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KATA PENGANTAR
Pandemi Covid-19 sedang melanda Indonesia bahkan dunia. Hampir semua sektor
pembangunan diarahkan dalam rangka penanganan masalah covid-19. Pencegahan
penularan covid-19 menjadi perhatian utama untuk dapat dilakukan kepada seluruh
lapisan masyarakat. Kebijakan secara cepat dan tepat harus diarahkan untuk
penuntasan masalah pandemi, termasuk kebijakan di perguruan tinggi dan institusi
pendidikan lainnya.
Dalam upaya merespon permasalahan pandemi covid-19 ini, Universitas Mohammad
Husni Thamrin Jakarta melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat akan mengadakan Simposium Nasional The 2 st Research Day dengan
tema “Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Melalui Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”. Pada kesempatan ini UniversItas
Mohammad Husni Thamrin Jakarta akan menunjukkan perannya dalam memperkuat
komitmen pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
melalui kegiatan ilmiah, serta melakukan diseminasi dan memberikan rekomendasi
ilmiah yang sejalan dengan situasi pandemic covid-19.
Melalui kegiatan Simposium Nasional kali ini UMHT akan ikut berperan serta dalam
menginisiasi dan mamfasilitasi pada Dosen UMHT untuk menyumbangkan ide-ide
ilmiah dan kreatif, kemudian menyajikan dan melakukan diseminasi terhadap hasil
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disajikan. Hal ini juga sebagai
tuntutan kebutuhan untuk menghadapi era baru pandemic covid-19, yang
menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi dalam pencapaian tujuan pembangunan
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
Buku prosiding abstrak ini merupakan salah satu luaran dari kegiatan ilmiah The 2nd
Researcd Day dengan tema "Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Melalui Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19", yang
diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas MH Thamrin.
Jakarta, Desember 2020
Ketua Panitia,

Dr. Nur Asniati Djaali, SKM., MKM.
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RUANG 3 (PJ. KELAS: REBECCA SAFITRI)
REVIEWER: Dr. Drs. Sutanto Priyo Hastono, M.Kes.
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14:00-14:20

Ajeng Tias Endarti
Brian Sri Prahastuti

Gangguan Mental Emosional Pada Mahasiswa
Universitas MH. Thamrin

2

14:20-14:40

Nur Asniati Djaali
Eko Setyo Pambudi

Hubungan Pengetahuan dan Ketersediaan Fasilitas
Dengan Perilaku Pencegahan Covid-19 pada Pekerja
Buruh Pasar

14:40-15:00

Ajeng Setyaningsih
Dulakhir

Hubungan Sikap, Motivasi Dan Dukungan Tokoh
Masyarakat Terhadap Perilaku Kepatuhan Ibu Dalam
Membawa Balita ke Posyandu Edelwis I Citra Indah City
Kabupaten Bogor Tahun 2020

4

15:00-15:20

Nuralam
Ni Deni Dharmayanti
Siti Jumhati

Pengaruh Abdominal Stretching Exercise Terhadap
Penurunan Nyeri Haid (Dismenorea) Primer Pada
Mahasiswi DIII - Analis Kesehatan Universitas
Mohammad Husni Thamrin

5

15:20-15:40

Suhermi
Rinto Rivanto

Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Linen di Unit
Laundry RS Azra Bogor

6

15:40-16:00

Ellis Susanti
Imas Latifah

Hubungan Cystatin C Dan Mikroalbumin Urin Kuantitatif
Pada Penderita Diabetes Melitus Sebagai Faktor Risiko
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7
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Nur Asniati Djaali
Eko Setyo Pambudi
Brian Sri Prahastuti

Sosialisasi Protokol Kesehatan Bagi Pekerja Buruh
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3

Zoom Meeting: https://bit.ly/Zoom_Ruang3
Meeting ID: 824 2628 0074
Passcode: Ruang3
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RUANG 4 (PJ. KELAS: NUR ALAM)
REVIEWER: Dr. Ajeng Tias Endarti, SKM., M.CommHealth.
1

08:30-08:50

Diyah Chadaryanti
Illah Muhafilah

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku
Pencegahan Transmisi Covid-19 di Rw 05 Kelurahan
Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur

2

08:50-09:10

Rinto Rivanto
Nina Narjati Soejoto

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Luka
Tertusuk Benda Tajam pada Perawat di Instalasi Gawat
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3

09:10-09:30

Nurma Dewi
Sri Suryati

Pengaruh Latihan Fisik Aerobik Terhadap Perubahan
Kadar Gula Darah Sewaktu Pada Penderita Diabetes
Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Kramat Jati

09:30-09:50

Helena Golang Nuhan
Hidayat Turochman

Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa
Program Studi D III Keperawatan Terhadap
Kepatuhan Penggunaan Alat Perlindungan Diri Pada
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4

REVIEWER: Dr. Nur Asniati Djaali, SKM., MKM.

1

08:30-08:50

Dewi Suri Damayanti
Dewi Fajar Wati

Hubungan Perineum Massage, Paritas, Dan Berat
Badan Bayi Baru Lahir Dengan Kejadian Rupture
Perineum di Bidan Praktik Jakarta Timur

2

08:50-09:10

Suhermi
Slamet Santoso
Kurniawan

Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Pada Anak
Jalanan Akur Kurnia Kramat Jati Jakarta Timur Bulan
Oktober 2020

09:10-09:30

Dwi Wahyuni
Yuyun Kurniawati

Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Terhadap Terjadinya Gejala Infeksi Saluran Pernafasan
Akut (ISPA) Pada Pegawai Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan

3

Zoom Meeting: https://bit.ly/Zoom_Ruang4
Meeting ID: 819 0506 8205
Passcode: Ruang4
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RUANG 5 (PJ. KELAS: YOHANES BOWO WIDODO)
REVIEWER: M. Ikhsan Saputro, M.Kom.
08:30-08:50

Abu Sopian
Rano Agustino

Perancangan Aplikasi Surat pada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Mohammad Husni Thamrin

2

08:50-09:10

Rano Agustino
Abu Sopian

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM
Universitas Mohammad Husni Thamrin

3

09:10-09:30

Yohanes Bowo Widodo
Fenty Tristanti Julfia

Sosialisasi Literasi Online: Pentingnya Literasi
Online Untuk Mencegah Konflik di Masyarakat yang
disebabkan Berita Hoax

1

REVIEWER: Ir. Yohanes Bowo Widodo, M.Kom

1

09:30-09:50

Moh. Narji
M. Ridwan Efendi
Eka Satryawati

Penerapan Simulasi Alat Ukur Pendeteksi
Kelembapan Tanah Menggunakan Perangkat
Mikrokontroler Arduino Uno

2

09:50-10:10

Sondang Sibuea
Amin Sakaria

Sosialisasi Literasi Online Untuk Menangkal
Perilaku Perundungan (Bullying) di Kalangan Siswa
SLTA

3

10:10-10:30

Rano Agustino
Santhi Pertiwi

Model Sistem Informasi Learning Style Inventory
(LSI) Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Belajar
Mahasiswa Program E-Learning Harukaedu

10:30-10:50

Abu Sopian
Agus Wiyatno

Perancangan Sistem Informasi Bank Sampah
Menggunakan Framework Codeigniter dan
Bootstrap dengan Metode Scrum (Studi Kasus :
Bank Sampah RW.05 Kel. Cipinang Besar Selatan)

4

Zoom Meeting: https://bit.ly/Zoom_Ruang5
Meeting ID: 412 253 5856
Passcode: 2uqinm
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RUANG 6 (PJ. KELAS: DANARTI HARIANI)
REVIEWER: Dr. Mansur Saparang, MM.

08:30-08:50

Akhmad Subkhi Ramdani
Noerlina Anggraeni

Analisis Kesalahan Dalam Menggunakan
Question Tag Oleh Mahasiswa Semester dua
Program Studi Manajemen Universitas MH.
Thamrin

2

08:50-09:10

Sopiah
Asep Irwansyah

Menerapkan Pendidikan Karakter Melalui
Pembiasan Toilet Traning Dengan Metode Drill
Pada Anak Usia Dini di PAUD KB Tiara Cibinong
Bogor

3

09:10-09:30

Eva Riza
Muasisah Jadidah
Putri Ratih Puspitasari
Sisca Nurul Fadila

Mengembangkan Kreativitas Guru PAUD Dalam
Menulis Cerita Anak Berbasis Karakter di Jakarta
Dan Sekitarnya

4

09:30-09:50

Sugi Aliwibowo
Sri Nurafifah

Pembuatan Media Pembelajaran Inovatif Dari
Bahan Bekas Ramah Lingkungan Untuk Kelas
4 Sdit Hidayatullah

1

REVIEWER: Danarti Hariani, SP., MM.

1

10:30-10:50

Susiana Dewi Ratih
Reni Febrianti

Pengaruh Disiplin Kerja, Kompensasi dan Beban
Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada
PT. Kabelindo Murni Tbk

2

10:50-11:10

Susiana Dewi Ratih
Ratih Agustin Prikhatina
Ratna Mutu Manikan

Penggunaan Media Komunikasi Dalam
Penyampaian Pesan Tentang Stunting Pada
Mahasiswa Non Kesehatan Universitas MH.
Thamrin

Zoom Meeting: https://bit.ly/Zoom_Ruang6
Meeting ID: 812 0606 9945
Passcode: 209163
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RUANG 7 (PJ. KELAS: ZURAIDA)
REVIEWER: Dr. Dra. Susiana Dewi Ratih, MM.

1

08:30-08:50

Kartika Wandini
Annisa Nursita Angesti
Armita Athennia

Home Based Intervention Sebagai Upaya
Meningkatkan Preferensi Konsumsi Sayur dan
Buah Anak Usia Sekolah Dasar

2

08:50-09:10

Amiroh
Parlin Dwijana
Sarah Mardiyah

Edukasi Gizi Pola Konsumsi Rendah Gula,
Garam, Lemak (GGL) Pada Remaja

3

09:10-09:30

Munawaroh
Dewi Fajar Wati

Pemberdayaan Bidan Dalam Pembentukan
Kelas Ibu Hamil di Unit Pelayanan Kesehatan
(UPK) Pondok Gede

4

09:30-09:50

Siti Jumhati
Nuralam

Edukasi (Penyuluhan Kesehatan pada
Kelompok Peserta Program Pengelolaan
Penyakit Kronis (PROLANIS)

5

09:50-10:10

Lia Fitriyanti
Atikah Pustikasari
Dwinara Febrianti

Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia
di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I
Jakarta Timur

Zoom Meeting: https://bit.ly/Zoom_Ruang7
Meeting ID: 875 0256 4586
Passcode: 706506
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RUANG 8 (PJ. KELAS: RATNA MUTU MANIKAM)
REVIEWER: Dr. Ellis Susanti, M.Si., MM., M.Pd., Apt.

1

13:00-13:20

Rosa Susanti
Okta Zenita Fatimah

Faktor yang Berhubungan Dengan Pengetahuan
Remaja Tentang Dampak Pergaulan Bebas pada Siswa
Siswi SMP IT Nur Hikmah

2

13:20-13:40

Prima Nanda Fauziah
Masdianto

Uji Potensi Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus Sabdariffa
L.) Sebagai Kandidat Antiseptik yang Aman Bagi
Mikroflora Normal Vagina

3

13:40-14:00

Lenggo Geni
Prima Nanda Fauziah

Peningkatan Pengetahuan HBV, HIV/AIDS dan SARSCOV2 pada Mahasiswa dan Masyarakat

4

14:00-14:20

Atna Permana
Catu Umirestu

Peningkatan Pengetahuan dalam Pencegahan Infeksi
Usus (Nematoda dan Protozoa) Pada Warga Kampung
Serdang, Desa Silebu

Zoom Meeting: https://bit.ly/Zoom_Ruang8
Meeting ID: 849 6188 7789
Passcode: Ruang8
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001/Penelitian-RistekBRIN/2020
Analisis Faktor Risiko Gejala Muskuloskeletal Disorder (MSDs)
Pada Pekerja Buruh Pasar
1. Brian Sri Prahastuti
2. Nur Asniati Djaali
3. Syarif Usman
ABSTRAK

Pekerja buruh angkut di pasar merupakan salah satu kelompok pekerja yang rentan untuk
mengalami muskeskeletal disorder (MSDs). Kondisi ergonomi yang tidak sesuai merupakan
penyebab paling utama terjadinya MSDs. Untuk melihat gejala Muskoloskeletal Disorder
menggunakan instrumen Nordic Body Map (NBM) untuk mengetahui bagian tubuh yang
dikeluhkan/nyeri, jenis keluhan, dan tingkat keluhan yang dirasakan. Sedangkan untuk mengukur
faktor ergonomi dapat digunakan alat ukur kuesioner dan Rapid Entire Body Assesment (REBA),
dimana alat ukur ini mengukur postur tubuh responden secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis faktor risiko terjadinya gejala muskoloskeletal disorder bagi pekerja
buruh pasar di pasar minggu. Rancangan penelitian adalah survey observasional analitik
menggunakan pendekatan kroseksional, dengan melibatkan 150 orang pekerja buruh angkut yang
bekerja pada saat mengangkut dan mendorong meja, kursi, gerobak, dan semua peralatan
pedagang kaki lima yang bekerja di area pasar minggu. Hasil penelitian ditemukan sebanyak
74,7% pekerja buruh mengalami MSDs dan 25,3% yang tidak mengalami MSDs. Sebaran
responden menunjukkan sebesar 51,3% pekerja memiliki risiko ergonomi yang tinggi. Responden
didominasi oleh pekerja yang berusia < 38 tahun (54,7%), tingkat pendidikan ≥ SMA (74,7%),
51,3% memiliki normal, 59,3% memiliki kebiasaan olahraga yang baik, dan 76,7% merokok. Hasil
analisis menemukan terdapat hubungan antara faktor ergonomi dengan gejala MSDs. Seorang
pekerja dengan risiko ergonomi tinggi akan berpeluang 3 kali lebih tinggi untuk mengalami gejala
MSDs dibandingkan dengan pekerja yang memiliki risiko ergonomi sedang. Terdapat hubungan
yang signifikan antara usia dengan gejala MSDs. Pekerja yang berusia ≥ 38 tahun memiliki
peluang untuk mengalami gejala MSDs sebesar 2,5 kali dibandingkan dengan pekerja berusia <
38 tahun. Pekerja perlu untuk diberikan edukasi terkait tata cara mengangkat beban dalam bekerja
agar posisi yang dilakukan tidak terlalu berisiko terhadap terjadinya MSDs. Selain itu pihak
manajemen pasar perlu memperhatikan kesehatan pekerja terutama pada pekerja yang berusia
diatas 38 tahun karena mereka berada pada kelompok yang berisiko untuk mengalami gejala
MSDs.
Kata Kunci: Muskuloskeletal Disorder, Ergonomi, REBA.
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002/Penelitian-RistekBRIN/2020
Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap
Terjadinya Gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pada
Pegawai Lalu Lintes dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas
Perhubungan Kota Jakarta Timur
1. Dwi Wahyuni
2. Yuyun Kurniawati
ABSTRAK

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit saluran pernapasan akut serta
saluran pernapasan bagian bawah yang dapat berlangsung selama 14 hari. Kasus ISPA dapat
menyerang kelompok rentan seperti pegawai LLAJ yang terpapar polutan udara luar, penggunaan
APD sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan APD
terhadap gejala ISPA pada pegawai LLAJ di Kota Jakarta Timur. Desain menggunakan
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel
secara Non-Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Kriteria inklusi dari sampel
adalah pegawai LLAJ yang kesehariannya bertugas di jalan raya, dengan total sampel diperoleh
berjumlah 134 responden dari 9 kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Hasil univariat pegawai lakilaki sebanyak 84%, 100% Responden menggunakan APD masker (79% menggunakan masker
kain, 10% menggunakan masker bedah, 2% menggunakan masker N95% dan 9% masker
lainnya), lama pajanan < 8 jam/hari sebanyak 99%, masa kerja > 5tahun sebanyak 4,5%,
responden yang mengalami gejala-gejala ISPA selama 14 hari sampai 1 bulan terakhir 2,24% yang
mengalami batuk saat bekerja, 1,5% mengalami tenggorokan terasa sakit, 5,22% mengalami
pilek/hidung tersumbat/berair dan 0,7% mengalami batuk dengan pernafasan cepat (>50/mnt).
Dinas Perhubungan hendaknya bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan
pengecekan Kesehatan seluruh pegawai LLAJ secara berkala, Alat Pelindung Diri hendaknya
disediakan untuk setiap pegawai LLAJ seperti sarung tangan, rompi, sepatu bot dinas, kaca mata
google. Masker dilakukan penggantian minimal 2x/hari dengan minimal jenis masker N95 yang
mampu melindungi dari bahaya virus, partikel debu yang paling kecil ukurannya seperti PM
0,01µm. Lakukan olahraga, makanan yang bergizi dan rotasi pekerjaan seperti wilayah kerja dari
area yang tinggi paparan polutannya ke wilayah/area yang rendah paparan polutannya.
Kata Kunci: Muskuloskeletal Disorder, Ergonomi, REBA.
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Judul

:

Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Kehilangan dan
Berduka pada Korban Longsor dan Banjir

Penulis

:

1. Zakiyah
2. Suwarningsih
ABSTRAK

Bencana alam adalah salah satu fenomena yang kerap kali terjadi di bumi yang disebabkan oleh
banyak faktor, faktor alam ataupun faktor manusia. Bencana longsor merupakan salah satu jenis
bencana alam yang dapat merenggut jiwa, mempengaruhi aspek psikososial, dan berpotensi
menghancurkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan
dukungan sosial terhadap kehilangan dan berduka pada korban banjir dan longsor di Kota Bogor
Jawa Barat dengan menggunakan desain metode kuantitatif non eksperimen dengan pendekatan
Cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 150 orang dengan menggunakan teknik non probability
sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner pada bulan
September sampai dengan November 2020 di RT 02 dan 03 RW 07 Desa Harkatjaya Kecamatan
Sukajaya, Bogor. Analisis data menggunakan uji statistik chi-square dan mendapatkan nilai p value
0,045 artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan kehilangan dan
berduka pada responde di RT 02 dan 03 RW 07 Desa Harkat Jaya Kecamatan Sukajaya, Bogor.
Kata Kunci: Longsor, Banjir, Dukungan Sosial, Kehilangan dan Berduka
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004/Penelitian-RistekBRIN/2020
Efektifitas Promosi Kesehatan Dalam Deteksi Dini Ca Mammae
Pada Remaja
1. Rosa Susanti
2. Zulaika
ABSTRAK

Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan
di Asia urutan ke 23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk perempuan adalah kanker
payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000.
Pemerintah telah melalukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalian penyakit kanker,
terutama pengendalian dua jenis kanker dengan kasus terbanyak di Indonesia, yaitu kanker
payudara dan leher rahim. Upaya deteksi dini yang dapat dilakukan untuk menyebarluaskan
informasi yaitu melalui metode promosi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Efektifitas Promosi Kesehatan Dalam Deteksi Dini Ca Mammae Pada Remaja dengan
menggunakan vidio, leafleat dan tanpa media (vidio dan leafleat). Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah kuasi eksperimen yaitu kelompok pertama diberi promosi kesehatan dengan
leaflet dan kelompok kedua diberi promosi kesehatan dengan video sedangkan kelompok ketiga
tidak diberikan intervensi. Populasi pada penelitian ini adalah siswi SMKN 57, jumlah sampel pada
penelitian ini sebanyak 90 siswi kelas X,XI,XII, dengan masing-masing kelompok berjumlah 30
responden. Data dianalisa dengan uji peringkat bertanda welcoxon dan Uji T berpasangan (TPaired). Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat penggaruh penggunaan media vidio terhadap
pengetahuan responden dalam deteksi ca mammae dengan p-value 0.024, terdapat penggaruh
penggunaan media leaflet terhadap pengetahuan responden dalam deteksi ca mammae dengan
p-value = 0.000. Terdapat penggaruh pengetahuan responden dalam deteksi ca mammae tanpa
menggunakan media dengan p-value = 0.003. Promosi kesehatan dengan menggunakan media
vidio dan leaflet sangat efektif begitu juga dengan tanpa menggunkan media (Viduo & Leafleat).
Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh mudahnya para remaja mengakses internet. dan
menggunakan sosial media sehingga promosi kesehatan tidak terbatas hanya menggunakan
media video dan leafleat saja. Diharapkan promosi kesehatan selain menggunakan media vidio
dan leaflet juga menggunakan sosoail media yang familiar di kalangan remaja seperti Whatsapp,
Line, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, dan Blog.
Kata Kunci: Efektifitas, Promosi, Media, Vidio, Leaflet
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005/Penelitian-RistekBRIN/2020
Pengaruh Faktor Intrinsik Dan Faktor Ekstrinsik Dengan
Perilaku Merokok Pada Siswa SMP Trisoko

Penulis

:

1. Rinto Rivanto
2. Vitalis Ramon
3. Petrus Geroda Beda Ama
ABSTRAK

Kebiasaan merokok saat ini menjadikan salah satu masalah utama di Indonesia terutama pada
remaja. Remaja yang sudah menjadi perokok pada umumnya dimulai di sekolah menengah
pertama (SMP) bahkan sebelumnya. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan mengingat
banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perilaku merokok, seharusnya konsumsi rokok pada
remaja semakin menurun, tetapi tidak begitu pada kenyataannya. Dalam kondisi di lapangan
peneliti masih menjumpai banyak siswa yang merokok, bahkan sedang mengenakan seragam
sekolah sekalipun, tidak terkecuali pada remaja putra SMP Trisoko. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Faktor Intrinsik dan Ekstrinsik dengan Perilaku Merokok Pada Siswa SMP
Trisoko, menggunakan desain penelitian cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah Total
Populasi dari semua siswa laki-laki SMP Trisoko yang berjumlah 153 orang. Hasil penelitian secara
bivariat ada ada 3 variabel yang berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja SMP Trisoko yaitu
Sikap (Pv=0,016 ; OR= 3,201), pengaruh teman sebaya (pv= 0,048 ; OR = 2,016) dan pengaruh
iklan rokok ( Pv= 0,001 ; OR=5,086) semeantara ada 2 variabel yang tidak berpengaruh yaitu
pengetahuan (pv=0,153) dan pengaruh orang tua (Pv= 0,121). Hasil multivariat, variabel pengaruh
iklan menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku merokok pada remaja SMP
Trisoko (pv=0,015 ; OR=3,594). Perlu diterapkan larangan merokok bagi siswa baik disekolah
maupun diluar sekolah dengan sanksi yang dibuat sedemikian rupa agar siswa takut melakukan
kegiatan merokok. Selain itu Pihak sekolah pun perlu membuat informasi-informasi peringatan
larangan merokok dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik yang dapat mengedukasi
siswa. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghalau dominasi iklan rokok saat ini.
Kata Kunci: Perilaku Merokok; Faktor Intrinsik dan faktor Ekstrinsik
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006/Penelitian-RistekBRIN/2020
Perancangan Sistem Informasi Bank Sampah Menggunakan
Framework Codeigniter dan Bootstrap Dengan Metode
Prototype Pada Bank Sampah RW.04 Kel. Cipinang Besar
Selatan

Penulis

:

Abu Sopian
ABSTRAK

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong
masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan
menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan
keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank Sampah RW.04 Kelurahan Cipinang Besar
Selatan, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur adalah suatu Bank yang digunakan untuk
mengumpulkan sampah warga yang sudah dipilah. Para nasabah Bank Sampah dapat menabung
berupa sampah sesuai dengan jenis sampah dan harga perkilo nya yang ditetapkan lalu ditimbang
berat sampahnya sehingga menjadi tabungan berupa uang. Hasil dari pengumpulan sampah yang
sudah ditimbang akan dicatat dalam tabungan nasabah. Sedangkan sampah akan disetorkan
ketempat agen pengepul sampah atau dapat dijual dipasar. Saat ini dalam pengelolaannya belum
menggunakan sistem informasi sehingga sering terjadi permasalahan dalam transaksi dan laporan
bulanan, dan sering terjadi tertukarnya jumlah timbangan beserta jenis sampahnya. Penelitian ini
bertujuan merancang sebuah Sistem Informasi Bank Sampah untuk mengolah data tabungan
nasabah menggunakan framework codeigniter dan bootstrap dengan metode prototype. Metode
dalam perancangan dalam pengembangan sistem informasi bank sampah ini menggunakan
metode prototype yaitu dengan menguji fungsional tanpa melihat alur eksekusi program, n dengan
memperhatikan apakah setiap fungsi sudah berjalan dengan baik mendapatkan hasil bahwa sistem
informasi bank sampah berjalan dengan lancar. Sedangkan pengujian kualitas dengan ISO 9126
dari enam aspek 1.)Functionality terdiri dari 4 pertanyaan, 2.)Reliability terdiri dari 3 pertanyaan,
3.)Usability terdiri dari 4 pertanyaan, 4.)Efficiency terdiri dari 2 pertanyaan, 5.)Maintainability terdiri
dari 4 pertanyaan, 6.)Portability terdiri dari 2 pertanyaan. Masing-masing aspek diuji dengan
parameter skala likert. Berdasarkan hasil pengujian kualitas dengan ISO 9126 dari enam aspek
rata-rata hasil uji menghasilkan kategori sangat baik. Saran dan rekomedasi untuk penelitian
selanjutnya yaitu sistem informasi dapat dirancang berbasis mobile dan untuk pengujian dapat
menambah responden agar lebih efektif hasilnya.
Kata kunci: Information Systems, Garbage Bank, Codeigniter Framework, Bootstrap Framework,
Prototype
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007/Penelitian-RistekBRIN/2020
Membangun Sistem Model Learning Style Inventory Untuk
Pencapaian Prestasi Belajar Mahasiswa Program E-Learning

Penulis

:

1. Rano Agustino
2. Santhi Pertiwi
ABSTRAK

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara mengajar adalah hal yang paling besar
efektifitas nya. Karena dengan cara mengajar yang baik dan tepat itu kemungkinan besar dapat
meningkatkan penyerapan pengetahuan bagi pelajar, sehingga kualitas pengetahuan dari pelajar
menjadi meningkat. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar, salah satu
nya adalah dengan mengetahui Gaya Belajar dari siswa tersebut. Metode untuk mengetahui Gaya
Belajar seperti Visual Auditorial Kinestetis (VAK), Learning Style Inventory, Myers-Briggs Type
Indicator (MBTI) dan yang lain nya, namun pada penelitian ini menggunakan Learning Style
Inventory (LSI) yang dikenalkan oleh David Kolb. Untuk melihat Gaya Belajar dari masing masing
pelajar maka diadakan kuisioner online. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa online
Universitas Mohammad Husni Thamrin Program Studi Teknik Informatika dengan jumlah
responden 50 mahasiswa. Dengan menggunakan model Regresi Linear menunjukan nilai
Signifikansi yaitu 0.02 dimana lebih kecil dari 5 %, maka analisa dapat dilanjutkan. Disisi hasil
yang lain berdasarkan nilai R Square yaitu 0.099 atau 0.1 dimana itu adalah Koefisien Determinasi
atau dapat diartikan bahwa Variabel Nilai LSI mempunyai kemampuan mempengaruhi sebesar 10
% pada Variabel Nilai Mahasiswa.
Keyword: LSI to ERP, Model Sistem LSI, LSI dengan Linear Regresi
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008/Penelitian-HI/2020
Hubungan Pengetahuan dan Ketersediaan Fasilitas Dengan
Perilaku Pencegahan Covid-19 pada Pekerja Buruh Pasar

Penulis

:

1. Nur Asniati Djaali
2. Eko Setyo Pambudi
ABSTRAK

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-COV2 yang sedang
mewabah di Indonesia hingga level Dunia. Pada bulan oktober 2020 di Indonesia dilaporkan kasus
aktif tingkat nasional sebesar 19,97% dengan tingkat kematian 3,55%. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan penularan covid-19 adalah melalui
penerapan protokol kesehatan yang meliputi penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci
tangan yang disingkatdnegan istilah 3M. Beberapa faktor pembentuk perilaku menjadi sangat
penting untuk diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara
pengetahuan dan ketersediaan fasilitas dengan perilaku pekerja dalam pencegahan covid-19 di
area pasar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan desain kroseksional.
Sebanyak 120 orang pekerja buruh pasar terlibat dalam penelitian ini, kemudian dilakukan
pengukuran dan wawancara. Hasil penelitian menemukan sebesar 46.7% buruh pasar telah
mengaku memiliki perilaku yang kurang baik dalam pencegahan covid-19, diantaranya 77,1%
memiliki pengetahuan rendah dan 14,3% yang menyatakan bahwa tidak tersedia fasilitas
pencegahan covid-19 di pasar. Terdapat hubungan antara pengetahuan dan ketersediaan fasilitas
dengan perilaku pekerja pasar dalam pencegahan covid-19, dengan nilai p masing-masing adalah
0,055 dan 0,019. Bagi yang memiliki pengetahuan baik tentang covid-19 akan berpeluang 2 kali
lebih tinggi untuk berperilaku baik. Ketersediaan fasilitas di area pasar berpeluang 6,5 kali untuk
mendukung pekerja pasar dalam menerapkan perilaku pencegahan covid-19. Usia dan lama Masih
perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi terhadap pekerja pasar dalam rangka
penerapan protokol kesehatan yang baik di fasilitas umum, khususnya di pasar. Perlunya membuat
poster atau sarana informasi tentang pentingnya tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun
dan dimanapun yang bertujuan melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, pihak
manajemen pasar juga harus selalu berupaya untuk mengawasi ketersediaan sarana cuci tangan
dan sabun di area pasar, memastikan setiap fasilitas dapat digunakan dengan baik oleh seluruh
pekerja pasar.
Kata Kunci: Perilaku pencegahan covid-19, Perilaku pekerja pasar, Pengetahuan tentang covid19 pekerja pasar
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009/Penelitian-HI/2020
Pengaruh Motivasi Dan Persepsi Dengan Kesulitasn Berhenti
Merokok Pada Karywan Universitas MH Thamrin

Penulis

:

1. Petrus Geroda Beda Ama
2. Yuyun Kurniawati
3. Dwi Wahyuni
ABSTRAK

Merokok merupakan kegiatan yang masih sering dilakukan oleh banyak orang dan merupakan
masalah yang terus berkembang. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada banyak faktor yang
menentukan seseorang untuk bisa berhenti merokok, diantaranya adalah motivasi dan juga
persepsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi resiko dan
motivasi terhadap Kesulitan Berhenti Merokok Karyawan Universitas MH Thamrin. Populasi dari
penelitian ini adalah semua karyawan Laki-laki Universitas MH thamrin sebanyak 76 orang.
Sementara sampel dalam penelitian ini adalah karyawan laki-laki Universitas MH Thamrin yang
perokok aktif, sebanyak 39 orang. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedua variabel independen
yaitu perspsi dan motivasi memberikan pengaruh terhadap kesulitan berhenti merokok pada
karyawan Universitas MH Thamrin. Variabel Persepsi Resiko diperoleh nilai P=0,042 dengan OR
5,029, sementara Variabel Motivasi diperoleh nilai P=0,032 dengan OR 5,625. Perlu diterapkan
kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus Universitas MH Thamrin melalui peraturan rektor atau
yayasan, hal ini sebagai salah satu startegi menekan perilaku merokok dilingkungan sekitar
kampus, yang berdampak tidak hanya pada karyawan, tetapi juga terhadap mahasiswa.
Kata Kunci : Kesulitan Berhenti Merokok, Persespi Resiko dan Motivasi
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010/Penelitian-HI/2020
Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku
Pencegahan Transmisi Covid-19 di RT 02/05 Kelurahan Halim
Perdanakusuma
1. Diyah Chadaryanti
2. Illah Muhafilah
ABSTRAK

Sebuah virus jenis baru telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi yakni Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus – 2 (SARS-CoV – 2) dikenal dengan sebutan penyakit Corona
Virus Desease 2019 (COVID-19). CDC ( Center for Disease Control and Prevention) menyatakan,
pasien yang terindikasi COVID-19 akan menunjukkan berbagai macam gejala ISPA, mulai dari
yang ringan sampai berat.Saat ini sudah banyak warga dunia dilaporkan dan terkonfirmasi positif
Coronavirus COVID-19 termasuk di Indonesia. Kasus tersebut akan bertambah setiap jamnya
seiring belum tertanganinya wabah coronavirus COVID-1. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah
pun sudah mulai konsern terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 lebih meluas, seperti
menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan
perilaku pencegahan transmisi Covid 19 pada warga RT 02/05 Kelurahan Halim Perdanakusuma.
Populasi dari penelitian ini adalah warga RT 02/05 Kelurahan Halim Perdanakusuma. Sementara
sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel sikap
berhubungan dengan perilaku pencegahan Transmisi Covid-19, dengan nilai Pv. 0,039 dan OR
sebesar . 4,190. Sementara variabel pengetahuan diperoleh hasil tidak berhubungan dengan
perilaku pencegahan Transmisi Covid-19 dengan nilai P sebesar 0,40. Perlu adanya kesadaran
pada setiap orang untuk berperilaku mencegah transmisi covid-19. Selain itu, edukasi terkait
bahaya penularan covid-19 ini harus tetap dilakukan secara masif, hal ini secara tidak lansung
memunculkan sikap positif pada setiap orang untuk berperilaku mencegah penularan covid-19
Kata Kunci : Perilaku Pencegahan, Pengetahaun dan Sikap
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011/Penelitian-HI/2020
Performance In-House Maintenance Peralatan Medis Terhadap
Kepuasan Pengguna Alat Medis Menggunakan Model Kano
dan Quality Function Development (Studi Kasus Di RS X
Jakarta Pusat)

Penulis

:

1. Sulaeman Matere
2. Danang Kritioko Legowo
ABSTRAK

Peralatan medis merupakan komponen yang sangat vital di sistem pelayanan kesehatan rumah sakit karena
digunakan untuk mengobati dan mendiagnosis pasien rumah sakit. Apabila terjadi kegagalan pada fungsi
peralatan medis kaitannya dengan kinerja (performance) teknisi elekromedis sebagai in house
maintenance peralatan medis di rumah sakit maka dapat mengancam keselamatan pasien dan berdampak
buruk pada kuallitas pelayanan di rumah sakit. Teknisi elekromedis rumah sakit harus mampu menunjukan
kinerja (performance) yang berkualitas agar dapat menjamin availability dan reliability seluruh peralatan medis
rumah sakit sehingga dapat berfungsi optimal saat digunakan oleh operator atau pengguna peralatan medis di
rumah sakit. Salah satu model analisis yang dapat digunakan untuk mengukur performance in house
maintenance peralatan medis di rumah sakit adalah Kano’s Model dan Quality Function Deployment (QFD).
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan user based-appoach dengan mengukur kinerja (performance)
atau kualitas jasa pelayanan teknisi elekromedis di rumah sakit dan mengkuantifikasikan kepuasan operator
sebagai pengguna peralatan medis kedalam persamaaan matematis dengan pendekatan Model Kano yang
terintegrasi dengan Quality Function Deployment (QFD) sehingga menghasilkan model karateristik teknis
(engineering characteristic model) yang sesuai dengan kebutuhan operator peralatan medis di rumah sakit.
Instrumen penelitian menggunakan Kuesioner Model Kano yang melibatkan operator peralatan medis dan
teknisi elekromedis. Analisis hasil kuesioner Model Kano diintegrasikan ke House Of Quality (HOQ) pada
Quality Function Deployment (QFD) dimana jumlah masing-masing kategori Kano pada tiap-tiap atribut
kuesioner dihitung dengan Blauth’s Formula. Perhitungan Koefisien kepuasan dan ketidakpuasan dari operator
pengguna peralatan dihitung secara matematis menggunakan rumus Extent of Satisfaction (ES) dan Extent of
Dissatisfaction (ED). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 15 Atribut performance diperoleh 2 Atribut
yang termasuk dalam kategori Must be yaitu fleksibilitas dan pelaporan rutin (ES=0,56),Sedangkan 9 Atribut
performance termasuk dalam kategori One Dimensional yaitu Dependability (ES=0,89),Service Quality
(ES=1),Computerized Maintenance Management System atau CMMS (ES=1), Knowledge Sharing
(ES=0,89),Equipment Types (ES=0,67), Administrasi (ES=1),Ketepatan Diagnosa (ES=0,56),Kejelasan SPO
(ES=0,89),Attitude (ES=0,67) serta 4 Atribut lainnya termasuk dalam kategori Attractive yaitu Human
Resources (ES=1), Turn Around Time (ES=0,78),Kemampuan Teknis (ES=1), Ketersediaan Spare Part
(ES=0,67). Dari hasil analisis Model Kano diintegrasikan dengan House Of Quality (HOQ) pada Quality
Function Deployment diketahui rasio perbaikan (Improvement Rasio) yang paling besar adalah perbaikan
manual prosedur (SOP) karena memiliki Relative Weight dan Technical Important Rating paling tinggi (RW
=11%;TIR=573,1) diikuti dengan penambahan pelatihan dan uji kompetensi (RW=11%;TIR=544,8).
Kesimpulan penelitian adalah performance in house maintenance peralatan medis yang berkualitas akan
berdampak pada kepuasaan pengguna peralatan medis di rumah sakit.
Kata Kunci : in house maintenance, Alat Medis, Model Kano, QFD.

The 2nd Research Day
Jakarta, 18 – 19 Desember 2020
26

The 2nd Research Day 2020
Universitas Mohammad Husni Thamrin
------------------------------------------------------------------------

No.Artikel
Judul

:
:

Penulis

:

012/Penelitian-HI/2020
Analisis Indeks Preventive Maintenance Peralatan Medis di
Ruangan Intensive Care Unit Rumah Sakit menggunakan
Model Kano dan Quality Function Development
1. Arierta Pujitresnani
2. Mulyatno
ABSTRAK

Manajemen pemeliharaan alat medis di ruangan Intensive Care Unit (ICU) sangat penting dilakukan oleh
teknisi elektromedik karena untuk memastikan fungsi alat medis bekerja dengan baik sebagai penunjang
hidup dalam pelayanan pasien di rumah sakit. Pelaksanaan kegiatan di Unit Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit bersifat teknis dan koordinatif yang meliputi perbaikan dan pemeliharaan alat
medis. Seluruh kegiatan pemeliharaan alat medis harus terjadwal dan tercatat dalam dokumen khusus
pemeliharaan alat medis. Pemeliharaan preventif wajib dilakukan demi menjamin alat medis dapat
tersedia dan berfungsi dengan baik serta laik pakai. Pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan
Indeks Prioritas Preventive Maintenance dari peralatan medis di ruangan ICU. Analisis nilai Indeks
Prioritas Preventif dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam pemeliharaan alat medis untuk
manajemen rumah sakit khususnya di Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Selain itu, dengan
menghitung nilai indeks tersebut kita juga dapat menemukan variabel tambahan untuk pemodelan dan
analisis Integrasi Model Kano dan Quality Function Deployment (QFD) yang kemudian dapat digunakan
untuk menganalisis pengembangan produk local peralatan medis berbiaya murah. Metode penelitian
yang digunakaan adalah dengan pendekatan user based-approach yaitu mengukur Indeks Preventive
Maintenance menggunakan Equipment Maintenance (EM) dan dilakukan analisis kuantitaif dari hasil
kuisioner dengan menggunakan pemodelan Kano dan QFD. Dari analisa hasil kuesioner menggunak
Matriks House Of Quality (HOQ) pada metode Quality Function Deployment didapatkan hasil data
sebagai berikut 4 kriteria dari technical Requirements antara lain resiko (R), performance (P) ,
kompetensi (K) dan standar (S) yang memiliki Indeks prioritas tertinggi adalah kriteria resiko (R). Ada 3
parameter yang memilki skor tertinggi yaitu parameter fungsi peralatan (R=1), kritis (R=2), kebutuhan
maitanance(R=3).Selanjutnya dari matrix House Of Quality (HOQ) pada metode QFD diperoleh 3 area
kriteria kritis dan area yang memilki bobot paling tinggi adalah area resiko (risk based) dengan bobot
kriteria tertinggi yaitu (CW=40,9 %) dan memilki 3 rangking tertinggi masing-masing kebutuhan
maintenance (R=1), resiko fisik (R=2), fungsi (R=3) sehingga area ini menjadi paling dominan untuk
ditetapkan sebagai indeks prioritas pemeliharaan.Dari sampel peralatan medis di ruangan Intensive Care
Unit (ICU) rumah sakit yang memiliki skor prioritas tertinggi adalah alat ventilator (PS ≥80 %) sehingga
alat ini ditetapkan sebagai alat yang paling tinggi indeks prioritasya untuk dilakukan perawatan. Dengan
demikian maka dapat disimpulkan bahwa peralatan medis di ruangan Intensive Care Unit (ICU) menjadi
prioritas tertinggi untuk dilakukan preventif maintenance oleh clinical engineering di rumah sakit dan
sebagai rekomendasi untuk pihak manajemen rumah sakit adalah perlunya ditetapkan indeks prioritas
preventive maintenance (IPPM) pada jenis peralatan lain yang ada di rumah sakit.
Keyword: Preventive Maintenance, Intensive Care Unit, Model Kano, Quality Function
Deployment (QFD)
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013/Penelitian-HI/2020
Pengaruh Abdominal Stretching Exercise Terhadap
Penurunan Nyeri Haid (Dismenorea) Primer Pada Mahasiswi
DIII Analis Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin
1. Nuralam
2. Ni Deni Dharmayanti
3. Siti Jumhati
ABSTRAK

Dismenore merupakan keluhan yang sering dialami oleh wanita saat mengalami menstruasi yang
ditandai dengan adanya nyeri kram perut pada bagian bawah yang disebabkan oleh kejang otot
uterus sehingga membatasi aktivitas normal dan memerlukan pengobatan. Prevalensi dismenorea
di dunia sebesar 1.769.425 jiwa (90%) wanita yang mengalami dismenorea berat sebanyak 1015% dan prevalensi di Indonesia adalah 64,25% terdiri atas 54,89% dismenorea primer dan 9,36%
dismenorea sekunder. Penyebab dismenorea primer adalah keadaan psikis dan fisik ( stres, shock,
penyempitan pembuluh darah, penyakit menahun, kurang darah dan kondisi tubuh yang menurun).
Meotde non farmakologi merupakan metode pilihan bagi pasien yang tidak berespon baik. Salah
satu cara meredakan dismenorea adalah dengan latihan abdominal stretching exercise yang dapat
meningkatkan kadar hormone endorphin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh abdominal sretching exercise terhadap penurunan nyeri haid (Dismenorea) primer pada
mahasiswi DIII analis kesehatan. Metode: penelitian yang digunakan adalah pre eksperimen
dengan rancangan penelitian the one group pretest-posttest desaign. Penelitian dilaksanakan pada
bulan oktober-november 2020. Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling.
Variable bebas dalam penelitian ini adalah latihan abdominal stretching Exercise dan variable
terikatnya adalah nyeri haid, dengan jumlah sampel 33 mahasiswi, dengan uji marginal
homogeneity test. Hasil: penelitian menunjukkan ada pengaruh latihan abdominal stretching
Exercise terhadap penurunan nyeri haid (nilai p=0,000<0,05) dengan hasil 10 responden (30,3%)
mengalami nyeri sedang, 18 responden (54,5%) dengan nyeri ringan dan 5 responden (15,2%)
tidak mengalami nyeri. Latihan abdominal sretching disarankan untuk digunakan sebagai bagian
dari intervensi dalam mengatasi dismnerea. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh latihan abdominal stretching exercise terhadap penurunan nyeri haid
(dismenorea) pada mahasiswa DIII analis kesehatan universitas MH Thamrin.
Keyword: Latihan Abdominal Stretching Exercise, nyeri haid (dismenorea)
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014/Penelitian-HI/2020
Hubungan Perineum Massage, Paritas, Dan Berat Badan Bayi
Baru Lahir Dengan Kejadian Rupture Perineum di Bidan
Praktik Jakarta Timur
1. Dewi Suri Damayanti
2. Dewi Fajarwati
ABSTRAK

Pada proses persalinan normal terdapat resiko perdarahan penyebab terjadinya perdarahan salah
satunya dikarenakan adanya ruptur perineum. Ruptur perineum yang tidak tertangani dengan baik
akan meningkatkan resiko infeksi, sehingga dapat meningkatkan angka mobiditas dan mortalitas
ibu . Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa angka kejadian ruptur
perineum serta faktor yang berhubungan dengan terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin di
Bidan Praktik Jakarta Timur Tahun 2020. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif
secara cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu bersalin di bidan praktik Jakarta
timur bulan januari 2020 sampai dengan September 2020 yang terdapat asuhan perineum
berjumlah 389 orang, jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 169 responden.
Pengumpulan data menggunakan data primer dengan mengisi googe form. Teknik analisis yang
digunakan yaitu analisis univariat dan bivariate (Uji Chi Square). Hasil penelitian ini didapatkan
reponden yang mengalai rupture perineum pada saat bersalin sebesar 94,7%, responden yang
tidak melakukan massage uterus sebesar 68%, responden dengan paritas primipara sebesar 42%,
dan reponden yang berat badan lahir bayi normal sebesar 94.1%. Pada analisa bivariat diperoleh
satu faktor yang berhubungan dengan kejadian rupture perineum adalah massage uterus ( p value
0.031 ) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara perineum massage dengan rupture
perineum dengan nilai OR=4.667, artinya ibu yang tidak melakukan massage perineum
mempunyai pelung 4.67 kali untuk mengalami rupture perineum. Rekomendasi bagi tenaga
kesehatan terutama bidan, disarankan agar mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan seperti pelatihan dan seminar kesehatan khususnya mengenai
cara pencegahan rupture perineum ketika bersalin, dapat megaplikasikan teknik massage
perineum sesuai dengan standar operasional prosedur, memberikan penyuluhan dan pelatihan ke
klien dan keluarga. Penelitian ditempat yang berbeda dengan karakteristik responden yang sama
namun dengan desain penelitian dan variable berbeda agar dapat mengali lebih dalam
mengenai kejadian rupture perineum ketika bersalin., sehingga dapat menurunkan angka
kejadian rupture perineum.
Kata Kunci: Ruptur perineum, Massage perineum, Paritas, dan Berat Badan Bayi Baru lahir
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015/Penelitian-HI/2020
Gambaran Indeks Masa Tubuh (IMT) Terhadap Basal
Metabolisme Rate (BMR), Usia Sel dan Lemak Viseral Pada
Kelompok Remaja
1. Munawaroh
2. Wiwit Wijayanti
ABSTRAK

Status gizi remaja dapat dihitung berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT). Riskesdas 2010
menunjukkan prevalensi remaja 13-18 tahun yang termasuk kategori gemuk sebanyak 1,4%
sementara itu Riskesdas 2013 menyatakan bahwa prevalensi obesitas (IMT>25) pada laki-laki
19,7% dan pada perempuan sebanyak 32,9%. Proporsi BB lebih (overweight) pada usia > 18 tahun
terus mengalami peningkatan sejak tahun 2007, 2013 dan 2018 yaitu 8.6% 11.5% dan 13.6%
(Riskesdas, 2018). Proporsi obesitas sentral usia > 15 tahun juga mengalami peningkatan yaitu,
18.8% tahun 2007, 26.6% tahun 2013 dan 31.0% tahun 2018 (Riskesdas 2018). Usia remaja
merupakan fase pertumbuhan yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi yang lebih besar
jumlahnya. Konsumsi makanan yang buruk pada remaja yang tinggi kalori dan rendah serat dapat
menyebabkan ketidakseimbangan antara asupan dan luaran energi yang dapat menyebabkan
pertambahan berat badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Indeks Massa
Tubuh (IMT) dan hubungannya terhadap Basal Metabolisme Rate, lemak visceral dan usia sel
pada kelompok remaja dengan menggunakan alat Bioimpedency Analisys (BIA). Penelitian ini
dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitiannya
adalah putra-putri lulusan SMU yang datang untuk mendaftar kuliah ke Universitas MH. Thamrin
selama
Agustus
dan
September
dengan
jumlah
42
responden. Hasil
Penelitian berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT) terbesar adalah 26 responden (61.9%) dalam
kategori normal (18.5-25). Sedangkan 21,4% mengalami obesitas dan 16,7 % masuk dalam
kelompok underweight, rata-rata Basal Metabolisme Rate (BMR) dari responden adalah 1384 Kkal
(95% CI 1312.2-1456.5) dengan Standar Deviasi 231,5. Responden berdasarkan persentase
lemak visceral berjumlah 26 responden (61.9%) memiliki lemak visceral normal (≤ 3) dan 16
responden (38.1%) memiliki lemak visceral tidak normal (> 3). Sedangkan responden berdasarkan
usia sel sejumlah 33 responden (78.6%) memiliki usia sel lebih muda atau sama dengan usia
kronologisnya dan 9 responden (21.4%) memiliki usia sel lebih tua dari usia kronologisnya.
Pada penelitian ini didapatkan hasil IMT, BMR,dan lemak visceral serta usia sel pada remaja yang
overweight dan obesitas atau memiliki usia sel lebih tua dari usia kronologisnya maka hal tersebut
dapat dijadikan skrining awal untuk melakukan modifikasi gaya hidup dan perilaku hidup sehat
pada remaja overweight, obesitas dan usia sel lebih tua dari usia kronologisnya.
Kata Kunci: IMT, BMR, Lemak Visceral, usia sel
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016/Penelitian-HI/2020
Pengaruh Senam Lansia Terhadap Perubahan Tekanan Darah
Pada Lansia Dengan Hipertensi di Wilayah Kp. Dukuh II (RT
05/RW 01) dan Dukuh III (RT 04/RW 02) Kramat Jati
1. Sundari Fatimah
2. Febi Puji Utami
ABSTRAK

Terdapat beberapa macam penyakit yang biasa menimpa para lansia antara lain hipertensi, jatung
koroner, stroke, dan lain sebagainya. Prevalensi kejadian hipertensi sangat tinggi pada lansia, yaitu
60%-80% pada usia diatas 65 tahun. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi
antara lain gagal jantung dan stroke. Bukti yang ada menunjukkan bahwa latihan dan olah raga
pada usia lanjut dapat mencegah atau melambatkan kehilangan fungsional, bahkan latihan yang
teratur dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh penyakit
kardiovaskuler. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Senam Lansia Terhadap
Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi di Wilayah KP. Dukuh II (RT 05/RW
01) dan Dukuh III (RT 04/RW 02) Kramat Jati Jakarta Timur. Tahap penelitian adalah (1)
mengambil data penelitian dengan data primer Lansia atau observasi secara langsung, (2)
kegiatan penelitian dengan melakukan senam lansia pada lansia dengan hipertensi, (3) analisis
data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan Metode yang digunakan quasy
eksperiment. Responden dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami hipertensi di Wilayah
KP. Dukuh II (RT 05/RW 01) dan Dukuh III (RT 04/RW 02) Kramat Jati Jakarta Timur. Teknik
sampling penelitian ini adalah Total Population. Data yang dikumpulkan meliputi data primer
menggunakan lembar observasi dan hasil penelitian dianalisis dengan Uji T sampel berpasangan.
Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis univariat, dan bivariat. Hasil Penelitian menunjukkan
(1) Tekanan darah responden sebelum dilakukan senam lansia yaitu nilai mean sistolik sebesar
165,00 mmHg dan mean diastolik sebesar 111,25 mmHg, (2) Tekanan darah responden sesudah
dilakukan senam lansia yaitu nilai mean sistolik sebesar 146,25 mmHg dan mean diastolik sebesar
98,13 mmHg, (3) Ada pengaruh senam lansia terhadap perubahan tekanan darah pada lansia
penderita hipertensi dengan selisih sistolik sebesar 18,750 mmHg dan selisih diastolik sebesar
13,125 mmHg. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok intervensi yang
diberikan senam lansia mengalami penurunan hipertensi dibandingkan kelompok kontrol yang
tidak diberikan senam lansia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi
untuk lansia agar dapat melakukan senam lansia secara rutin untuk membantu mengontrol tekanan
darah pada lansia sehingga dapat mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh hipertensi.
Kata Kunci: Senam Lansia, Hipertensi, Tekanan Darah, Lansia

The 2nd Research Day
Jakarta, 18 – 19 Desember 2020
31

The 2nd Research Day 2020
Universitas Mohammad Husni Thamrin
------------------------------------------------------------------------

No.Artikel
Judul

:
:

Penulis

:

017/Penelitian-HI/2020
Faktor yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Remaja
Tentang Dampak Pergaulan Bebas pada Siswa Siswi SMP IT
Nur Hikmah
1. Rosa Susanti
2. Okta Zenita Siti Fatimah
ABSTRAK

Perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai
atau saling mencintai, yang dilakukan sebelum perkawinan. Seks bebas atau dalam bahasa populernya
disebut extra-martial intercourse atau kinky-seks merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang
tidak wajar. Bentuk-bentuk perilaku seksual yang biasa dilakukan adalah (1) kissing atau perilaku
berciuman, mulai dari ciuman ringan sampai deep kissing, (2) necking atau perilaku mencium daerah
sekitar leher pasangan, (3) petting atau segala bentuk kontak fisik seksual berat tapi tidak termasuk
intercourse, baik itu light petting (meraba payudara dan alat kelamin pasangan) atau hard petting
(menggosokkan alat kelamin sendiri ke alat kelamin pasangan, baik dengan berbusana atau tanpa
busana), dan (4) intercourse atau penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita. Masa remaja
merupakan masa transisi yang kritis sebagai kunci berkembangnya pengalaman baru yaitu usia 10-19.
Masa remaja dihadapkan pada dorongan untuk mengkonsumsi alkohol, rokok, atau obat-obatan lain
serta memulai perilaku pergaulan bebas. Tujuan Penelitian adalah mengetahui faktor yang berhubungan
dengan pengetahuan remaja tentang dampak pergaulan bebas pada siswa siswi SMP IT Nur Hikmah.
Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini
adalah Siswa Siswi SMP IT Nur Hikmah kelas VIII dan IX. Sampel pada penelitian ini adalah total
populasi. Tahap penelitian terdiri dari tahap (i) menyebarankan kuesioner dengan menggunkan google
form, tahap (2) analisis data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, teknik analisis
yang digunakan analisis univariat dan bivariat (Uji Chi Square). Hasil penelitian ini didapatkan p value
0.012 menunjukan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan Pengetahuan Siswa Siswi
SMP IT Nur Hikmah kelas VIII dan IX Tentang Dampak Pergaulan Bebas Tahun 2020. Terdapat
hubungan keterpaparan media dengan Pengetahuan Siswa Siswi SMP IT Nur Hikmah kelas VIII dan IX
Tentang Dampak Pergaulan Bebas Tahun 2020 dengan p value 0.021. Saran penelitian ini diharapkan
melakukan penelitian yang serupa dengan varibel dan analisi yang berbeda sehingga dapat diketahui
faktor lain yang berhubngan dengan pengetahuan siswa/siswi tentang dampak pergaulan bebas selain
itu diharapkan sekolah dapat menambahkan materi tentang pergaulan bebas melalui media elektronik
dengan tampilan yang menarik dengan harapkan materi tersebut diminati oleh murid. Pada penelitian
berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dan analisis yang
berbeda.
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018/Penelitian-HI/2020
Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat terhadap
Program Posyandu Remaja di Wilayah Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur
1. Yasinta Dewi Kristianti
2. Nani Hendriani
ABSTRAK

Masa remaja merupakan masa dimana terjadi pertumbuhan fisik, emosi, sosial dan moral yang
begitu pesat. Tingginya perilaku seksual beresiko pada remaja serta masih kurangnya peran aktif
remaja terhadap program Posyandu Remaja dan kurangnya dukungan dari keluarga maupun
teman sebaya terkait posyandu remaja merupakan tantangan yang dihadapi terkait status
kesehatan remaja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
keinginan ataupun harapan masyarakat terhadap program Posyandu Remaja. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan
sampel didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai
(purposive sampling). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Product
and Service Solutions) versi-22 dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan Analisis Regresi Logistik dengan tingkat Confident Interval (CI= 95%; α =
0,05). Analisis Regresi Logistik digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan
masyarakat terhadap posyandu remaja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebanyak 62
persen responden berumur > 18 tahun dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 76 persen,
pendidikan responden mayoritas adalah pendidikan menengah/tinggi dengan jumlah 62 persen.
Berdasarkan pekerjaan sebanyak 78 persen adalah tidak bekerja dengan tingkat pengetahuan
sebanyak 92 persen memiliki pengetahuan baik. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa
ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan (p-value 0,001); kebutuhan (p-value 0,0010,002); keinginan (p-value 0,001-0,002) dengan Program Posyandu Remaja di wilayah Kelurahan
Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap posyandu remaja adalah untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan bagi remaja dalam upaya peningkatan derajat kesehatan remaja.
Aktivitas kegiatan posyandu remaja dapat di isi dengan kegiatan yang bervariasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan remaja di lingkungan tersebut. Keterlibatan masyarakat dan remaja khususnya
dalam keberlangsungan program posyandu remaja sangatlah berarti dan kelompok ini merupakan
pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat atau hasil positif dari implementasi programprogram posyandu nantinya.
Kata Kunci : Kebutuhan Masyarakat, Keinginan Masyarakat, Posyandu Remaja
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019/Penelitian-HI/2020
Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Terhadap Ketersediaan
Obat di Ruang Bersalin Rumah Sakit X
1. Trisna Budy Widjayanti
2. Abdul Firman
ABSTRAK

Obat adalah salah satu perbekalan farmasi yang berperan penting dalam upaya penyembuhan penyakit.
Ketersedian Obat di logistik farmasi akan mempengaruhi ketersedian obat di poliklinik rawat jalan dan
ruangan rawat inap termasuk ruangan bersalin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan manajemen logistik obat di Ruangan Bersalin Rumah Sakit. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung secara mendalam terhadap informan
dan observasi pengelolaan obat di ruang bersalin Rumah Sakit. Informan dalam penelitian ini terdiri dari
kepala instalasi farmasi, kepala gudang farmasi, koordinator farmasi rawat jalan dan rawat inap serta
kepala ruang bersalin. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan obat di ruang bersalin
tersentralisasi di instalasi farmasi rumah sakit. Penetapan sediaan obat didasarkan pada formularium
dan standar pengobatan yang telah dirumuskan oleh tim perumus untuk kemudian ditetapkan oleh
direktur rumah sakit. Dalam perencanaan kebutuhan obat unit ruang bersalin melakukan kegiatan
penentuaan jenis dan jumlah obat serta periode pengadaan berdasarkan prioritas dan sisa persediaan
di ruang bersalin. Dalam proses pengadaan obat di ruang bersalin dilakukan oleh instalasi farmasi rumah
sakit berdasarkan permohonan tertulis dari unit ruang bersalin yang dapat dilakukan setiap minggu pada
hari Senin, Rabu dan Jum’at. Dalam penerimaan obat yang diberikan dari instalasi farmasi, petugas
selalu melakukan pengecekan terhadap jumlah, jenis, spesifikasi, kondisi obat dan tanggal kadaluwarsa.
Penyimpanan obat di ruang bersalin dilakukan di tempat khusus yang tidak tercampur dengan
penyimpanan barang lain untuk menghindari kontaminasi dengan metode First Expired First Out (FEFO)
dan First In Firs Out (FIFO) disertai dengan sistem informasi manajemen, sedangkan penyimpanan obat
emergensi untuk kondisi kegawatdaruratan di ruang bersalin dilakukan terpisah dari persediaan obat
yang lain dengan menggunakan trolly yang mudah diakses namun tidak dapat dipinjamkan untuk
kebutuhan lain. Sistem distribusi obat di ruang bersalin menggunakan sistem persediaan lengkap di
ruangan (floor stock). Dalam menjamin mutu obat yang ada di ruang bersalin pemusnahan dan penarikan
obat-obat yang tidak dapat digunakan atau telah kadaluwarsa dilakukan melalui mekanisme return ke
unit instalasi farmasi rumah sakit untuk dilakukan pemusnahan yang tempat pemusnahannya dilakukan
oleh pihak ketiga. Dalam melakukan pengendalian obat ruang bersalin selalu melakukan stok opname
setiap 3 bulan sekali untuk memastikan ketersediaan obat di ruang bersalin. Seluruh kegiatan
pengelolaan obat di ruang bersalin dilakukan pencatatan dan pelaporan yang di kumpulkan kepada
instalasi farmasi rumah sakit setiap bulannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
manajemen pengelolaan obat di ruang bersalin telah dilakukan dengan baik dan terkoordinasi oleh
instalasi farmasi rumah sakit sebagai sistem satu pintu pengelolaan obat. Sebagai dampak dari
pengendalian obat yang baik di unit ruang bersalin ketersediaan obat di ruang bersalin sesuai dengan
perencanaan dengan tingkat ketersediaan baik.
Kata Kunci: Obat, Ketersedian Obat, Ruangan Bersalin Rumah Sakit
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020/Penelitian-HI/2020
Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Linen di Unit Laundry RS
Azra Bogor
1. Suhermi
2. Rinto Rivanto
ABSTRAK

Salah satu upaya dalam meningkatkan citra rumah sakit yaitu dengan pelayanan yang baik. Tidak
hanya pelayanan keperawatan tetapi pelayanan terhadap linen yang dibutuhkan pasien menjadi
salah satu faktor penting, kualitas linen yang baik akan memberikan kepuasan pada pasien
sehingga citra rumah sakit akan semakin baik. Untuk mendapat hasil linen yang baik harus
ditunjang pula dari sarana prasarana pengelolaan linen yang memadai, personal hygiene dan
ketersediaan dan penggunaan APD pada petugas linen. Di Rumah Sakit Azra Bogor masih
terdapat beberapa sarana prasarana yaang belum terpenuhi, salah satunya tidak tersedia kamar
mandi di unit laundry dan penggunan mesin cuci infeksius untuk mencuci linen non-infeksius.
Metode: penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan. Metode yang digunakan dalam pengambilan data dengan menggunakan lembar
checklist dan juga observasi secara langsung mengenai pengelolaan linen, sarana prasarana,
personal hygiene serta ketersediaan dan penggunaan APD. Hasil: ketersediaan sarana prasarana
ada beberapa yang belum tersedia seperti: kamar mandi, ruang dekontaminasi trolly, ruang
penyimpanan trolly bersih, ruang khusus istirahat petugas, meja penerimaan linen infeksius dan
non-infeksius. Dalam proses pengeringan masih terdapat linen yang belum kering sempurna,
penggunaan mesin cuci infeksius untuk mencuci linen non-infeksius. Saran: untuk proses
pengeringan lebih memperhatikan jumlah linen dengan kapasitas mesin pengering sehingga linen
yang dihasilkan dapat kering dengan sempurna. Menyediakan sarana prasarana WC/ kamar
mandi, ruang khusus istirahat petugas, meja penerimaan linen infeksius dan non-infeksius dan
ruang penyimpanan trolly karena fasilitas diatas masih belum tersedia di Rumah Sakit Azra Bogor.
Kata Kunci: Pengelolaan Linen, Sarana Prasarana, APD
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021/Penelitian-HI/2020
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Luka Tertusuk
Benda Tajam pada Perawat di Instalasi Gawat Darurat Rsud
Budhi Asih Tahun 2020
1. Rinto Rivanto
2. Nina Narjati Soejoto
ABSTRAK

Masih terdapat angka kejadian luka tertusuk jarum di RSUD Budhi Asih, berdasarkan data laporan
PPI diperoleh 24 kasus kejadian tertusuk benda tajam dan jarum suntik pada tenaga medis pada
tahun 2019 (PPI, 2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik
responden dan mengetahui hubungan kejadian tertusuk jarum dengan karakteristik responden.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan potong lintang (cross sectional).
Populasi adalah 410 perawat di RSUD Budi Asih. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik
cluster sampling yakni perawat di ruang Rawat Inap, Ruang Operasi dan Instalasi Gawat Darurat
dengan sampel sebesar 220 responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner,
analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan chi square. Hasil penelitian
menunjukkan angka kejadian tertusuk jarum tertusuk jarum 28 responden (12,5 %). Dari hasil
penelitian diperoleh P Value lebih dari α 0,05 dengan nilai P Value umur diperoleh P Value 0,062,
Pendidikan P Value 0,011, masa kerja P Value 0,837 dan pelatihan P Value 0,513. Dengan
demikian nilai maka Tidak terdapat hubungan kejadian tertusuk jarum dengan umur, Pendidikan,
masa kerja dan pelatihan Kesimpulan tidak ada hubungan antara kejadian tertusuk jarum dengan
karakteristik responden. Meskipun kejadian tertusuk jarum sedikit, namun Rumah Sakit lebih
meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah infeksi pada tenaga kesehatan.
Kata Kunci : Kejadian tertusuk jarum pada perawat
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022/Penelitian-HI/2020
Hubungan Tingkat Depresi Dengan Faktor Resiko Ide Bunuh
Diri pada Remaja di SMPN 20 Jakarta Timur
1. Dwinara Febrianti
2. Neli Husniawati
ABSTRAK

Bunuh Diri merupakan tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan.
Ide bunuh diri pada remaja sering dikaitkan dengan adanya kondisi depresi pada remaja. Beck
mendefinisikan depresi sebagai kondisi psikologi seseorang yang ditandai dengan adanya
gangguan mood, gejala gangguan kognitif, gangguan pada motivasional, dan gangguan pada fisik.
Menurut Riskesdas (2013), pada sampel populasi usia 15 tahun keatas sebanyak 722.329,
prevalensi keinginan bunuh diri sebesar 0,8% pada laki-laki dan 0,6% pada perempuan. Maraknya
kejadian bunuh diri saat ini banyak mendominasi pemberitaan di media masa, jika dibandingkan
tahun sebelumnya, jumlah kasus bunuh diri tahun 2019 lalu, meningkat hingga 50 persen (Mustofa,
2020). Beberapa kejadian bunuh diri sudah terjadi di Indonesia, bahkan tindakan seorang pelajar
SMP di Jakarta yang meninggal dunia setelah melompat dari lantai empat gedung sekolahnya
pada pertengahan Januari lalu, yang diduga karena mengalami depresi. Tujuan Penelitian ini
mengetahui hubungan tingkat depresi dengan faktor resiko ide bunuh diri pada remaja di SMPN
20 Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain cross sectional, dimana populasi
target yaitu siswa/siswi kelas 8 yang bersekolah di SMPN 20 Jakarta timur, dengan sampel
sebanyak 188 siswa SMPN, Hasil penelitian menunjukan mayoritas responden berada pada usia
14 tahun dan berjenis kelamin perempuan, penelitian menunjukan tingkat depresi responden
mayoritas berada pada tingkat depresi minimal atau tidak ada depresi 48,9 %, ada resiko ide bunuh
diri sebanyak 21,3 %, Hasil analisis hubungan antara tingkat depresi dengan faktor resiko ide
bunuh diri pada responden menunjukan hubungan kuat (r=0,696) dan berpola positif artinya
semakin parah tingkat depresi maka semakin besar peluang munculnya resiko ide bunuh diri. Hasil
Uji Statistik diperoleh nilai p = 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan
antara Tingkat Depresi Dengan Faktor Resiko Ide Bunuh Diri Pada Remaja Di SMPN 20 Jakarta
Timur. Rekomendasi selanjutnya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menindaklanjuti hasil
penelitian dengan melakukan pencegahan lebih lanjut untuk ide bunuh diri yang ditemukan,
menambah variabel faktor –faktor penyebab terjadinya ide bunuh diri dan menghubungkan
karakteristik dengan faktor pendukung terjadinya ide bunuh diri pada penelitian selanjutnya.
Kata Kunci: bunuh diri, depresi, remaja, resiko ide bunuh diri
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023/Penelitian-HI/2020
Stress
Dan Zoom Fatique Pada Mahasiswa Selama
Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19
1. Atikah Pustikasari
2. Lia Fitriyanti
ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan diterapkannya pembelajaran daring
(Pembelajaran Jarak Jauh) di institusi Pendidikan untuk pencegah terjadinya
penularan penyakit. Termasuk di Universitas Mohammad Husni Thamrin. Perubahan yang cepat
dalam metode pembelajaran menimbulkan Permasalahan yang berdampak pada Kesehatan fisik
dan psikis. Dampak ksikis yang tejadi adalah stress. Stres adalah reaksi fisik dan psikologis
seseorang terhadap suatu peristiwa atau objek atau yang dinilai sebagai ancaman. Folkman
(1984), sedangkan zoom fatique adalah perasaan lelah, gelisah, atau cemas dalam menghadapi
kegiatan video conferencing (Kompas.com, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh
gambaran Kecemasan dan kelelahan (fatique) pada mahasiswa Selama Pembelajaran Daring Di
Masa Pandemi Covid-19. Dan adanya factor lain yang yanhg berhubungan dengan stress dan
kelelahan pada saat pembelajaran daring. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
menggunaka Desain Cross sectional dengan jumal sampel 134 mahasiswa Prodi D3 Keperawatan
Universitas MH. Thamrin. Quesioner disebar melalui google form. Hasil penenlitan menunjukkan
pembelajaran daring 62,7 % menggunakan aplikasi zoom. 83,6 % responden mengalami stress
ringan dan 59,7% responden mengalami kelelahan saat pembelajaran daring. Hasil bivariat
diperoleh hasil ada hubungan yang bermakna antara pembelajaran daring dengan stress dan
kelelahan ( Fatique). Media pembelajarn menggunakan aplikai zoom berisiko 2 kali mengalami
kelelahan pada mahasiswa dan berisko 4 kali mengalami stress. Ada hubungan yang bermakna
antara factor lain yaitu ( sakit saat pembelajran daring, Frekuensi makan dan waktu / durasi
belajar dengan kelelahan, dan ada hubungan yang bermakna antara durasi/waktu belajar dengan
stress. Modifikasi media pembelajaran dengan berbagai aplikasi yang tidak memerlukan
konsentrasi yang tinggi Sehingga kelelahan dan stress pada mahasiswa tidak terjadi. Serta Di
pilih desain/ metode yang digunakan saat pembelajaran online dimasa pandemi Covid-19, yang
efektif dan dapat meminimalisasi dampak secara fisik, psikis maupun sosial pada mahasiswa.
Kata Kunci : Pembelajaran Daring, Covid-19, Stres , Kelelahan /Fatique
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024/Penelitian-HI/2020
Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Program
Studi D III Keperawatan Terhadap Kepatuhan Penggunaan
Alat Perlindungan Diri Pada Saat Pandemi Covid 19

Penulis

:

1. Helena Golang Nuhan
2. Hidayat Turochman
ABSTRAK

Pengetahuan adalah wawasan yang diperoleh secara formal maupun non formal. Secara
formal didapatkan dari pendidikan yang merupakan dasar dari pengetahuan. Pendidikan
berhubungan positif terhadap pengetahuan dalam pengembangan sikap dan ketrampilan.
Sedangkan pengetahuan secara non formal didapatkan dari pengalaman. Sejak World
Health Organization, menetapkan Corona Virus 19, sebagai pandemi global internasional
yang mengharuskan setiap negara mempersiapkan diri untuk menangani pasien penyakit
tersebut, maka pemerintah Indonesia, menerapkan program pembatasan social berskala besar
(PSBB) dan penggunaan alat perlindungan diri untuk mencegah dan mengendalikan infeksi
covid 19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa hubungan pengetahuan dan sikap
mahasiswa Prodi D III keperawatan terhadap kepatuhan penggunaan Alat Perlindungan Diri
(APD) pada saat pandemi Covid 19. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik,
desain crosssectional dengan menggunakan Stratified random sampling dari mahasiswa
prodi D III Keperawatan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 79 responden, usia
responden berada pada rentang 17 sampai 22 tahun dan sebagian besar berjenis kelamin
perempuan. 89.9% responden mempunyai pengetahuan baik, 94,9% mempunyai sikap positip
dan 96,2% patuh dalam menggunakan APD. Ada hubungan yang bermakna antara
pengetahuan terhadap kepatuhan menggunakan APD yang ditunjukan dengan nilai p value
0,016 < α 0,05. Ada hubungan yang bermakna antara sikap terhadap kepatuhan menggunakan
APD dengan nilai p value 0,006< α 0,05. Terdapat hubungan yang bermakna antara
pengetahuan dan sikap mahasiswa prodi D III Keperawatan terhadap kepatuhan dalam
menggunakan APD pada saat pandemi Covid 19.
Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Kepatuhan, Penggunaan APD
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025/Penelitian-HI/2020
Uji Potensi Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus Sabdariffa L.)
Sebagai Kandidat Antiseptik yang Aman Bagi Mikroflora
Normal Vagina
1. Prima Nanda Fauziah
2. Masdianto
ABSTRAK

Kesehatan reproduksi dan kebersihan daerah kewanitaan (vagina) bagi perempuan sangat penting
karena dapat mencegah dari penyakit serta infeksi menular. Di dalam vagina terdapat bakteri
Lactobacillus yaitu bakteri flora normal vagina yang baik yang berfungsi untuk mempertahankan
keasaman vagina agar bakteri patogen mati dan untuk menjaga keseimbangan flora normal
vagina. Terganggunya keseimbangan flora normal pada vagina dapat menyebabkan bakterial
vaginosis (BV). Penggunaaan antiseptik komersil justru mengganggu ekosistem di dalam vagina,
terutama pH dan dapat menggangu flora normal vagina, sehingga diperlukan antiseptik yang aman
bagi mikroflora normal vagina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri dari
ekstrak kelopak bunga rosella terhadap pertumbuhan bakteri patogen penyebab BV (Gardnerella
vaginalis) dan pertumbuhan mikroflora normal vagina (Lactobacillus sp.). Penelitian ini
menggunakan metode modifikasi koefisien fenol. Data dianalisis dengan ANOVA. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa infusum kelopak bunga rosella Hibiscus sabdarifa L. bersifat antibakteri
terhadap Gardnerella vaginalis, namun tidak menyebabkan kematian Lactobacillus sp. Hasil
analisis menunjukkan berbeda nyata karena nilai p<0.05. Simpulan, infusum kelopak bunga rosella
diduga dapat dijadikan alternatif sabun pembersih kewanitaan yang aman bagi flora normal vagina.
Kata kunci: Antibakteri, Hibiscus sabdarifa L., Gardnerella, Vaginalis, Lactobacillus sp., Vagina
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026/Penelitian-HI/2020
Hubungan Cystatin C Dan Mikroalbumin Urin Kuantitatif Pada
Penderita Diabetes Melitus Sebagai Faktor Risiko Gagal Ginjal
Kronik
1. Ellis Susanti
2. Imas Latifah
ABSTRAK

Penderita Diabetes Melitus (DM) pada dekade terakhir semakin meningkat, khususnya di negara-negara
berkembang. World Health Organization (WHO) memprediksikan bahwa pada tahun 2025 jika epidemi
ini tidak segera ditangani akan terjadi peningkatan prevalensi sebesar 150%. Menurut International
Diabetes Federation (IDF), jumlah pasien DM di dunia, meningkat dan biaya pengelolaannya menjadi 3
kali lipat dan 1 dari 2 orang penderita DM masih belum terdiagnosis. Berdasarkan data Riset Kesehatan
Dasar tahun 2018 (Riskesdas), prevalensi DM Nasional sebesar 8,5% atau sekitar 20,4 juta orang dan
mengalami peningkatan setiap tahun. Penderita DM sering mengalami komplikasi akut dan kronik yang
serius, diantara gangguan fungsi ginjal. Penderita DM dengan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol
perlu dilakukan tata laksana secara komprehensif sebagai upaya pencegahan komplikasi. Cystatin C
merupakan parameter pemeriksaan laboratorium untuk menilai laju filtrasi glomerulus yang dapat
digunakan sebagai penanda awal penurunan laju filtrasi glomerulus dalam menilai gangguan fungsi
ginjal. Cystatin C diproduksi secara stabil, dan tidak terpengaruh oleh proses inflamasi, jenis kelamin,
usia, diet, dan status gizi. Kelainan yang terjadi pada ginjal penderita DM dimulai dengan adanya
Mikroalbuminuria. Cystatin C dan Mikroalbumin Urin Kuantitatif diharapkan dapat dijadikan parameter
yang dapat memprediksi secara dini adanya gangguan ginjal kronik pada penderita DM. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran dan hubungan Cystatin C dan MikroAlbumin Urin
Kuantitatif pada penderita DM tidak terkontrol sebagai faktor risiko gagal ginjal kronik. Metode penelitian
yang digunakan adalah desain cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 151 penderita DM tidak
terkontrol yang melakukan pemeriksaan di laboratorium klinik Prodia Kebayoran periode Mei – Juni 2020.
Analisis data menggunakan regeresi korelasi untuk melihat hubungan antar parameter uji. Hasil
penelitian didapatkan subyek terbanyak pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 78% dan kelompok usia
≥ 50 tahun sebanyak 85%. Gambaran hasil Cyctatin C didapat nilai rata-rata 1,09 mg/L (rentang 0,591,92 mg/L), persentase abnormal sebesar 40%. Gambaran hasil Mikroalbumin Urine kuantitatif didapat
nilai rata-rata 143 mg/G (rentang 1,21-5210 mg/G), persentase abnormal sebesar 30%. Hasil uji korelasi
didapat ada hubungan antara kadar Cystatin dan Mikroalbumin Urine kuantitatif pada penderita DM tidak
terkontrol (r= 0,35). Berdasarkan hasil penelitian ini maka parameter pemeriksaan laboratorium Cystatin
C dan Mikroalbumin Urin Kuantitatif dapat digunakan untuk memastikan faktor risiko dan penanda awal
gagal ginjal kronik pada penderita DM tidak terkontrol yang dicurigai mengalami gangguan fungsi ginjal.
Kata Kunci: Keyword: Diabetes Melitus, Cystatin C, Mikroalbumin Kuantitaif Urine
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Penulis
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1. Abu Sopian
2. Rano Agustino

Perancangan Aplikasi Surat Pada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Mohammad Husni
Thamrin

ABSTRAK
Saat ini merupakan Era Revolusi Industri 4.0, dimana sektor industri maupun perusahaan dan
organisasi diberbagai bidang dituntut untuk berubah. Perubahan itu adalah dimana teknologi
informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggitingginya dengan penggunaan pemanfaatan teknologi digital. Era Revolusi Industri 4.0 membawa
pengaruh yang signifikan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sektor industri dan
perusahaan maupun organisasi. Semakin tinggi teknologi informasi dan komunikasi yang
digunakan akan semakin mempercepat proses penyampaian informasi. Proses informasi yang
cepat dapat membantu kelancaran kegiatan administrasi pada perusahaan maupun organisasi,
khususnya kegiatan administrasi yang berkaitan dengan aktivitas surat. Dalam pengelolaan surat
masuk dan surat keluar pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di
Universitas Mohammad Husni Thamrin saat ini belum memiliki aplikasi. Untuk itu perlunya suatu
teknologi yang dapat membantu efektivitas kelancaran administrasi dalam pengajuan surat dengan
pembuatan aplikasi surat pada LPPM. Dalam penelitian ini masih dibatasi pada pengajuan surat
tugas Dosen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis karakteristik proses pencatatan surat
pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Universitas Mohammad Husni
Thamrin dan merancang aplikasi surat untuk mendukung kegiatan pada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Universitas Mohammad Husni Thamrin. Metode penelitian
yang digunakan adalah dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Sedangkan perancangan
aplikasi menggunakan metode pengembangan software SDLC dengan model waterfall yang terdiri
dari analisis, desain dan testing serta implementasi. Untuk analisis menggunakan UML (Unfied
Modeling Language) sebagai alat yang membantu analisa alur sistem surat. Dan menggunakan
Model-View-Controller atau MVC yaitu sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan
memisahkan data (Model) dari tampilan (View) dan cara bagaimana memprosesnya (Controller).
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi surat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Universitas Mohammad Husni Thamrin. Proses bisnis dalam aplikasi surat ini
adalah Dosen ajukan surat lalu admin menerima ajuan surat dan memproses surat, setelah itu
admin mengirimkan surat yang telah ditanda tangani kepada Dosen atau menolak proses
pembuatan surat, lalu proses selesai. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu
mengembangkan aplikasi surat terintegrasi dengan fakultas serta bagian lainnya.
Kata Kunci: Perancangan, Surat, UML, Bootstrap
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028/Penelitian-HI/2020
Penerapan Simulasi Alat Ukur Pendeteksi Kelembapan Tanah
Menggunakan Perangkat Mikrokontroler Arduino Uno
1. Moh. Narji
2. Muhammad Ridwan Efendi
3. Eka Satryawati
ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perancangan dan Implementasi untuk mengukur kelembapan
tanah menggunakan mikrokontroler arduino uno. Alat ini bertujuan untuk menggantikan pekerjaan
manual menjadi otomatis. manfaat yang didapat dari alat ini adalah dapat mempermudah
pekerjaan manusia dalam mengukur kelembapan tanah. Alat ini mengunakan sensor soil moisture
/kelembapan tanah yang berfungsi sebagai pengukur kelembapan tanah. Komponen-komponen
penyusun alat ini diantaranya rangkaian power supply, rangkaian sistem minimum, rangkaian
sensor dan papan alat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengukuran kelembapan tanah
menggunakan sensor kelembapan tanah dapat bekerja dengan baik dan menampilkan informasi
nilai kelembapan tanah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil
pemantauan sistem pemantauan kelembapan tanah ini sudah dapat digunakan untuk memonitor
lahan pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan
berdasarkan informasi tentang nilai kelembapan tanah yang telah diperoleh. Hasil akhir yang
didapatkan dari pembacaan nilai sensor adalah basah, lembab dan kering sesuai dengan nilai
range Data Analog yang telah ditetapkan. Yaitu Kondisi basah ketika mendapatkan keluaran
dengan range batas bawah yaitu 150 dan batas atas 350, kondisi lembab ketika mendapatkan
keluaran dengan range batas bawah 351 batas atas 475, kondisi Kering ketika mendapatkan nilai
sensor dengan range batas bawah yaitu 476 dan batas atas 1023. Adanya alat otomatis pengukur
kelembapan tanah tersebut diharapkan dapat mempermudah kinerja dalam bidang pertanian.
Kata Kunci: Kelembaban Tanah, Sensor, Arduino, soil moisture, mikrokontroler arduino uno
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029/Penelitian-HI/2020
Pengaruh Disiplin Kerja, Kompensasi dan Beban Kerja
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Kabelindo Murni
Tbk

Penulis

:

1. Susiana Dewi Ratih
2. Reni Febrianti
ABSTRAK

PT. Kabelindo Murni Tbk merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produsen kabel
listrik dan kabel telekomunikasi tertua di Indonesia. Perusahaan ini mempunyai visi menjadi salah
satu perusahaan produsen kabel listrik dan telekomunikasi bertaraf Internasional. Untuk itu,
perusahaaan memerlukan sumber daya manusia yang handal dan berprestasi. Organisasi pada
era global saat ini dituntut mempunyai keunggulan bersaing baik dalam hal kualitas produk, jasa,
biaya, maupun sumber daya manusia yang professional. Dengan pengaturan sumber daya
manusia secara profesional diharapkan pegawai bekerja secara produktif dan berprestasi. Adanya
penurunan pendapatan, pengetatan pembiayaan, menyebabkan karyawan bekerja dengan beban
kerja lebih besar. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai hal seperti turunnya disiplin
karyawan serta kurang puasnya terhadap kompensasi yang diterima. Hal ini diperkirakan
berpengaruh pada prestasi kerja. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
apakah disiplin kerja, kompensasi, dan beban kerja mempengaruhi prestasi kerja karyawan pada
PT. Kabelindo Murni Tbk. Metode digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif
sampel jenuh 50 orang divisi Office, pengumpulan data dengan kuesioner. Menguji pengaruh
variabel disiplin kerja, kompensasi dan beban kerja terhadap prestasi kerja, baik secara parsial
maupun simultan. Teknik analisis data yang digunakan uji statistik regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, disiplin kerja, kompensasi dan beban Kerja
berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap prestasi kerja. Dan secara simlultan disiplin kerja,
kompensasi, dan beban kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja dan
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen kuat. Variabel variabel
independen yang diuji berpengaruh 71% terhadap variabel dependen. Saran agar perusahaan
lebih memaksimalkan karyawannya dari segi ketertiban, ketelitian dan prosedur kerja yang aman
serta perusahaan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar dicapai prestasi kerja yang
optimal.
Keyword: Disiplin Kerja, Kompensasi, Beban Kerja, Prestasi Kerja
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Penulis

:

1. Akhmad Subkhi Ramdani
2. Noerlina Anggraeni

Analisis Kesalahan Dalam Menggunakan Question Tag Oleh
Mahasiswa Semester dua Program Studi Manajemen
Universitas MH. Thamrin

ABSTRAK
Question tag adalah salah satu jenis pertanyaan yang paling sering muncul dalam percakapan.
Namun, dalam pelaksanaannya banyak mahasiswa yang tidak bias menjawab pertanyaan jenis ini
dengan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan
mahasiswa semester dua Programm Studi Manajemen Universitas MH.Thamrin dalam
menggunakan Question tag. Selanjutnya, data penelitian ini dikumpulkan menggunakan penelitian
kuantitatif dengan desain deskriptif. Penulis menggunakan tes untuk mengumpulkan data dan
untuk menganalisis pemahaman siswa terhadap Question tag. Selain itu, tes ini juga
menggunakan Cronbach Alpha untuk menemukan reliability. Kemudian, dalam menganalisis data,
penulis menggunakan statistik deskriptif melalui langkah-langkah berikut: 1) memberikan skor
pada tes siswa, 2) menemukan nilai rata-rata dari skor siswa, 3) mengubah skor menjadi
persentase, dan 4) menggunakan interval untuk menemukan pemahaman siswa dalam
penggunaan Question tag. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa kemampuan
mahasiswa semester dua Program Studi Manajemen dalam menggunakan Question tag dapat
dikatakan baik dengan hasil 81,25%. Namun, peneliti juga menemukan akan adanya interferensi
bahasa yang menyebabkan mahasiswa mendapatkan 28,75% kesalahan dalam menjawab soal.
Dimana Interferensi bahasa merupakan sebuah penyimpangan yang terjadi pada norma bahasa
baik bahasa pertama maupun bahasa yang sedang dipelajari oleh seorang pengguna dua
bahasa. Interferensi bahasa ini muncul pada semua level bahasa: fonologis, morfologis, sintaktis,
semantic, dan leksikal. Setiap bahasa di seluruh dunia memiliki tata bahasanya masing-masing,
dimana terdapat beberapa kesamaan dan juga perbedaan terhadap bahasa lain. Demikian pula
dengan bahasa inggris dan bahasa Indonesia. Maka dari itu, dalam menggunakan
atau menerjemahkan suatu bahasa, seseorang harus mengikuti kaedah tata bahasa yang berlaku
dalam bahasa tersebut.
Kata Kunci: question tags, pemahaman siswa
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031/Penelitian-HI/2020

Penulis

:

1. Sopiah
2. Asep Irwansyah

Menerapkan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasan Toilet
Traning Dengan Metode Drill Pada Anak Usia Dini di PAUD KB
Tiara Cibinong Bogor

ABSTRAK
Kemandirian buang air kecil dan buang air besar, merupakan aspek dasar yang harus dikuasai
anak sebelum menguasai kemampuan bina diri lainnya. Hal ini disebabkan karena kegiatan
buang air kecil dan buang air besar adalah kegiatan yang selalu dilakukan manusia secara rutin
setiap hari. Tujuan utama penelitian ini adalah Tujuannya untuk meningkatkan pendidikan
karakter
melalui
kemampuan
bina
diri
buang
air
kecil
pada siswa
dengan memperbaiki pembelajaran bina diri melalui metode latihan
(drill). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (classroom action research).
Penelitian ini dilaksanakan di PAUD KB Tiara Cibinong Bogor. Setting yang digunakan dalam
penelitian ini adalah di dalam kelas. Setting di dalam kelas dan toilet untuk mengetahui
kemampuan bina diri buang air kecil dalam proses pembelajaran dan mengetahui seberapa
besar peningkatan kemampuan bina diri dengan menggunakan metode latihan (drill).
Penelitian ini dilakukan di PAUD KB Tiara Cibinong Bogor , pada mata pelajaran keterampilan
bina diri untuk meningkatkan kemampuan bina diri buang air kecil siswa usia 3-4 tahun dengan
sampel sensus (sampel jenuh) jumlah siswa 10. Berdasarkan presentase pencapaian yang
diperoleh subjek menunjukkan bahwa penggunaan metode latihan (drill) pada pembelajaran
bina diri dapat meningkatkan kemampuan buang air kecil anak autis. Oleh karena itu, metode
latihan (drill) dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode yang digunakan untuk melatih
dan meningkatkan kemampuan buang air kecil anak sehingga karakter anak akan menjadi lebih
teratur, disiplin dan rapih. Guru diharapkan lebih intensif dalam memberikan pembelajaran
buang air kecil dengan menerapkan langkah-langkah ataupun tahapan buang air kecil dalam
pembelajaran dan guru diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan metode latihan dengan
pemberian reward yang bervariasi agar anak aktif dan tidak mudah bosan dalam belajar. Serta
hendaknya
guru
selalu
memberikan
dorongan
berupa
pujian
kepada
siswa agar siswa menjadi lebih memiliki kepercaya diri dan bersemangat sehingga
termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik.
Kata Kunci : Toilet Training, Metode Drill,Pendidikan Karakter
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032/Penelitian-HI/2020
Hubungan Sikap, Motivasi Dan Dukungan Tokoh Masyarakat
Terhadap Perilaku Kepatuhan Ibu Dalam Membawa Balita ke
Posyandu Edelwis I Citra Indah City Kabupaten Bogor Tahun
2020

Penulis

:

1. Ajeng Setyaningsih
2. Dulakhir
ABSTRAK

Posyandu merupakan salah satu upaya yang bersumber daya masyarakat, yang dilaksanakan oleh
Kader Kesehatan dan telah mendapatkan pendidikan serta pelatihan. Berdasarkan hasil studi
pendahuluan ditemukan 6 dari 10 ibu yang memiliki balita menyatakan tidak membawa balitanya
ke Posyandu dengan alasan tidak sempat dan lupa dengan jadwal kegiatan Posyandu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap, motivasi dan dukungan tokoh masyarakat
terhadap perilaku kepatuhan ibu dalam membawa balita ke Posyandu Edelwis I Citra Indah City
Kabupaten Bogor tahun 2020. Penenelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain
studi cross sectional dan analisis data secara univariat dan bivariat. Populasi dalam penelitian ini
adalah ibu yang memiliki balita dan sampel penelitian berjumlah 50 responden, dengan teknik
pengembilan sampel menggunakan total sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada
hubungan sikap (p-value 0,012) serta tidak ada hubungan antara motivasi (p-value 0,560) dan
dukungan tokoh masyarakat (0,127) terhadap perilaku kepatuhan ibu dalam membawa balita ke
Posyandu Edelwis I Citra Indah City Kabupaten Bogor tahun 2020. Diperlukan kerjasama antara
ibu yang memiliki balita serta kader posyandu dalam hal memotivasi ibu agar mau membawa balita
mereka ke Posyandu.
Kata Kunci: Sikap, Motivasi, Dukungan Tokoh Masyarakat, Perilaku Kepatuhan
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033/Penelitian-HI/2020
Pengaruh Latihan Fisik Aerobik Terhadap Perubahan Kadar
Gula Darah Sewaktu Pada Penderita Diabetes Mellitus di
Wilayah Kerja Puskesmas Kramat Jati
1. Nurma Dewi
2. Sri Suryati
ABSTRAK

Diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang memunculkan suatu kumpulan gejala pada
seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah melewati ambang batas
normal.Data WHO menunjukkan peningkatan kasus DM tiap tahunnya terus meningkat. Pada
tahun 2015 jumlah penderita diabetes mellitus di dunia mencapai 415 juta jiwa, dan pada tanu
2020 menjadi 463 juta. Merupakan penyakit tidak menular ke 6 terbanyak diindonesia setelah
Asma,Kanker, stroke,gagal ginjal, dan penyakit sendi. Proporsi diabetes mellitus di Indonesia
sebesar 6,9% pada tahun 2015. Pada tahun 2018 menjadi 8,5% yaitu sekitar 16.232.154 orang
dari estimasi jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas, dengan sebaran penderita
terbanyak adalah provinsi DKI Jakarta sebanyak 3,4 % (Kemenkes RI, 2018).Membutuhkan
penatalaksanaan yang tepat dan efektif dan efisien salah satunya dengan latihan fisik
aerobik.Tujuan pada penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh aerobik terhadap perubahan
kadar gula darah, selani itu juga akan melihat karakteristik berupa umur,jenis kelami,rimawat
penyaki hipertensi dan penyakit diabetes mellitus. Penelitian ini merupakan penelitian dengan
pendekatan quasi eksperimen menggunakan pendekatan pre and post test .Populasi atau subyek
penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah berjumlah 150 orang. Pengambilan sampel
dengan rumus Slovin dan dipatkan sampel 60 responden, dengan menerapkan kriteria inklusi dan
kliteria eklusi berupa tidak ada masalah pada sendi atau kecacatan.Waktu penelitian bulan Juli
sampai Agustus 2020. Terlihat ada penurunan kadar glukosa darah pada kelompok yang tidak
menjalani erobik dengan sesua prosedur ada 8 responden atau 23,3% sedangkan pada kelompok
yang mengikuti aerobic dengan prosedur yang benar terjadi penurunan kadar glukosa darah pada
44 responden atau 76,7%. Dengan nilai OR 16,5 artinya responden yang mengikuti aerobic
dengan baik akan mempunyai peluang 16,5 kali dalam menurunkan kadar glukosa darah. Diabetes
sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, riwayat hipertensi. Sementara penyakit diabetes merupakan
salah satu penyakit yang dapat memunculkan bebabagai penyakit degeneratif. Untuk
mengatasinya dapat dilakukan dengan memilih aktivitas salahsataunya adalah aerobik, yang
efektif dalam menurunkan gula darah pasien. Perlu adanya penelitian dengan jumlah responden
yang lebih banyak lagi dan perlu diadakan metode yang berbeda seperti adanya kelompok control.
Selain itu perlu juga di lakukan tekhnik tehnik non farmakologis lainnya yang dapat membantu
pasien dalam menjaga kesetabilan gula darah.
Kata Kunci: Penangan Diabetes mellitus, Aerobik Diabetik, Sena Diabetik
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001/PkM-HI/2020
Sosialisasi Protokol Kesehatan Bagi Pekerja Buruh Pasar
Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

Penulis

:

1. Nur Asniati Djaali
2. Eko Setyo Pambudi
3. Brian Sri prahastuti
ABSTRAK

Saat ini pandemi covid-19 tengah melanda Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Sejak pertama
kali mewabah pada bulan maret 2020, peningkatan kasus terus terjadi dari waktu ke waktu, dan
belum menunjukkan tren turun. Pada bulan oktober 2020 di Indonesia dilaporkan kasus aktif tingkat
nasional sebesar 19,97% dengan tingkat kematian 3,55%. Pembatasan aktifitas melalui PSBB dan
upaya peneapan protokol kesehatan terus dilakukan di semua sektor dengan jangkauan
menyeluruh. Pasar merupakan salah satu sektor yang tetap berjalan di masa PSBB karena pasar
merupakan fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar masyarakat,
sehingga area pasar menjadi salah satu area yang memiliki potensi penularan covid-19 yang tinggi.
Para pekerja yang beraktifitas di pasar tentunya juga bisa menjadi agen penularan utama bagi
keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya yang tepat dan terus menerus
dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan melakukan perilaku yang baik dalam
pencegahan covid-19. Mitra kegiatan ini adalah pasar minggu yang berada di Jakarta selatan.
Pasar minggu merupakan salah satu pasar jaya yang beada di wilayah Jakarta selatan, memiliki 5
blok pasar, dan memiliki buruh angkut yang dikoordinir oleh mitra pasar minggu. Dengan
melibatkan 30 pekerja buruh pasar dan 10 orang dari kantor manajemen pasar minggu, tim UMHT
melakukan sosialisasi protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi buruh angkut. Kegiatan
dilaksanakan melalui penyuluhan yang memuat 3 topik yaitu bahaya dan peningkatan kasus covid19, potensi penyebaran covid-19 kepada keluarga dan masyarakat, dan upaya pencegahan covid19. Terjadi peningkatan pemahaman tentang covid-19 pada pekerja buruh pasar yang dilihat
melalui respon pekerja pasar pada saat tanya jawab yang cukup aktif. Terlihat keseriusan peserta
penyuluhan dalam menyimak materi yang diberikan, dan proses diskusi yang berjalan cukup lama
karena banyaknya pertanyaan yang muncul dari para pekerja. Melalui kegiatan sosialisasi ini
diharapkan terjadi perilaku penerapan protokol Kesehatan yang baik bagi pekerja buruh pasar,
yaitu menggunakan masker dengan tepat, menjaga jarak terutama saat membuka masker, sering
menerapkan cuci tangan yang baik, dan menerapkan 8 langkah setelah bekerja dan saat tiba di
rumah.
Kata Kunci: Sosialisasi protokol kesehatan, Protokol kesehatan bagi pekerja pasar, Pencegahan
covid-19 di pasar
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002/PkM-HI/2020
Home Based Intervention Sebagai Upaya Meningkatkan
Preferensi Konsumsi Sayur dan Buah Anak Usia Sekolah
Dasar
1. Kartika Wandini
2. Annisa Nursita Angesti
3. Armita Athennia
ABSTRAK

Masa usia sekolah dasar menjadi periode tumbuh kembang sekaligus masa persiapan fase
percepatan berikutnya. Orang tua kerap memiliki tantangan untuk bisa membiasakan anak
mengkonsumsi makanan yang sehat terutama buah dan sayur. Buah dan sayur adalah sumber
pangan yang kaya akan vitamin dan mineral. Kegiatan ini menyediakan sarana edukasi bagi anak
dan orang tua dengan metode intervensi yang menarik dan menyenangkan. Tujuan utama dari
kegiatan ini untuk mengupayakan peningkatan pengetahuan dan preferensi konsumsi buah dan
sayur pada anak usia sekolah dasar melaui kegiatan Home Based Intervention. Pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara daring (online) menggunakan zoom meeting dengan melakukan story
telling untuk anak oleh pendongeng dan sosialisasi untuk orangtua oleh ahli gizi. Pembelajaran
melalui kegiatan story telling dirasa dapat lebih menarik perhatian anak, memicu kekuatan berpikir,
dan memberi dimensi tambahan secara visual dalam diri anak sehingga informasi yang
disampaikan akan lebih mudah diserap. Sementara melalui sosialisasi yang diberikan kepada
orang tua diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang tua sebagai pemeran utama
penyedia makanan keluarga. Pada kegiatan ini, pengetahuan dan preferensi anak dilihat dari
pengisian kuesioner pre test dan post test. Sebanyak 21 orang tua dan 11 anak mengikuti pre-test
kegiatan ini. Hasilpost test menunjukan terdapat kenaikan skor pengetahuan orang tua sebanyak
3 sampai 5 poin dan skor pengetahuan anak sebanyak 1-2 poin. Peserta anak mampu
menyebutkan berbagai jenis buah dan sayuran, mengetahui kapan waktu makan buah yang tepat,
dan manfaat vitamin bagi tubuh. Skor preferensi konsumsi buah dan sayur pada anak juga
mengalami kenaikan. Adapun penyelenggaraan kegiatan ini memiliki keterbatasan. Pelaksanaan
yang dilakukan secara daring memiliki berbagai hambatan, baik secara teknis maupun hal lain,
termasuk dalam menarik minat peserta untuk secara sukarela mengisi kuesioner pre test dan post
test dan mengikuti sosialisasi hingga akhir. Meskipun memiliki keterbatasan, sesuai dengan hasil
pada kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang disampaikan dengan metode
Home Based Intervention memberi dampak positif bagi pengetahuan dan preferensi peserta
terhadap buah dan sayur.
Kata Kunci: Home Based Intervention, Pengetahuan, Preferensi, Buah, Sayur, Anak usia sekolah
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003/PkM-HI/2020
Edukasi Gizi Pola Konsumsi Rendah Gula, Garam, Lemak
(GGL) Pada Remaja

Penulis

:

1. Amiroh
2. Parlin Dwijana
3. Sarah Mardiyah
ABSTRAK

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia yaitu 64%.
Penyebabnya antara lain pola makan yang salah yaitu konsumsi tinggi gula, garam dan lemak.
Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menanggulangi PTM. Pernyataan
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencatuman Informasi Gula,Garam dan Lemak serta
Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Kegiatan ini bertujuan
meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal ini mahasiswa tingkat 1 UMHT tentang batas
konsumsi GGL melalui Edukasi Gizi. Kegiatan dilakukan secara daring meliputi pre test,
penyuluhan, post test 1 dan 2. Pre test dan post test disebarkan kepada sasaran menggunakan
google form. Penyuluhan dilakukan menggunakan google meet. Jumlah yang mengikuti pre test
sebanyak 175 orang, namun yang mengikuti post test menurun menjadi 151 orang. Hasil pre test
menunjukkan bahwa sebagian sasaran telah memahami pengetahuan tentang Pola Makan Sehat
Gizi Seimbang, namun pemahaman tentang Pola Konsumsi rendah Gula, Garam dan Lemak
masih belum memuaskan. Ini dibuktikan dengan rata-rata nilai pada pre test sebesar 42,12.
Setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan nilai. Nilai post test 1 yaitu 46,5 dan post test 2
yaitu 68.
Kata kuci: PTM, GGL, pre test, penyuluhan, post test
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004/PkM-HI/2020
Pemberdayaan Bidan Dalam Pembentukan Kelas Ibu Hamil di
Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Pondok Gede

Penulis

:

1. Munawaroh
2. Dewi Fajar Wati
ABSTRAK

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, terutama pada kelompok rentan kesehatan, yaitu ibu
hamil, bersalin dan bayi pada masa perinatal masih diprioritaskan pada program pembangunan di
Indonesia. Pentingnya pembentukan kelas ibu hamil sesuai dengan Permenkes RI no 97 tahun
2014 pasal 46 dan 48 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan
dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan
kesehatan seksual. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Abdul Radjak Pondok Gede `sebagai
fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak harus meningkatkan kualitas pelayanannya. UPK Abdul
Radjak Pondok Gede dalam memberikan layanan kesehatan terutama ibu dan anak bekerjasama
dengan BPJS kesehatan tentunya bersaing dengan puskesmas-puskesmas terdekat untuk
memberikan layanan yang berkualitas dan kekinian. Kelas ibu hamil akan memberikan solusi
dalam peningkatan mutu layanan kesehatan khususnya kesehatan ibu. Kelas ibu hamil juga
merupakan layanan kesehatan ibu kekinian yang belum semua fasilitas kesehatan tingkat pertama
memilikinya, sehingga hal ini dapat menjadi nilai jual dalam pengembangan UPK Abdul Radjak
Pondok Gede. Metode pembentukan Kelas Ibu Hamil di UPK Abdul Radjak Pondok Gede
dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan secara virtual dengan menggunakan zoom meeting. Dalam
setiap sesi pertemuan dihadiri oleh ibu hamil, bidan UPK Abdul Radjak Pondok Gede dan
pendamping kelas ibu hamil. Adapun kegiatan yang diberikan dalam kelas ibu hamil adalah
penyampaian materi seputar kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta aktifitas fisik
(Prenatal Gentle Yoga). Sebelum dan sesudah penyampaian materi oleh bidan, peserta kelas ibu
hamil diberikan pre test dan post test untuk mengukur pengetahuan peserta. Hasil yang di dapat
setelah dilakukan pre test dan post test terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta kelas ibu
hamil. Pengetahuan pada kelas ibu hamil I adalah 67%-78% pada pre test meningkat menjadi
87%-100% pada post test. Pengetahuan pada kelas ibu hamil II adalah 60%-80% pada pre test
meningkat menjadi 90%-100%. Pengetahuan pada kelas ibu hamil III adalah 57%-85% pada pre
test meningkat menjadi 85%-100% pada post test. Dan pengetahuan pada kelas ibu hamil IV
adalah 43%-85% pada pre test meningkat menjadi 86%-100% pada post test. Secara keseluruhan
dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pada kegiatan kelas ibu hamil di UPK
Abdul radjak Pondok Gede. Dan struktur organisasi kelas ibu hamil telah terbentuk pada Kamis, 3
November 2020.
Kata Kunci: Kelas Ibu Hamil, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK)
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005/PkM-HI/2020
Edukasi (Penyuluhan Kesehatan pada Kelompok Peserta
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)
1. Siti Jumhati
2. Nuralam
ABSTRAK

Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan
pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Peserta, Penyedia
Pelayanan Kesehatan (PPK) dan PT Askes (Persero) dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi
peserta askes yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan
biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Jumlah Lansia di kampung Dukuh RT 004 RW
002 yaitu : 60 orang dengan karekteristik penyakit kronis : hipertensi : 12 orang dan DM : 48 orang
serta penderita keduanya/ Hipertensi dan DM : 20 orang (Data Kependudukan RT 004 RW 002
Kp. Dukuh Tahun 2020). Permasalahan mitra : Kurangnya informasi tentang Prolanis (Program
Pengelolaan Penyakit Kronis) dan belum optimalnya kegiatan Edukasi dalam bentuk Penyuluhan
Kesehatan pada Kelompok Penyakit Kronis serta kurangnya Peran dan kepedulian masyarakat
terhadap kegiatan Prolanis. Solusi yang ditawarkan: Membangun sebuah upaya yang
bersifat peer edukasi (Kelompok penderita Penyakit Kronis) yang berkelanjutan dan
mengembangan sebuah media sosialisasi berbasis teknologi informasi. Tahapan Penjajakan
pertama dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 dan yang kedua dilakukan pada tanggal 12
Oktober 2020 serta Tahapan Kegiatan Edukasi (Penyuluhan Kesehatan) pada hari sabtu tanggal
24 Oktober 2020 Pukul 16.00 WIB dengan menggunakan media: Presentasi PPT dan leaflet.,
Metode: ceramah dan diskusi tanya jawab dengan mekanisme off line dengan penerapan protokol
kesehatan dimasa pandemi Covid-19. Peserta (lansia) dapat menyebutkan kembali pengertian
Prolanis, kegiatan-kegiatan Prolanis, tanda dan gejala penyakit hipertensi dan DM, pola kebiasaan
hidup sehat dalam rangka mencegah penyakit komplikasi yang diakibatkan penyakit
kronis, Adanya motivasi Peserta (lansia) dari RT 004/ Rw 002 untuk menjaga kesehatan dalam
rangka mengatasi penyakit kronis secara mandiri dan Peserta (lansia) berkomitmen mendaftar
menjadi bagian anggota kelompok Prolanis sesuai FKTP. Kegiatan promotif ini menghasilkan
peningkatan pengetahuan dan motivasi peserta dalam mengelola penyakit kronis dan hal ini sesuai
dengan PP No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 20 ayat 1 bahwa setiap Peserta berhak
memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan,
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Peserta antusias terhadap
materi penyuluhan, peserta mengetahui pengertian prolanis, kegiatan-kegiatan prolanis, tanda
gejala penyakit hipertensi dan DM, kebiasaan pola hidup sehat, pengelolaan secara mandiri
penyakit kronis, dan peserta bersedia untuk bergabung menjadi anggota kelompok Prolanis sesuai
FKTP.
Kata Kunci: Lansia, Prolanis, Hipertensi, DM
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006/PkM-HI/2020
Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia di Panti Sosial
Tresna Werdha Budi Mulia I Jakarta Timur

Penulis

:

1. Lia Fitriyanti
2. Atikah Pustikasari
3. Dwinara Febrianti
ABSTRAK

Usia lanjut adalah seseorang yang telah berusia diatas 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah
sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (Ratnawati, 2019 ) dan lanjut usia tersebut
mengalami kemunduran baik secara biologis, fisik, psikologis dan sosial, dengan adanya
Perubahan-perubahan yang diakibatkan dari degeneratif pada lanjut usia akan berdampak pada
kesehatan usia lanjut, oleh karena itu kesehatan pada lanjut usia penting di perhatikan dan di
tingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lanjut usia baik yang tinggal di Panti sosial
Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia I yang merupakan salah satu unit pelaksana tekhnis dinas
sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut
usia terlantar. Permasalahan yang ada di Panti sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia
I Cipayung Jakarta Timur yaitu sebagian lansia kurangnya pengetahuan tentang pentingnya
kesehatan yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup lansia. Adapun tujuan dari
kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan informasi kepada lanjut usia di Panti
Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I Cipayung tentang pentingnya kesehatan yang dapat
mempengaruhi peningkatan kualitas hidup pada lanjut usia. Hasil pemeriksaan Kesehatan yang
didapatkan adanya masalah asam urat 37%, hipertensi 33 %, Inkontensia urine 17% dan scabies
13%. Dengan dilakukan kegiatan penyuluhan Kesehatan terjadi peningkatan pengetahuan dari
40% menjadi rata-rata 75% dan penyuluhan Kesehatan yang dilakukan sangat efektif dan lancar.
Dengan adanya peningkatan pengetahuan pada lansia sehingga lansia peduli dengan
Kesehatannya, maka akan berpengaruhi kepada peningkatan kualitas hidup lansia, dengan
demikian lansia dapat hidup Bahagia dan produktif.
Kata Kunci : Kualitas Hidup lansia, Lanjut Usia, Kesehatan, pengetahuan.
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007/PkM-HI/2020
Peningkatan Pengetahuan HBV, HIV/AIDS dan SARS-COV2
pada Mahasiswa dan Masyarakat

Penulis

:

1. Lenggo Geni
2. Prima Nanda Fauziah
ABSTRAK

Perkembangan permasalahan Hepatitis B virus, Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Sars-Cov2 semakin lama semakin mengkhawatirkan baik dari sisi kuantitatif maupun
kualitatif. Usia remaja merupakan usia yang paling rentan terinfeksi Hepatitis B terutama
akibat penggunaan tato dan juga terinfeksi HIV akibat narkoba atau seks bebas. Bahkan,
dalam jangka waktu tertentu, ketika perempuan remaja menjadi ibu hamil, maka
kehamilannya dapat mengancam kelangsungan hidup janin/bayinya. Jumlah kasus
Hepatitis B dan HIV secara global semakin meningkat. Infeksi baru tahun 2018
diperkirakan 2,3 juta, dengan insiden sebanyak 2 juta kasus. Kegiatan pengabdian
masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai penyakit
Hepatitis B dan HIV serta upaya deteksi dini untuk kedua penyakit tersebut. Sars-Cov2
yang merupakan virus penyebab covid19 juga menjadi penting karena saat ini masih
menjadi pandemi. Kegiatan dilakukan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan
kesehatan terutama tentang penyakit dan pemeriksaan Hepatitis B, HIV dan Sars-Cov2.
Kegiatan ini dilakukan pada mahasiswa dan masyarakat umum dengan platform Zoom
Meeting. Peserta mendaftar secara online dan diwajibkan mengikuti pre-test saat
mendaftar dan post-test saat mengisi absen kehadiran seminar online (webinar). Kegiatan
ini diikuti oleh 385 peserta dari 423 peserta yang mendaftar. Profesi peserta yang
mendaftar meliputi: pelajar/mahasiswa, guru/dosen, tenaga kesehatan, ibu rumah tangga,
dan analis Lab. Simpulan, berdasarkan hasil pre test, post test dan antusias peserta yang
mendaftar serta mengikuti seminar online ini, maka kegiatan ini perlu dilakukan secara
rutin.
Kata kunci: Deteksi dini, Hepatitis B, HIV, Jakarta, Sars-Cov19
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008/PkM-HI/2020
Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Pada Anak Jalanan
Akur Kurnia Kramat Jati Jakarta Timur Bulan Oktober 2020
1. Suhermi
2. Slamet Santoso Kurniawan
ABSTRAK

Perilaku Personal Hygiene Terhadap Anak Jalanan belum sepenuhnya memahami mengenai
pentingnya personal hygiene meskipun ada pemberian beberapa informasi dari volunteer save
street child namun pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari belum diterapkan sepenuhnya hal
tersebut ditunjukan dengan sikap acuh tak acuh anak jalanan dalam menjaga personal hygiene.
Berdasarkan hasil kajian tersebut maka anak jalanan memiliki peluang yang besar terinfeksi virus
corona dan media penyebaran virus corona. Kegiatan yang digunakan dalam program pengabdian
masyarakat ini beruapa penyuluhan edukasi protokol kesehatan dan demontrasi cara mencuci
tangan, cara menjaga jarak, cara menggunakan masker dan etika batuk. Anak jalanan yang
mengikuti penyuluhan dan demontrasi memahami tentang pentingnya penerapan protokol
kesehatan selama masa pandemi dan mampu mendemontrasikan ulang. Berdasarkan evaluasi
selama melaksanakan kegiatan, dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari
kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar antara lain karena dukungan founder
rumah singgah akur kurnia, pengurus dan pendamping anak-anak jalanan. Serta antusias anakanak jalanan untuk mengikuti edukasi penerapan protokol kesehatan. Sedangkan faktor
penghambat dalam kegiatan ini adalah kurang luasnya tempat memberikan edukasi/ penyuluhan
sehingga paparan penyuluhan setiap demontrasi dilakukan secara bergantian. Kurang tertibnya
anak-anak dalam mengikuti penyuluhan sehingga membutuhkan waktu untuk menertibkan anakanak dengan bantuan pendamping. Kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman tentang pentingnya penerapan protokol Kesehatan dimasa pandemi covid-19
sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci : Penerapan protokol kesehatan, anak-anak jalanan
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009/PkM-HI/2020
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelitian
Dan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM Universitas
Mohammad Husni Thamrin

Penulis

:

1. Rano Agustino
2. Abu Sopian
ABSTRAK

Dalam Ditengah marak nya perkembangan aplikasi teknologi informasi pada saat ini memberikan
dampak yang baik dari berbagai aspek. Ada beberapa aspek yang telah terpengaruh dari
perkembangan aplikasi teknologi informasi salah satunya adalah administrasi dalam suatu
organisasi atau lembaga. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami akan memanfaatkan
aplikasi teknologi informasi untuk mendukung adminisitrasi dalam pendataan pada Lembaga
Penelitian dan Pegabdian kepada Masyarakat (LPPM) pada Universitas Mohammad Husni
Thamrin (UMHT) agar dapat dikerjakan dengan menggunakan aplikasi atau program. Aplikasi atau
program Sistem Informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SILPPM)
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada LPPM dalam hal pendataan data dosen. Dalam
melakukan perekaman atau pendataan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan LPPM
seperti kegiatan Penelitian, Publikasi Artikel dosen, Karya Ilmiah dan yang lain nya. Untuk
menerapkan aplikasi SILPPM kepada LPPM UMHT maka diperlukan sosialisasi ke pengguna atau
user agar aplikasi ini dapat digunakan sebgaimana mestinya. Oleh sebab itu perlu diadakan
kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan tujuan untuk mengsosialisasikan aplikasi SILPPM ke
admin atau pengguna Karyawan LPPM dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan modul
(buku panduan) yang sudah disiapkan terlebih dahulu.
Kata Kunci: Sistem Informasi LPPM, SILPPM
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010/PkM-HI/2020
Sosialisasi Literasi Online Untuk Menangkal Perilaku
Perundungan (Bullying) di Kalangan Siswa SLTA
1. Sondang Sibuea
2. Amin Sakaria
ABSTRAK

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying merupakan tindakan negatif yang
dilakukan oleh orang lain kepada seseorang secara terus-menerus dan berulang baik secara fisik
maupun psikis. Tindakan ini sering menyebabkan korban tidak berdaya, terlukai secara fisik
maupun mental. Masa remaja, sampai usia SMA adalah masa-masa orang mencari jati diri. Pada
masa ini, para remaja banyak bergaul dengan sesama teman. Pergaulan dengan teman-teman ini
sangat berpengaruh pada jiwa seorang remaja yang rata-rata masih labil. Terkadang secara
sengaja atau tidak sengaja, dalam proses pergaulan, muncul candaan yang tanpa disadari
merupakan perundungan yang dapat melukai teman atau pihak lain. Seorang remaja rentan
menjadi pelaku perundungan baik disengaja maupun tidak disengaja, misalnya dengan maksud
bercanda. Mitra dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah SMK 51 Jakarta Timur.
Sasaran penyuluhan adalah siswa-siswa pada sekolah tersebut. Permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh mitra terkait perilaku perundungan adalah sebagai berikut : Siswa SLTA banyak
yang belum mengetahui apa itu perundungan, sehingga terkadang sengaja atau tidak sengaja
menjadi pelaku perundungan. Siswa SLTA banyak yang tidak mengerti kasus-kasus perundungan
dan akibatnya bagi korban. Siswa SLTA banyak yang tidak mengerti bagaimana menyikapi
perundungan dengan bijaksana, apabila siswa tersebut mengalami perundungan. Oleh karena hal
tersebut, dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi tentang perilaku perundungan, dengan metoda
penyuluhan secara online (Webinar) agar remaja bisa terhindar dari melakukan perundungan, dan
bisa menyikapi dengan bijaksana apabila dia menjadi korban. Perubahan yang terjadi pada mitra
akibat kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah: Siswa mengetahui tentang istilah
perundungan. Siswa mengetahui contoh-contoh kejadian perundungan yang terjadi baik di
Indonesia maupun di luar negeri. Siswa mengetahui tindakan apa yang termasuk perundungan,
dan bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan perundungan. Siswa mengetahui bagaimana
menyikapi perundungan yang dialami. Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan oleh
tim pelaksana sesuai dengan rencana. Kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan secara online
kepada siswa SMK Negeri 51 Jakarta telah berjalan lancar dan hasilnya dapat diserap dengan baik
oleh para siswa.
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011/PkM-HI/2020
Sosialisasi Literasi Online: Pentingnya Literasi Online Untuk
Mencegah Konflik di Masyarakat yang Disebabkan Berita Hoax

Penulis

:

1. Yohanes Bowo Widodo
2. Fenty Tristanti Julfia
ABSTRAK

Penggunaan media online dan media sosial telah bertumbuh sangat pesat di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia. Perkembangan media online yang pesat tersebut banyak memberikan
dampak positif, namun adakalanya memberikan dampak negatif juga. Dampak negatif yang timbul
antara lain, mudahnya seseorang atau kelompok masyarakat membuat berita bohong (hoax) untuk
suatu maksud tertentu. Berita bohong tersebut dapat dengan mudah menjadi viral, sehingga cepat
mempengaruhi masyarakat luas. Yang paling berbahaya adalah berita-berita bohong yang berisi
nuansa SARA (Sukuisme, Agama, Ras, dan Antar Golongan), karena berita bernuansa SARA
tersebut mudah menyulut kemarahan masyarakat, dan menimbulkan kebencian terhadap
golongan lain, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial, yang bisa berujung pada kerusuhan
massa. Mitra tim Pengabdian Pada Masyarakat adalah masyarakat kelurahan Kramat Jati.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait literasi online terkait berita hoax
adalah: Masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana memeriksa benar-tidaknya
suatu berita di media sosial atau media online. Mayarakat masih belum memahami bagaimana
cara menyikapi suatu berita, untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat berita tersebut. Solusi
yang akan diberikan kepada pihak mitra untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini
adalah dengan memberikan sosialisasi tentang bagaimana menyikapi setiap berita yang tersebar
di media online, bagaimana memeriksa berita tersebut benar atau hoax, dan bagaimana menyikapi
berita tersebut. Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara offline kepada
wakil masyarakat dari 9 Rukun Warga di lingkungan kelurahan Kramat Jati. Perubahan yang terjadi
pada mitra akibat kegiatan pengabdian yang telah dilakukan: Mayarakat memahami bagaimana
memeriksa benar-tidaknya suatu berita di media sosial atau media online. Mayarakat memahami
bagaimana cara menyikapi suatu berita dengan bijaksana, untuk mencegah terjadinya konflik
sosial akibat berita tersebut. Sebagai kesimpulan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah
dilaksanakan oleh tim pelaksana sesuai dengan rencana. Kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan
telah berjalan lancar dan hasilnya dapat diserap dengan baik oleh para warga Kelurahan Kramat
Jati. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar perwakilan RW yang mengikuti kegiatan
sosialisasi, dapat menyampaikan materi sosialisasi ke warga di wilayahnya, agar warga memahami
tentang bagaimana menyikapi berita di media online dengan bijaksana, dan menghindari
penyebaran berita Hoax, sehingga dapat mencegah konflik di masyarakat.
Kata Kunci: Literasi Online, Hoax, Konflik
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012/PkM-HI/2020
Penggunaan Media Komunikasi Dalam Penyampaian Pesan
Tentang Stunting Pada Mahasiswa Non Kesehatan Universitas
MH. Thamrin

Penulis

:

1. Susiana Dewi Ratih
2. Ratih Agustin Prikhatina
3. Ratna Mutu Manikam
ABSTRAK

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama
pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Penyampaian informasi pada masyarakat menjadi
penting, mengingat RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada
2024 dari 27.7 % data riset nasional tahun 2019. Salah satu upaya untuk membantu turunnya
angka stunting adalah dengan pemberian edukasi melalui berbagai media komunikasi. Mahasiswa
sebagai agen perubahan berperan penting dalam menyebarkan pemahaman dan memberikan
edukasi, serta bentuk peran serta perguruan tinggi dalam menurunkan prevalensi stunting.
Penyuluhan dan edukasi tentang stunting dilakukan secara daring akibat Pandemi covid-19.
Metode yang digunakan adalah dengan membuat video penyuluhan oleh mahasiswa S1 Gizi
sebagai komunikator, Pesan yang disampaikan adalah informasi tentang stunting, komunikan
(responden) adalah mahasiswa dari prodi prodi non kesehatan. Media video yang diunggah di
media sosial Youtube. Umpan balik diperoleh melalui pengisian kuesioner sebelum dan sesudah
menonton video. Penyuluhan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Whattapps Group
ke Fakultas Non Kesehatan. Data dianalisis untuk mengetahui perbedaan pemahaman sebelum
dan sesudah menonton video penyuluhan. Teknik analisis datanya menggunakan t test sampel
berpasangan. Partisipan responden mahasiswa prodi non kesehatan Universitas MH Thamrin
Jakarta dan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Hasil penyuluhan memperlihatkan ada
perbedaan signifikan pemahaman respondeng dan kenaikan nilai test sebelum dan sesudah
menonton video penyuluhan. Penyuluhan menggunakan video yang di unggah di Youtube dapat
digunakan sebagai media dalam penyampaian pesan tentang stunting. Untuk selanjutnya
diharapkan bisa dikembangkan video dan kuesioner yang lebih menarik dan lebih komunikatif,
serta lebih melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya.
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013/PkM-HI/2020
Mengembangkan Kreativitas Guru PAUD Dalam Menulis Cerita
Anak Berbasis Karakter di Jakarta Dan Sekitarnya

Penulis

:

1.
2.
3.
4.

Eva Riza
Muasisah Jadidah
Putri Ratih Puspitasari
Sisca Nurul Fadila
ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak permasalahan dalam penyelenggaran pendidikan Anak
Usia Dini, salah satu permasalahan yang ada adalah metode yang digunakan dalam
menyampaikan materi pembelajaran agar potensi anak dapat dikembangkan melalui berbagai
aktivitas. Salah satu metode yang menyenangkan adalah menggunakan metode bercerita di dalam
kelas. Metode bercerita merupakan salah satu metode yang digunakan guru untuk
mengembangkan aspek perkembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral (NAM). Belum semua guru
mampu menggunakan media dan metode yang tepat untuk pembelajaran. Buku cerita dengan
metode bercerita adalah sebagai sarana yang dapat diterapkan dalam pembelajaran.
Keterbatasan buku cerita dan keterbatasan guru dalam menulis cerita masih rendah, belum
memahami tata cara penulisan sesuai kaidah, cara menemukan ide atau gagasan cerita
anak. Berdasarkkan hal tersebut, perlu dilakukan pelatihan bagi guru PAUD, melalui kegiatan
PkM Prodi PAUD UMHT dengan mengadakan pelatihan menulis cerita bagi guru PAUD di
lingkungan sekolah sekitar wilayah Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kreativitas
guru PAUD dalam menulis cerita anak berbasis karakter. Metode pelaksanaan program ini dengan
pelatihan dan pendampingan secara virtual, yaitu pelatihan dengan memberikan
pemahaman tentang sistematika penulisan cerita anak berbasis karakter serta guru dilatih
menulis cerita anak. Pelatihan ini diberikan kepada 14 orang guru mulai bulan Agustus sampai
dengan November 2020. Hasil pelatihan adalah terealisasinya 14 naskah cerita dengan nilai-nilai
karakter yang telah dijadikan dalam satu buku dengan judul “Ontologi Cerita Anak Berbasis
Karakter, Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini”. Hasil
pelatihan didapat feedback hasil postest sebagai berikut; 64,3% materi cerita sesuai dengan
kebutuhan;71,4% materi sangat mudah dipahami;64,3% bimbingan membantu menemukan ide
dan membuat naskah cerita;57.1% waktu dalam membuat naskah cerita cukup;
dan 85,7% termotivasi untuk membuat naskah cerita anak selanjutnya.Kegiatan ini belum
difokuskan pada aplikasi keterampilan penyampaian cerita di kelas dikarenakan adanya pandemik
Covid-19, maka belum dapat diketahui sejauh mana hasil pelatihan ini berguna untuk mendukung
peningkatan pembelajaran. Saran kegiatan pengabdian selanjutnya adalah melatih guru agar
dapat mengaplikasikan di kelas dengan kegiatan pelatihan teknik bercerita guna mengetahui lebih
lanjut keberhasilan pelatihan menulis cerita untuk guru PAUD.
Kata kunci: Kreativitas Guru PAUD, Menulis Cerita Anak, Berbasis Karakter
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014/PkM-HI/2020
Pembuatan Media Pembelajaran Inovatif Dari Bahan Bekas
Ramah Lingkungan Untuk Kelas 4 SDIT Hidayatullah

Penulis

:

1. Sugi Ali Wibowo
2. Sri Nurafifah
ABSTRAK

Program kemitraan masyarakat ini salah satunya bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik
dengan mitra (SDIT hidayatullah cilangkap) dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan
menyebarluaskan informasi terkait pentingnya penggunaan media pembelajaran. Permasalahan
yang dihadapi oleh para guru SDIT Hidayatullah Cilangkap dianataranya yaitu kurangnya motivasi
para guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang efektif, efisien,
kreatif, dan inovatif Adapun solusi yang ditawarkan adalah memberikan wawasan mengenai jenisjenis media pembelajaran IPA dengan menggunakan metode pendampingan dan pelatihan untuk
peserta pelatihan.Hasil pelatihan ini menunjukkan adanya pemahaman media pembelajaran IPA
dibuktikan hasil pre test dan post test yang mengalami peningkatan. Nilai rata-rata pre test peserta
pelatihan menunjukkan sebesar 61.69 sedangkan nilai rata-rata post test sebesar 82,83, serta
menghasilkan beberapa produk media pembelajaran IPA. Dapat disimpulkan kegiatan pelatihan
pembuatan media IPA dari barang bekas ini mendapatkan respon positif dan menambah
wawasan bagi peserta sehingga pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi guru SDIT
Hidayatullah.
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Pelatihan Pembuatan Media
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015/PkM-HI/2020
Peningkatan Pengetahuan dalam Pencegahan Infeksi Parasit
Usus (Nematoda dan Protozoa) pada Warga Kampung Serdang
Desa Silebu Kecamatan Kragilan Serang, Banten Tahun 2020

Penulis

:

1. Atna Permana
2. Catu Umirestu
3. Sumiati Bedah
ABSTRAK

Penyakit kecacingan dan amubiasis tersebar luas, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Penyakit kecacingan di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena
prevalensinya yang masih sangat tinggi. Untuk membantu mencegah terjadinya infeksi
kecacingan, maka diperlukan penyuluhan kesehatan dengan media yang tepat agar mudah
dipahami sehingga berpengaruh pada pengetahuan dan sikap pada warga sekitar. Pengabdian
Kepada Masyarakat (PKM) ini dilatabelakangi berdasarkan hasil penelitian Bedah dkk (2019)
didapatkan adanya infeksi nematoda usus yang ditularkan melalui tanah sebesar 44,1% (86/195),
dan infeksi protozoa usus (amubiasis) adalah 8,7% (17/195). Lokasi PKM merupakan kampung
yang memiliki jumlah warga yang cukup padat, kebersihan perorangan dan sanitasi lingkungan
yang kurang baik. Di kampung tersebut masih terdapat warga yang tidak memiliki jamban pribadi
ataupun jamban bersama, sehingga defekasi atau buang air besar (BAB) dilakukan dilingkungan
sekitar kampung seperti di kebun, selokan dan sawah. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya
infeksi parasit usus (kecacingan maupun amubiasis). Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan infeksi usus
(nematoda dan protozoa) pada warga sekitar sehingga angka infeksi dapat diturunkan. Metode
pengambilan data pengetahuan pada warga berupa kuesioner dilaksanakan Agustus 2020
sampai Desember 2020 pada warga yang diminta untuk mengisi kuesioner sebelum dan sesudah
penyuluhan. Kuesioner berisi data diri, perilaku kebiasaan cuci tangan sebelum makan dan
setelah
BAB,
kebiasaan
menggunting
kuku,
kebiasaan
BAB
di
WC
atau tempat lain, ketersediaan sumber air, kebiasaan bermain di tanah, kebiasaan jajan dan
kebersihan kuku. Setelah selesai diisi dengan lengkap, kuisioner dikumpulkan ke tim PKM. Dari
hasil penyuluhan diperoleh hasil bahwa sebelum penyuluhan warga yang mempunyai tingkat
pengetahuan baik adalah 63 orang (43%), kurang 83 orang (57%). Setelah penyuluhan, warga
dengan tingkat pengetahuan baik adalah 123 orang (84%), dan kurang 23 orang (16%). Ada
peningkatan pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan sebesar 41%. Infeksi kecacingan dan
amubiasis pada warga dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap. Untuk menjaga kesehatan perlu
menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta penyuluhan kesehatan secara rutin perlu diberikan
pada warga.
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