibu dan anaknya, akses untuk perawatan medis atau
pertolongan semesti lainnya, serta pemberian tindakan kedaruratan.
Bidan memiliki tugas penting dalam konseling dan pendidikan
kesehatan, tidak hanya untuk wanita, tetapi juga keluarga dan
masyarakat. Tugas ini meliputi pendidikan antenatal dan persiapan
menjadi orangtua, dan dapat meluas hingga kesehatan perempuan,
kesehatan seksual atau reproduksi, dan perawatan anak. Bidan dapat
praktik di mana saja, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit,
atau unit kesehatan.
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B. Bidan Sebagai Advokator
Advokasi adalah suatu pendekatan kepada seseorang/badan organisasi
yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program
atau kelancaran suatu kegiatan.
Bentuk kegiatan advokator:
1.

Seminar.

2.

Bidan menyajikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

3.

Bidan menyampaikan masalah kesehatan menggunakan media
dalam bentuk lisan, artikel, berita, diskusi, dan penyampaian
pendapat untuk membentuk opini publik.

Peran bidan sebagai advokator adalah melakukan advokasi terhadap
pengambil keputusan dari kategori program ataupun sektor yang
terkait dengan kesehatan maternal dan neonatal. Melakukan advokasi
berarti melakukan upaya-upaya agar pembuat keputusan atau penentu
kebijakan tersebut mencapai kebijakan tersebut, memercayai dan
meyakini bahwa program yang ditawarkan perlu mendapat dukungan
melalui kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik.
Tujuan advokator adalah diperolehnya komitmen dan dukungan
dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, sarana,
kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun bentuk lainnya
sesuai dengan keadaan dan suasana.
Target advokator adalah:
1.

Pembuat keputusan, pembuat kebijakan.

2.

Pemuka pendapat, pimpinan agama.

3.

LSM, media, dan lain-lain.
Persyaratan advokasi:

1.

Credible, artinya program yang ditawarkan harus dapat menyakin
kan para penentu kebijakan.

2.

Feasible, artinya program tersebut harus baik secara teknis, politik,
maupun ekonomi.

3.

Relevant, artinya program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
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4.

Urgent, artinya program tersebut memiliki tingkat urgensi yang
tinggi.

5.

High priority, artinya program tersebut memiliki prioritas yang
tinggi.
Peran bidan sebagai advokator, yakni:

1.

Advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan
hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan optimal
(kesetaraan dalam memperoleh pelayanan kebidanan).

2.

Advokasi bagi wania agar bersalin dengan aman. Contoh: jika ada
ibu bersalin yang lahir didukun dan menggunakan peralatan yang
tidak steril, maka bidan melakukan advokasi kepada pemerintah
setempat agar pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun
menggunakan peralatan steril, salah satu caranya adalah melakukan
pembinaan terhadap dukun bayi dan pemerintah memberikan
sanksi jika ditemukan dukun bayi di lapangan menggunakan alatalat yang tidak steril.

3.

Advokasi terhadap ibu dalam tatanan pelayanan.

C. Bidan Sebagai Edukator
Definisi bidan menurut International Confederation of Midwives (ICM) yang
dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan
diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrician
(FIGO). Definisi tersebut secara berkala di-review dalam pertemuan
internasional/kongres ICM.
Ikatan Bidan Indonesia: “Bidan diakui sebagai tenaga profesional
yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra
perempuan untuk memberikan dukungan. Asuhan ini mencakup upaya
pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu
dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta
melaksanakan tindakan kegawatdaruratan”.
Bidan sebagai seorang pendidik informasi yang diberikan mudah
dipahami, memberikan waktu untuk bertanya, dan peka terhadap tandatanda nonverbal dari pasien (contoh: raut wajah yang menggambarkan
bahwa klien masih kurang paham dengan penjelasan yang diberikan
oleh bidan atau gerakan-gerakan [bahasa tubuh] klien yang menyatakan
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agar bidan tidak terburu-buru dalam memberikan penjelasan dan bahasa
tubuh yang lainnya yang diungkapkan oleh klien).
Memberikan pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan
dan pelayanan kebidanan di setiap tatanan pelayanan kesehatan agar
mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka.
Fungsi bidan sebagai edukator:
1.

Melaksanakan pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan
dan pelayanan kebidanan.

2.

Membina kader dan kelompok masyarakat.

3.

Mentorship dan preceptorship bagi calon tenaga kesehatan dan bidan
baru.
Di bawah ini ada beberapa peran bidan sebagai edukator:

1.

Masa remaja
Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam
kehidupan seseorang individu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh
bidan dengan perannya sebagai edukator adalah sebagai berikut:

2.

a.

Memberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi wanita.

b.

Memberikan KIE tentang bahaya seks bebas.

c.

Memberikan KIE tentang bahaya narkoba.

Masa hamil
Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim
seorang wanita, tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah
sebagai berikut:
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a.

Mengajarkan pada ibu tentang perubahan tubuh selama proses
kehamilan.

b.

Mengajarkan pada ibu mengenai keluhan yang umumnya
terjadi saat hamil dan cara mengatasinya.

c.

Mengajarkan pada ibu tentang pentingnya menjaga personal
higiene.

d.

Membina dukun bayi dan kader posyandu.

e.

Mengajarkan pada ibu senam hamil.

f.

Mengajarkan pada ibu tentang bahaya tanda-tanda kehamilan.

g.

Memberikan konseling gizi.
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3.

Masa bersalin
Persalinan adalah saat yang paling ditunggu, namun juga men
debarkan bagi ibu dan keluarga. Peran bidan sebagai edukator
dalam menghadapi masa bersalin antara lain sebagai berikut:

4.

a.

Mengajarkan pada ibu dan keluarga tanda-tanda persalinan.

b.

Mengajarkan pada ibu cara meneran yang benar.

c.

Mengajarkan keluarga masase uterus sehingga mampu untuk
mengetahui jika uterus tidak berkontraksi baik dan untuk
mencegah terjadinya perdarahan postpartum.

d.

Memberi tahu ibu tentang tanda bahaya pada persalinan.

Masa nifas
a.

Mengajarkan kepada ibu tentang cara mobilisasi.

b.

Mengajarkan kepada ibu perawatan bayi baru lahir.

c.

Mengajarkan kepada ibu cara menyendawakan bayi.

d.

Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara perawatan tali pusat.

e.

Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara memandikan bayi.

f.

Mengajarkan kepada ibu tentang personal higiene.

g.

Mengajarkan kepada ibu dan keluarga tentang tanda-tanda
bahaya dan penyakit pada masa nifas.

h.

Mengajarkan kepada ibu tentang KB pascasalin.

D. Bidan Sebagai Fasilitator
Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan
yang diakui dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktik
kebidanan.
Bidan sebagai fasilitator adalah bidan memberikan bimbingan
teknis dan memberdayakan pihak yang sedang didampingi (dukun
bayi, kader, dan tokoh masyarakat) untuk tumbuh kembang ke arah
pencapaian tujuan yang diinginkan.
Fasilitas juga diartikan sebagai proses sadar, sepenuh hati dan
sekuat tenaga membantu kelompok sukses meraih tujuan terbaiknya
dengan taat pada nilai-nilai dasar partisipasi (PNPM Mandiri, 2008).
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Pedamping adalah petugas yang ditunjuk untuk memfasilitasi
dan melakukan aktivitas bimbingan kepada masyarakat untuk melalui
tahapan-tahapan dalam sebuah program pembangunan.
Bidan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan,
mengondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi
terjadinya proses saling belajar dalam kelompok.
Peran bidan sebagai fasilitator adalah bidan memberikan bimbingan
teknis dan memberdayakan pihak yang sedang didampingi (dukun
bayi, kader, dan tokoh masyarakat) untuk tumbuh kembang ke arah
pencapaian tujuan yang diinginkan.
Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses
pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi
aktif masyarakat. Fasilitator harus terampil mengintegritaskan tiga
hal penting, yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan
optimalisasi partisipasi masyarakat. Masyarakat pada saat menjelang
batas waktu harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program
pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, fasilitator harus mulai
mengurangi campur tangan secara perlahan.
Sebagai tenaga ahli, fasilitator sudah pasti dituntut untuk selalu
terampil melakukan:
“Persoalan yang diungkapkan masyarakat saat problem solving tidak
secara otomatis harus dijawab oleh fasilitator, tetapi bagaimana
fasilitator mendistribusikan dan mengembalikan persoalan dan
pertanyaan tersebut kepada semua pihak (peserta atau masyarakat).
Upayakan bahwa pendapat masyarakatlah yang mengambil alih
keputusan. Hal yang penting juga untuk diperhatikan pelaku
pemberdayaan sebagai fasilitator harus dapat mengenali tugasnya
secara baik. Peran fasilitator. Pendamping mempunyai tanggung
jawab untuk menciptakan, mengondisikan iklim kelompok yang
harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam
kelompok”.
Fasilitator selaku ketua dalam pelaksanaan memiliki peran sebagai
berikut:
1.
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Memfasilitasi pembentukan desa siap antar-jaga di wilayahnya
masing-masing. Di sini fasilitator berperan dalam pembentukan
desa siaga di wilayahnya.
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2.

Melakukan penggalangan solidaritas masyarakat untuk berperan
dalam pelaksanaan desa siap antar-jaga. Di sini fasilitator membantu
mengembangkan UKBM serta hal-hal yang terkait lain, contohnya
PHBS, dana sehat, tabulin, dasolin, dan ambulans desa.

3.

Mendorong anggota masyarakat untuk mampu mengungkapkan
pendapatnya dan berdialog dengan sesama anggota masyarakat,
tokoh/pemuka masyarakat, petugas kesehatan, serta unsur
masyarakat lain yang terlibat dalam pelaksanaan desa siap antarjaga. Fasilitator desa siaga membantu dalam memecahkan setiap
permasalahan yang ada di wilayahnya secara musyawarah bersama.

4.

Melakukan koordinasi pelaksanaan desa siap antar-jaga secara
berkesinambungan. Fasilitator setiap bulan melakukan pertemuan
dengan kader dan tokoh masyarakat lainnya.

5.	 Menjadi penghubung antara masyarakat dengan sarana pelayanan
kesehatan. Fasilitator membantu tenaga kesehatan dalam
pelaksanaan desa siaga di wilayahnya.
Sebagai fasilitator bidan memiliki dua tugas, yaitu tugas pengem
bangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim:
1.

Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan
Bidan bertugas: mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di
wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat/klien, mencakup:
a.

Mengkaji kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan
kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta me
ngembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah
kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat.

b.

Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian
bersama masyarakat.

c.

Mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
khususnya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana
(KB) sesuai dengan rencana.

d.

Mengoordinir, mengawasi, dan membimbing kader, dukun,
atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program
kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB.

e.

Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB,
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termasuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada pada program
dan sektor terkait.

2.

f.

Menggerakkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat
serta memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan
potensi-potensi yang ada.

g.

Mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktik
profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang, serta
kegiatan-kegiatan dalam kelompok profesi.

h.

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berpartisipasi dalam tim
Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program
kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan
kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan
lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya,
mencakup:
a.

Bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota
tim dalam memberi asuhan kepada klien dalam bentuk
konsultasi rujukan dan tindak lanjut.

b.

Membina hubungan baik dengan dukun bayi dan kader
kesehatan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
dan masyarakat.

c.

Melaksanakan pelatihan serta membimbing dukun bayi, kader,
dan petugas kesehatan lain.

d.

Memberi asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi.

e.

Membina kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat berkaitan
dengan kesehatan.

E. Bidan Sebagai Motivator
Upaya yang dilakukan bidan sebagai pendamping adalah menyadarkan
dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan
dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah itu.
Akan tetapi, dalam melaksanakan profesinya bidan memiliki peran
sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti.
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1. Peran Sebagai Pelaksana
Tugas-tugas mandiri bidan, yaitu:
a.

Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan
yang diberikan, mencakup:
1) Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan
klien.
2) Menentukan diagnosis.
3) Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang
dihadapi.
4) Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah
disusun.
5) Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan.
6) Membuat rencana tindak lanjut kegiatan/tindakan.
7) Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan/tindakan.

b.

Memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan
melibatkan mereka sebagai klien, mencakup:
1) Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan anak remaja dan
wanita dalam masa pranikah.
2) Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan dasar.
3) Menyusun rencana/tindakan layanan sebagai prioritas
mendasar bersama klien.
4) Melaksanakan tindakan/layanan sesuai dengan rencana.
5) Mengevaluasi hasil tindakan/layanan yang telah diberikan
bersama klien.
6) Membuat rencana tindak lanjut tindakan/layanan bersama
klien.
7) Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan.
Peran bidan dalam kesehatan reproduksi remaja:
1) Untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap kesehatan
remaja dilakukan tindakan advokasi.
Upaya-upaya advokasi dapat difokuskan untuk membuat
perubahan di tingkat lokal, daerah, atau nasional dengan
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menargetkan penerimaan informasi dan pelayanan kesehatan
reproduksi bagi para remaja.
2) Program-program kesehatan reproduksi untuk remaja
Program-program kesehatan reproduksi untuk remaja
cenderung akan mecapai keberhasilan maksimal jika program
tersebut:
a)

Secara akurat mengidentifikasi dan memahami kelompok
yang akan dilayani.

b) Melibatkan remaja dalam perencanaan programnya.
c)

Bekerja sama dengan para pemuka masyarakat dan
orangtua.

d) Melepaskan hambatan-hambatan kebijakan dan mengubah
praanggapan para pemberi layanan.
e)

Membantu remaja melatih keterampilan interpersonal
untuk menghindari risiko.

f)

Menghubungkan informasi dan saran dengan pelayanan.

3) Kaum remaja dilibatkan dalam aktivitas yang bermanfaat.
4) Memberikan informasi mengenai HIV dan PMS di kalangan
remaja, kehamilan dini, pendidikan seks berbasis sekolah, dan
memberikan pelayanan klinik bagi remaja.
c.

Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal,
mencakup:
1) Mengkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil.
2) Menentukan diagnosis kebidanan dan kebutuhan kesehatan
klien.
3) Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai
dengan prioritas masalah.
4) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang
telah disusun.
5) Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien.
6) Membuat rencana tindak lanjut asuhan yang telah diberikan
bersama klien.
7) Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama
klien.
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8) Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang
telah diberikan.
d.

Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan
dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup:
1) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada klien dalam masa
persalinan.
2) Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan dalam
masa persalinan.
3) Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai
dengan prioritas masalah.
4) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang
telah disusun.
5) Mengevaluasi asuhan yang telah diberikan bersama klien.
6) Membuat rencana tindakan pada ibu selama masa persalinan
sesuai dengan prioritas.
7) Membuat asuhan kebidanan.

e.

Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, mencakup:
1) Mengkaji status kesehatan bayi baru lahir dengan melibatkan
keluarga.
2) Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada
bayi baru lahir.
3) Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai prioritas.
4) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang
telah dibuat.
5) Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
6) Membuat rencana tindak lanjut.
7) Membuat rencana pencatatan dan pelaporan asuhan yang telah
diberikan.

f.

Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan
melibatkan klien/keluarga, mencakup:
1) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa
nifas.
2) Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada
masa nifas.

Bab 9 Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan

119

3) Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas
masalah.
4) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
5) Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah
diberikan.
6) Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama
klien.
g.

Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang
membutuhkan pelayanan keluarga berencana, mencakup:
1) Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada PUS
(Pasangan Usia Subur).
2) Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan.
3) Menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah
bersama klien.
4) Melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
5) Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
6) Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien.
7) Membuat pencatatan dan laporan.

2. Peran Sebagai Pengelola
Sebagai pengelola bidan memiliki dua tugas, yaitu tugas pengembangan
pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim:
a.

Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan
Bidan bertugas: mengembangkan pelayanan dasar kesehatan,
terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga kelompok
khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan
masyarakat/klien, mencakup:
1) Mengkaji kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan
kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengem
bangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya
bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat.
2) Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian
bersama masyarakat.
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3) Mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
khususnya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana
(KB) sesuai dengan rencana.
4) Mengoordinir, mengawasi, dan membimbing kader, dukun,
atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program/
kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB.
5) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB,
termasuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada pada program
dan sektor terkait.
6) Menggerakkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat
serta memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan
potensi-potensi yang ada.
7) Mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktik
profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang, serta
kegiatan-kegiatan dalam kelompok profesi.
8) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.
b.

Berpartisipasi dalam tim
Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program
kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan
kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan
lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya,
mencakup:
1) Bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota
tim dalam memberi asuhan kepada klien dalam bentuk
konsultasi rujukan dan tindak lanjut.
2) Membina hubungan baik dengan dukun bayi dan kader
kesehatan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
dan masyarakat.
3) Melaksanakan pelatihan serta membimbing dukun bayi, kader,
dan petugas kesehatan lain.
4) Memberi asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi.
5) Membina kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yang
berkaitan dengan kesehatan.
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3. Peran Sebagai Pendidik
Sebagai pendidik bidan memiliki dua tugas, yaitu sebagai pendidik dan
penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader:
a.

Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien
Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada
klien (individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat) tentang
penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan
dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, mencakup:
1) Mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan,
khususnya dalam bidang kesehatan ibu, anak, dan keluarga
berencana bersama klien.
2) Menyusun rencana penyuluhan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek maupun
jangka panjang bersama klien.
3) Menyiapkan alat serta materi pendidikan dan penyuluhan
sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4) Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan
kesehatan sesuai dengan rencana jangka pendek serta jangka
panjang dengan melibatkan unsur-unsur terkait, termasuk
klien.
5) Mengevaluasi hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan
bersama klien dan menggunakannya untuk memperbaiki serta
meningkatkan program di masa yang akan datang.
6) Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil pendidikan/
penyuluhan kesehatan secara lengkap serta sistematis.

b.

Melatih dan membimbing kader
Bidan melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan
dan keperawatan, serta membina dukun di wilayah atau tempat
kerjanya, mencakup:
1) Mengkaji kebutuhan pelatihan dan bimbingan bagi kader,
dukun bayi, serta peserta didik.
2) Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan sesuai dengan
hasil pengkajian.
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3) Menyiapkan alat bantu mengajar (audio visual AIDS, AVA)
dan bahan untuk keperluan pelatihan dan bimbingan sesuai
dengan rencana yang telah disusun.
4) Melaksanakan pelatihan untuk dukun bayi dan kader sesuai
dengan rencana yang telah disusun dengan melibatkan unsurunsur terkait.
5) Membimbing peserta didik kebidanan dan keperawatan dalam
lingkup kerjanya.
6) Menilai hasil pelatihan dan bimbingan yang telah diberikan.
7) Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program
bimbingan.
8) Mendokumentasikan semua kegiatan termasuk hasil evaluasi
pelatihan serta bimbingan secara sistematis dan lengkap.

4. Peran Sebagai Peneliti/Investigator
Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang
kesehatan, baik secara mandiri maupun berkelompok, mencakup:
a.

Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan.

b.

Menyusun rencana kerja pelatihan.

c.

Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana.

d.

Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi.

e.

Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut.

f.

Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan
mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan.

F. Fungsi Bidan dalam Promosi Kesehatan
Berdasarkan peran bidan seperti yang dikemukakan di atas, maka fungsi
bidan adalah sebagai berikut:
1.

Fungsi Pelaksana
Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup:
a.

Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu,
keluarga, serta masyarakat (khususnya kaum remaja) pada
masa praperkawinan.
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2.

b.

Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal,
kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan
dengan risiko tinggi.

c.

Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis
tertentu.

d.

Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan
risiko tinggi.

e.

Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas.

f.

Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui.

g.

Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan
prasekolah.

h.

Memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan
wewenangnya.

i.

Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus
gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa
klimakterium internal dan menopause sesuai dengan
wewenangnya.

Fungsi Pengelola
Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup:

3.

a.

Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi
individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung
oleh partisipasi masyarakat.

b.

Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di
lingkungan unit kerjanya.

c.

Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan.

d.

Melakukan kerja sama serta komunikasi inter dan antarsektor
yang terkait dengan pelayanan kebidanan

e.

Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan
kebidanan.

Fungsi Pendidik
Fungsi bidan sebagai pendidik mencakup:
a.
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Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok
masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup
kesehatan serta keluarga berencana.
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4.

b.

Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan
sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan.

c.

Memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam
kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat.

d.

Mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya
sesuai dengan bidang keahliannya.

Fungsi Peneliti
Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup:
a.

Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang
dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan
kebidanan.

b.

Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga
berencana.
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GLOSARIUM

Action

: Tindakan atau melakukan sesuatu.

Advokasi

: Salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang
bertujuan untuk memengaruhi pemangku
kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau
keputusan.

Advokator

: Suatu pendekatan kepada seseorang atau bidan/
organisasi yang diduga mempunyai pengaruh
terhadap keberhasilan suatu program atau pe
laksanaan suatu kegiatan.

Air seni

: Cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, yang
kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh
melalui proses urinasi.

Antroprometi

: Sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi
manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau
lemak.

Apresiatif

: Suatu penilai atau memberi penghargaan terhadap
karya seni.

ASI

: Susu yang diproduksi oleh manusia untuk
konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama
bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
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Balita

: Salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan
rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima
tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu
usia 24-60 bulan.

Bayi

: Anak dari manusia atau hewan yang masih berusia
sangat muda.

Bidan

: Seorang perempuan yang lulus dari pendidi
kan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi
profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta
memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister,
sertifikasi, dan/atau secara sah mendapat lisensi untuk
menjalankan praktik kebidanan.

Contemplation

: Perenungan.

Coping

: Suatu upaya individu untuk menanggulangi situasi
stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi,
dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun
perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya
sendiri.

Demografi

: Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan
manusia.

Demokrasi

: Bentuk pemerintahan di mana semua warga
negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan
keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Diabetes

: Penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa
tingginya kadar gula (glukosa) darah.

Edukator

: Pelaku perubahan, perangsang kecerdasan, dan
pendidik karakter.

Epidemiologi

: Ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran
penyakit atau kejadian yang berhubungan
dengan kesehatan, serta faktor-faktor yang dapat
memengaruhi keadaan tersebut.

Evaluasi

: Kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses
untuk menentukan nilai dari suatu hal.

Fasilitator

: Seseorang yang membantu sekelompok orang
memahami tujuan bersama mereka dan membantu
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mereka membuat rencana guna mencapai tujuan
tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam
diskusi.
Fisiologis

: Sesuatu yang berkaitan dengan faal (ciri-ciri tubuh),
misalnya bibir, hidung, bentuk kepala, raut muka,
tampang, rambut, warna kulit, aksesoris yang
dipakai (kacamata, tas, sepatu, pakaian, topi), jenis
kelamin, dan usia.

Fundamental

: Sesuatu yang mendasar, asasi, sangat penting,
atau merupakan suatu prinsip, dan hal pokok yang
dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal
tertentu.

Geografi

: Ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta
persamaan, dan perbedaan (variasi) keruangan atas
fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan
bumi.

Gizi

: Persediaan bahan-bahan atau makanan yang
dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk
bertahan hidup.

Hamil

: Proses yang terjadi dari pembuahan sampai
kelahiran, dimulai dari prosedur sel telur yang
dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan
rahim, dan kemudian menjadi janin.

Health Belief
Model

: Sebuah model yang menjelaskan pertimbangan
seseorang sebelum ia berperilaku sehat dan
memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap
penyakit.

HIV/AIDS

: Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan
menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.

Infrastruktur

: Fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga
listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan
pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi
tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.
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Intervensi

: Sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada
negara yang mencampuri urusan negara lainnya
yang jelas bukan urusannya.

Janin

: Mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan
sebelum kelahiran.

Kader

: Orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu
lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi,
baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai
“pemihak” dan/atau membantu tugas dan fungsi
pokok organisasi tersebut.

Kredibilitas

: Kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk
menimbulkan kepercayaan.

Kuratif

: Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan
penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit,
pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal
mungkin.

Maintenance

: Kegiatan untuk memelihara atau menjaga
mesin/peralatan dan mengadakan perbaikan atau
penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar
terdapat suatu keadaan operasi produksi yang
memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Mekonium

: Istilah medis yang diartikan sebagai feses pertama
bayi.

Menopause

: Berakhirnya siklus menstruasi secara alami, yang
biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45
hingga 55 tahun.

Menyusui

: Proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil
dengan Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu.

Motivator

: Orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan
memberikan motivasi kepada orang lain.

Nifas

: Darah yang keluar dari rahim, disebabkan melahir
kan atau setelah melahirkan.
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Pasien

: Pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan
medis.

Payudara

: Organ tubuh bagian atas dada dari spesies mamalia,
termasuk manusia.

Persalinan

: Proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban
keluar dari uterus ibu.

Plasenta

: Suatu organ dalam kandungan pada masa kehamilan.

Preparation

: Persiapan.

Psikologi

: Sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan
yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi
mental manusia secara ilmiah.

Rehabilitasi

: Suatu kegiatan atau proses dalam membantu
penderita yang memiliki penyakit serius atau cacat
yang membutuhkan pengobatan medis untuk
mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial
yang maksimal.

Remaja

: Waktu manusia berumur belasan tahun.

Serviks

: Bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina.

Stres

: Reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi
ancaman, tekanan, atau suatu perubahan.

Vagina

: Saluran yang terbentuk dari otot yang menyambung
kan leher rahim (serviks) dengan mulut vagina.
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