
The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

i 

 

BOOK OF ABSTRACT 
 

The 12
th

 University Research Colloquium 
 

“Penguatan Kolaborasi dan Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Riset 

dan Pengabdian Masyarakat di Era Pandemi Covid-19” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Penyunting 

Rina Sri Widayati, SKM, M.Kes 

Aulia Uswatun Khasanah, SE, MM 

Fida‟ Husain, S.Kep, Ns, M.Kep 

Ipa Sari Kardi, M.Or, AIFO 

Alinda Nur Ramadhani, S.Fis, M.K.M 

Exda Hanung Lidiana, S.Kep, Ns, MM 

 

 

 

 

 

Surakarta, 12 September 2020 

 

 

 

 

Diterbitkan oleh : 

 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) 

Universitas 'Aisyiyah Surakarta 
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 10 Kentingan, Jebres, Surakarta 

Telp. (0271) 631141 

Email : info@aiska-university.ac.id 

Website : www.aiska-university.ac.id 

 

mailto:info@aiska-university.ac.id
http://www.aiska-university.ac.id/


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

ii 

 

DEWAN EDITORIAL 

THE 12 
th

 UNIVERSITY RESEARCH COLLOQUIUM (URECOL) 

UNIVERSITAS  „AISYIYAH SURAKARTA 
 

 

 Penanggungjawab   : Riyani Wulandari, S.Kep, Ns, M.Kep 

 Ketua      : Wahyuni, SKM, M.Kes, MM 

 Editor    : Aulia Uswatun Khasanah, SE, MM 

     : Frendy Wibowo, SE, MM, M.Si 

     : Fida‟ Husain, S.Kep, Ns, M.Kep 

     : Ipa Sari Kardi, M.Or, AIFO 

     : Alinda Nur Ramadhani, S.Fis, M.K.M 

     : Exda Hanung Lidiana, S.Kep, Ns, MM 

 Reviewer   : Prof. Endang Fauziati, M.Hum 

     : Prof. Kun Harismah, Ph.D 

     : Dr. Dwi Haryanti 

     : Dr. Kuswaji Dwi Priyono 

     : Agus Ulinuha, Ph.D 

     : Wiyadi, Ph.D 

     : Rina Sri Widayati, SKM, M.Kes 

     : Wahyuni, SKM, M.Kes, MM  

     : Endang Sri Wahyuni, SST, M.Keb  

     : Maryatun, S.Kep, Ns, M.Kes 

     : Indarwati, SKM, M.Kes, 

 Teknologi Informasi ( IT ) : Ismail Setiawan, S.Kom, M.Kom  

     : Sigit Setiyanto, S.Kom, M.Kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

iii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Dewan Editorial ...........................................................................................................  ii 

Daftar Isi  .....................................................................................................................  iii 

A. MIPA dan Kesehatan ............................................................................................  1 

1. Pengaruh Motivasi dan Beban Kerja Terhadap Ketepatan Pelaksanaan Triage 

di IGD RS PKU Muhammadiyah Gombong ...............................................  2 

2. Stimulasi Kutaneus (Slow Stroke Back Massage) Untuk Menurunkan Nyeri 

Dismenorea Pada Remaja Putri ...................................................................  3 

3. Perbedaan Gambaran Usia Gestasi Bayi Prematur Terhadap Peningkatan 

Berat Badan Pada Penerapan Nesting Di RSUD. Dr. Soedirman Kebumen…4 

4. Efektifitas Terapi  Individu  Pada Kondisi Psikologis Relawan Bencana Covid 

19 .................................................................................................................  5 

5. Hubungan Antara Premenstruasi Syndrom Dan Kepuasan Pernikahan Pada 

Wanita di Gombong, Kebumen ...................................................................  6 

6. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Bidan Dalam 

Masa Pandemik Covid-19 ...........................................................................  7 

7. Hubungan Basic Conditioning Factors Terhadap Self-Care Management 

Cairan Pasien Heomodialisa ........................................................................  8 

8. Hubungan Triase Pasien Dengan Kondisi Psikologis Keluarga di Unit Gawat 

Darurat .........................................................................................................  9 

9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Kader Posyandu Lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen  

 .....................................................................................................................  10 

10. Formulasi Dan Uji Stabilitas Sediaan Sabun Padat Minyak Atsiri Daun Serai 

(Cymbopogon Citratus (Dc.) Stapf) Kombinasi Ekstrak Daun Daun Pandan 

(Pandanus Amaryllifolius) ..........................................................................  11 

11. Hubungan Pelaksanaan Dengan Kepuasan Pasien Tentang Komunikasi 

Terapeutik di IGD RS Aisyiyah Kudus .......................................................  12 

12. Pengaruh Pemberian Plyometric Training Depth Jump Terhadap Tinggi 

Lompatan Vertical Jump Pada Pemain Bola Voli  ......................................  13 

13. Hubungan Antara Cerebral Palsy Spastik Dan Atetoid Dengan Tipe Postural 

(Extension Posture) .....................................................................................  14 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

iv 

 

14. Pengaruh Myofascial Release Terhadap Peningkatan Fleksibilitas Adduktor 

Hip (Studi Pada UKM Taekwondo UMS) ..................................................  15 

15. Optimalisasi Program Fisioterapi Pada Kondisi Tendinits Supraspinatus 

Sinistra .........................................................................................................  16 

16. Pengaruh Senam Intra Dialisis Strengthening Exercise Pada Kadar Ureum 

Kreatinin Serum Pasien Hemodialisa di Ruang Hemodialisa RS PKU 

Muhammadiya Gombong ............................................................................  17 

17. Asi Dan Status Gizi .....................................................................................  18 

18. Diagnosis Dan Prognosis Kanker Paru, Probabilitas Metastasis Dan Upaya 

Prevensinya .................................................................................................  19 

19. Pengaruh Edukasi Dengan Media Video Terhadap Pengetahuan, Sikap dan 

Kepatuhan Berobat Pada Penderita Tb Paru Di Balkesmas Wilayah Klaten 

 .....................................................................................................................  20 

20. Pengaruh Musik Klasik Mozart Terhadap Tingkat Nyeri Dismenorea Primer  

 .....................................................................................................................  21 

21. Etnomedisin Obat Hipertensi Di Kabupaten Kebumen ..............................  22 

22. Hubungan Body Shaming Dengan Interaksi Sosial Pada Remaja Perempuan di 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ........................................................  23 

23. Hubungan Faktor Psikososial Dengan Risiko Musculoskeletal Disorders 

(MSDS) Pada Pasien Usia Produktif Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta ....  24 

24. Penurunan Tingkat Stres Pada Siswa Penerapan Full Day School Dengan 

Terapi Ice Breaking  Berupa Gerak Dan Lagu ............................................  25 

25. Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Jiwa di 

Kabupaten Sukoharjo ..................................................................................  26 

26. Gambaran Paparan Promosi Kesehatan Gigi Dan Mulut Melalui Media Massa 

Terhadap Pengetahuan Tentang Karies Gigi (Kajian Pada Mahasiswa S1 

Ums) ............................................................................................................  27 

27. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta 

Jkn Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ...........................  28 

28. Faktor Biososial Kualitas Hidup Pada Anak Cerebral Palsy .....................  29 

29. Tingkat Kecukupan Zat Gizi Makro Dan Indeks Masa Tubuh Pasien 

Overweight Pengunjung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ..................  30 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

v 

 

30. Pemanfaatan Ekstrak Kol Ungu (Brassica Oleracea L.)  Sebagai Larutan 

Indikator Untuk Penunjang Pembelajaran Materi Kimia Asam-Basa Pada 

SMAN 1 Wonosari ......................................................................................  31 

31. Pengaruh Distraksi Virtual Reality Terhadap Perubahan Tekanan Darah Anak 

Saat Prosedur Anestesi Menggunakan Jet Injektor .....................................  32 

32. Karakteristik Ibu Dalam Penimbangan Balita Di Posyandu Karangtengah 

Wonogiri ......................................................................................................  33 

33. Pengaruh Formulasi Pasta Gigi Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Sirih (Piper 

Betle L), Biji Pinang (Areca Catechu) Dan Gambir (Uncaria Gambir) 

Terhadap Hambatan          Pertumbuhan Bakteri Streptococcus Mutans ....  34 

34. The Duration of Hormonal Contraceptive Use Is Not Related To Weight Gain 

 .....................................................................................................................  35 

35. Religiusitas Wanita Dengan Kanker Serviks Di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta ......................................................................................................  36 

36. Analisis Pengaruh Sinergisitas Asuhan Kefarmasian dan Gizi Dalam 

Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Lansia Dengan Diabetes Melitus ....  37 

37. Nicotine Replacement Therapy (NRT) Untuk Berhenti Merokok ..............  38 

38. Gambaran Kepatuhan Diet Pada Penderita Diabetes Melitus di Desa 

Jatingarang ..................................................................................................  39 

39. Hubungan Antara Kadar Kolesterol dan Trigliserida Terhadap Fungsi 

Kognitif Pada Diabetes Melitus Tipe 2  ......................................................  40 

40. Systematic Review: Kendali Mutu dan Biaya Program Rujuk Balik (PRB) 

BPJS Kesehatan ...........................................................................................  41 

41. Strategi Koping Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Perilaku Kekerasan 

di Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo ...................................................  42 

42. Perbedaan Teknik Irigasi Saluran Akar (Konvensional, Agitasi Manual, 

Ultrasonik) Terhadap Kebersihan Saluran Akar  ........................................  43 

43. Hubungan Antara Manajemen Diri Dengan Tingkat Stress Pada Mahasiswa 

Tingkat Akhir S1 Keperawatan Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Sebagai 

Syaratkelulusanmwisuda Di Universitas Muhammadiyah Kudus ..............  44 

44. Hubungan Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian 

Kanker Payudara Pada Wanita Usia Menopause ........................................  45 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

vi 

 

45. Efektivitas Metode Think Pair And Share Dalam Pendidikan Kesehatan Pada 

Ibu Hamil Tentang Komplikasi Masa Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Ngariboyo Magetan .....................................................................................  46 

46. Faktor Determinan Fungsi Keluarga Dan Keintiman Keluarga Pada Keluarga 

Lansia Muslim .............................................................................................  47 

47. Tumor Payudara Yang Langka; „Hemangioma Cavernosum‟ ....................  48 

48. Edukasi Tindakan Pencegahan Penyakit Jantung Koroner Bagi Kelompok 

Beresiko .......................................................................................................  49 

49. Maping Faktor Penyebab Stunting Pada Balita Di Desa Suronalan Maping 

Faktor (Universitas Muhammadiyah Magelang) ........................................  50 

50. Potensi Sitotoksik Ekstrak Etanol Dan Tiga Fraksi Dari Kulit Akar Mangrove 

Kedabu (Sonneratia Ovata) Terhadap Sel Kanker Mcf-7 ..........................  51 

51. Gambaran Tingkat Kepuasan Keluarga Pasien Terhadap Pelayanan Di Igd Rs 

Pku Muhammadiyah Gombong ..................................................................  52 

52. Proses Penyembuhan Luka Sectio Caesarea Pada Ibu Post Partum 

Dihubungkan Dengan Status Nutrisi Ibu ....................................................  53 

53. Potret Perilaku Pemeriksaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid 19  .......  54 

54. Perilaku Anti Sosial Pada Remaja   .............................................................  55 

55. Lateral Prehension Grip Exercise Meningkatkan         Kekuatan Otot 

Penderita Stroke ..........................................................................................  56 

56. Formulasi Krim Ekstrak Etanol Herba Patah Tulang (Euphorbia Tirucalli L) 

10% Dengan Variasi Nilai Hlb Tween 80 Dan Span 80 Sebagai Emulsifying 

Agent ............................................................................................................  57 

57. Formulasi Gel Ekstrak Etanol Herba Patah Tulang (Euphorbia Tirucalli L.) 

Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Derajat Ii Pada Tikus Putih ..............  58 

58. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Pegagan (Centella 

Asiatica L. Urban) Terhadap Bakteri Escherichia Coli Atcc 25922 ...........  59 

59. Kebiasaan Keluarga Mempengaruhi Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon Klaten ......................................  60 

60. Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Ibu Balita Tentang Pelayanan 

Kesehatan Balita Selama Pandemi Covid 19 Dengan Pelaksanaan Tele 

Konsultasi Pelayanan Kesehatan Balita Di Kabupaten Banyumas  ............  61 

61. Efek Perlakuan Kombinatif Plasma Medis Dan Ekstrak Daun Binahong 

Terhadap Penyembuhan Luka Fase Proliferasi Pada Mencit Diabetik .......  62 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

vii 

 

62. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan Bpjs 

Kesehatan ....................................................................................................  63 

63. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS 

Kesehatan ....................................................................................................  64 

64. Tingkat Kemampuan & Keterampilan, Kerjasama Dan Persepsi Petugas 

Kesehatan Ponek Dalam Memberikan Layanan Ponek Di Rumah Sakit X 

Bantul, Indonesia .........................................................................................  65 

65. Pemberian Kacang-kacangan Terhadap Perubahan Asam Urat Pada 

Mahasiswi Di Asrama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah  ...............  66 

66. Standarisasi Ekstrak Etil Asetat Daun Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia S)  

 .....................................................................................................................  67 

67. Pemberian Edukasi Berbasis Buku Saku Untuk  Kepatuhan Diet Pasien 

Diabetes Melitus Di Poliklinik Rumah Sakit Islam Pati  ............................  68 

68. Pengaruh Fertigasi Kombinasi Pupuk Kandang Terhadap Produksi 

Triterpenoid Dari Sangketan (Achyranthes Aspera) ...................................  69 

69. Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua De Ngan Kesehatan Anak .......  70 

70. Status Gizi Dan Status Kehamilan Mempengaruhi Kejadian Anemia Calon 

Pengantin Di Puskesmas Wilayah Sleman Yogyakarta ..............................  71 

71. Literatur Review Tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi 

Terhadap Perilaku Perawatan Diri Saat Menstruasi Pada Remaja Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Remajatentang Gizi Dengan Status Gizi Remaja Putri di 

Mts N Katekan Ngadirejo Temanggung Tahun 2020 .................................  72 

72. Analisis Risiko Multifaktorial Terhadap Terjadinya Dementia Pada Populasi 

Wanita Muslim Pra-Lansia / Lansia Di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah ..............................................................................  73 

73. Efektivitas Metode Ceramah Dengan Dan Tanpa Modifikasi Terhadap 

Pengetahuan Dan Sikap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Posbindu 

Pikbo Desa Blondo 2020 .............................................................................  74 

74. Praktek Cuci Tangan Dan Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 

Pada Lansia Di Jawa Tengah ......................................................................  75 

75. Hubungan Antara Risiko Kardiovaskuler Dengan Fungsi Kognitif Pada 

Lansia Di Kartasura .....................................................................................  76 

76. Pengaruh Religiusitas Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pada 

Karyawan Waroeng “Ss” Di Purwokerto ....................................................  77 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

viii 

 

77. The Effect Of Religiosity And Organizational Culture On Employee's 

Performance In Waroeng “Ss” In Purwokerto ...........................................  78 

78. Pengetahuan Remaja Tentang Vulvovaginal Cndidiasis (VVC) .................  79 

79. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Minum Tablet Fe 

Pada Remaja Putri .......................................................................................  80 

80. Perbedaan Gender Fungsi Kognitif Dan Denyut Jantung Pada Event Takbir 

Sholat Dengan Pendekatan Pengukuran Elektrofisiologi Kuantitatif .........  81 

81. Pengembangan Alat Ukur Kronotipe Berbasis Waktu Sholat Untuk 

Komunitas Muslim ......................................................................................  82 

82. Pelatihan Manajemen Stres Dengan Sholat Pada Kader Aisyiyah Makam Haji 

Kartasura Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Terjadinya Penyakit 

Kardiovaskuler ............................................................................................  83 

83. Hubungan Karakteristik Individu Dengan Perilaku Keamanan Pangan Pada 

Penjamah Makanan Di Rumah Makan Kawasan Wisata Kuliner Pantai Depok 

Kabupaten Bantul ........................................................................................  84 

84. Hubungan Pengetahuan Tentang Menstruasi Dengan Konsep Diri Siswi Sdn 1 

Daleman, Tulung, Klaten ............................................................................  85 

85. Validasi Metode Hplc Untuk Analisis Kurkumin Pada Ekstrak Rimpang 

Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza Roxb.)  .............................................  86 

86. Hubungan Lamanya Puasa Pre Anestesi Dengan Status Hemodinamik Pada 

Pasien Operasi Elektif Di Ruang Instalasi Bedah Sentral (Ibs) Rsud Ra 

Kartini Kabupaten Jepara ............................................................................  87 

87. Hubungan Antara Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Tentang Jajanan 

Tidak Sehat Dengan Kejadian Thypoid Pada Anak Usia Sekolah Di Mi Nu 

Tamrinut Thullab Undaan Kabupaten Kudus .............................................  88 

88. Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok ( Tak) Terhadap Pengembangan 

Stimulasi Sensori Pada Lansia Di Panti Wredha Sultan Fatah Demak .......  89 

89. Upaya Deteksi Dini Kanker Cervik Pada Kader Aisyiyah .........................  90 

90. Komparasi Kecemasan Remaja Krb 3 Dan Krb 1 Di Lereng Merapi .........  91 

91. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Infeksi Daerah Operasi Pada 

Pasien Post Operasi Sectio Caesarea  ..........................................................  92 

92. Formulasi Dan Uji Sifat Fisis Sirup Ekstrak Etanol Daun Sukun (Artocarpus 

Altilis) (Parkinson Ex F.A.Zorn) Fosberg  ..................................................  93 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

ix 

 

93. Gambaran Tingkat Kecemasan Warga yang Terdampak COVID-19 di 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang ............................................... ……94 

B. Pendidikan, Humaniora, Agama ...........................................................................  95 

1. Pembelajaran Mahasiswa Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong 

selama Pandemi Covid-19 ...........................................................................  96 

2. The Use of „Traditional Flip‟ Method in Teaching Writing: Exploring 

Students‟ Perspectives .................................................................................  97 

3. Realisasi Ketidaksantunan Berbahasa Mahasiswa di Lingkungan Kampus...98 

4. An Evaluation of Pronunciation and Phonetics Course by Students of English 

Education in Universitas Muhammadiyah Surakarta ..................................  99 

5. Makna Referensial dalam Spanduk Antisipasi Corona di Gang Kampung dan 

Relevansinya sebagai  Materi Ajar SMP.....................................................  100 

6. Perempuan Pedagang Pasar Tradisional dan „Bank Plecit‟ (Studi 

Keberlangsungan Usaha di Mojolaban) ......................................................  101 

7. Fungsi Bahasa pada Wacana Motivasi Remaja ...........................................  102 

8. The Intelligibility of Thai English Sounds to Indonesian English Speakers  

 .....................................................................................................................  103 

9. Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dan 

Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim ......................................................  104 

10. Pergeseran Terjemahan Unsur Tuturan Deklaratif Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia .....................................................................................................  105 

11. Wakaf Produktif: Strategi Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Santri di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Fath Sukoharjo ............................  106 

12. Executive Functions dan Kesiapan Sekolah pada Anak Prasekolah: Tingkat 

Pendidikan Ibu dan Usia Anak Sebagai Moderator ....................................  107 

13. Model Komunikasi Mediator Dalam Interpersonal Relationship Pasangan 

Menikah Melalui Proses Ta‟aruf Di Kota Palu ...........................................  108 

14. Menyoal Hubungan  Dokter-Pasien Dalam Upaya Penyembuhan Dimasa 

Pandemi  Global ..........................................................................................  109 

15. Relasi Agama Dan Sains Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Tengah 

Pandemi .......................................................................................................  110 

16. Prespektif Pragmatik terhadap Tuturan Warganet atas Peristiwa Musibah 

Banjir di Jakarta ..........................................................................................  111 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

x 

 

17. Pendampingan Akselerasi S3 Untuk Pengembagan Kompetensi Dosen ....  112 

C. Sosial, Ekonomi dan Psikologi .............................................................................  113 

1. Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan .................................................  114 

2. Kajian Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR): 

Analisis Deskriptif Seluruh Sektor Industri  ...............................................  115 

3. Identifikasi Souvenir Authenticity Destinasi Wisata Soloraya ....................  116 

4. Konstruksi Identitas Budaya Penggemar Musik K-Pop  .............................  117 

5. Karakteristik Perubahan Organisasi sebagai Upaya Peningkatan Kinerja 

Perusahaan di Industri Batik Masaran Sragen Jawa Tengah .......................  118 

6. Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi pada Perusahaan Properti dan Real  Estate yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2015-2017) .......................................................................................  119 

7. Implementasi Spiritual Well Being dalam Kehidupan Keluarga: Perspektif 

Spiritualitas Islam ........................................................................................  120 

8. Systemic Literature Review: Peran Kesuksesan Tenaga Profesional Asing di 

Indonesia dalam Meningkatkan PDRB melalui Kinerja Perusahaan    .......  121 

9. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai 

Perusahaan (Systemic Literature Review) ...................................................  122 

10. Gaya Hidup Wanita Modern dan Pengaruhnya terhadap Pola Konsumsi 

Kosmetik di Surakarta .................................................................................  123 

11. Penerapan E-commerce pada IKM Soloraya ..............................................  124 

12. Dampak Kebijakan New Normal Terhadap Efisiensi Pasar Modal (Event 

Study pada ILQ-45) „Aisyiyah University of Surakarta .............................  125 

13. Strategi Penguatan Inkubator Bisnis Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah ....................................................................................................  126 

14. Karyawan Dalam Prespektif Ekonomi Syariah  ..........................................  127 

15. Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure dan 

Corporate Social Responsibility Disclosure: Pengaruhnya Terhadap Nilai 

Perusahaan ...................................................................................................  128 

16. Strategi Penguatan Kinerja Klinik Pratama Untuk Peningkatan Layanan 

Kesehatan Masyarakat .................................................................................  129 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xi 

 

17. Karakteristik Perusahaan Yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur Non Logam yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2018) ......................................................................  130 

18. Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada 

Mahasiswi Pengguna Kosmetik Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

„Aisyiyah University of Surakarta ...............................................................  131 

19. Pengaruh Brand Image Dan Lifestyle Terhadap Purchase Decision Iphone 

Brand Apple Pada Mahasiswa .....................................................................  132 

20. Kajian Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr): 

Analisis Deskriptif Seluruh Sektor Industri  ...............................................  133 

D. Teknik dan Rekayasa ............................................................................................  134 

1. Desain Prototipe Kapal dengan Memanfaatkan energi panel surya sebagai 

Penyuplai Energi Penggerak Mesin. ...........................................................  135 

2. Sistem Monitoring dan Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Android 

dengan Aplikasi Blynk .................................................................................  136 

3. Hypermedia Adaptif Pembelajaran Daring Komunikasi Data Berbasis VARK 

untuk Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa ...............  137 

4. Penerapan algoritma c4.5 untuk klasifikasi status gizi balita ......................  138 

5. Efisiensi Penurunan Kadar Logam Nikel dalam Limbah Elektroplating 

Menggunakan Metode Elektrokoagulasi .....................................................  139 

6. Usulan Perbaikan Desain Body Mobil Urban UEV-15 Trisula Berdasarkan 

Hasil Evaluasi Body Awal Mobil Urban UEV-15 Trisula dengan Metode Peta 

Morfologi ....................................................................................................  140 

7. Analisis Perbandingan Resiko Biaya Kontrak Lumpsum dan Unit Price pada 

Proyek Konstruksi di Kabupaten Purworejo Menggunakan Metode Decision 

Tree ..............................................................................................................  141 

E. Kebencanaan .........................................................................................................  142 

1. Kesiapsiagaan Bencana Banjir Masyarakat Dusun Kesongo ......................  143 

2. Kesiapsiagaan Penanggulangan Covid-19 Warga Muhammadiyah di 

Kabupaten Magelang ...................................................................................  144 

F. Pengabdian Masyarakat ........................................................................................  145 

1. Pembentukan Kader Kesehatan Remaja Peduli TB SSR „Aisyiyah di 

Kecamatan Gombong ..................................................................................  146 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xii 

 

2. PKM Penanganan Stunting Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten 

Kabupaten Cilacap: Sasaran Keluarga dengan Anak Stunting  ..................  147 

3. Parenting Education Tentang Stretching Back Pain (Pation Recingan) Akibat 

Lamanya Menggendong Anak Cerebral Palsy  ...........................................  148 

4. Pelatihan Paralegal Bagi Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Magelang ............  149 

5. Pengetahuan Tentang Covid-19 pada Remaja Santri PAYD Muhammadiyah 

Gombong .....................................................................................................  150  

6. Program Kemitraan Universitas (PKU) dengan Desa Candiretno Pelaksanaan 

Kegiatan Diversi dalam Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana ........  151 

7. Optimalisasi GERMAS dalam Pencegahan Stunting Di Desa Rejosari 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo ...............................................  152 

8. Webinar Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 

 .....................................................................................................................  153 

9. Penyuluhan Penggunaan Obat yang Baik dan Benar (DAGUSIBU) Kepada 

Ibu Ibu PKK di Desa Rowosari, Bonorowo, Kabupaten Kebumen ............  154 

10. Penyuluhan Penggunaan Herbal dalam Menghadapi COVID-19 di Desa 

Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kebumen ................................................  155 

11. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Konseling Menyusui Melalui 

Pelatihan Menggunakan Media Dukesi (Modul Paket ASI)  ......................  156 

12. Terapan Metode Geolistrik dalam Pendugaan Sumber Air Bawah Tanah 

untuk Mengatasi Kekeringan di Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ...........................................................  157 

13. Peningkatan Pengetahuan dan Pengaktifan Kembali Senam Lansia di Desa 

Banjarejo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen ............................  158 

14. PKM Pendampingan Deteksi Stunting di Desa Jrakah Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali .....................................................................................  159 

15. Ekonomi Kreatif Berbasis Wirausaha dan Kearifan Lokal Dusun Bendo 

Kelurahan Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang .........  160 

16. Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui 

Pemberdayaan Karang Taruna Pandawa Kebonrejo 2 Desa Kebonrejo, 

Candimulyo, Magelang ...............................................................................  161 

17. Edukasi Pembuatan Kertas Indikator pH Berbahan Dasar Bunga Sepatu 

(Hibiscus Rosasinensis) sebagai Media Pembelajaran Asam-Basa Di SMA N 

1 Wonosari Klaten .......................................................................................  162 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xiii 

 

18. Kajian Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Di Wilayah Desa 

Kemiri, Mojosongo, Boyolali .....................................................................  163 

19. Peningkatan Kualitas Kader Posyandu Kamboja V dengan Pelatihan Senam 

Yoga untuk Menjaga Keseimbangan Lansia ...............................................  164 

20. Penguatan Peran Kader Bina Keluarga Balita menuju Kampung KB Coe 

(Center of Excellent) di Pucangsawit Surakarta ..........................................  165 

21. Penerapan Aktivitas Fungsional Rekreasi pada Masa New Normal untuk 

Menjaga Kesehatan Lanjut Usia .................................................................  166 

22. Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 dan Penanganan Dampak Covid-19 

pada Pra Lansia di Desa Karangbangun Matesih ........................................  167 

23. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Online untuk Pelajar di Indonesia 

melalui Peran Mahasiswa ............................................................................  168 

24. Penyusunan Rencana Kegiatan Goro Sampah dan Desain Media Edukasi 

Pilah Sampah ...............................................................................................  169 

25. Pelatihan Dasar Pembuatan Laporan Keuangan bagi UKM Di Desa Girilayu, 

Matesih, Karanganyar .................................................................................  170 

26. Penyegaran Materi Gizi Ibu Menyusui bagi Tenaga Kesehatan Masyarakat di 

Surakarta ......................................................................................................  171  

27. Pelatihan Pemasaran Produk Menggunakan E-Marketing Sebagai Solusi 

untuk Menghadapi Dampak Virus Covid-19 bagi Pedagang Kaki Lima di 

Kota Surakarta .............................................................................................  172 

28. PKM: Penerapan Rolls Bending Machine Pada IKM Industri Logam di Desa 

Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung ................................  173 

29. Peningkatan Kemampuan Melalui Pelatihan bagi Guru Pengampu Pelajaran 

Pemrograman Web Di SMAMPK Kartasura ..............................................  174 

30. Peran Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Percepatan Penanganan 

COVID-19 Melalui Program Gerakan UMS Peduli ...................................  175 

31. Penerapan Model Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Kearifan Lokal 

Sebagai Upaya Konstruktivisme Karakter Anak Bangsa ............................  176 

32. Pelatihan Packaging dan Pendampingan Pemasaran Online bagi UMKM 

Yangko Anindita Purworejo ........................................................................  177 

33. Branding Arum Art Pottery Academy di Desa Karanganyar Kec. Borobudur 

dengan Implementasi Digitalpreneurship  ..................................................  178 

34. Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Buku KIA ....................  179 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xiv 

 

35. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Dagang Sahadewa 

Batik ............................................................................................................  180 

36. Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Potensi Kelompok 

Tanaman Hias di Wilayah Kedungsari Kabupaten Magelang ....................  181 

37. Servant Leadership Training untuk Pengurus BMT ...................................  182 

38. Mitigasi Sampah Plastik sebagai Peningkatan Kesadaran Lingkungan pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Mertoyudan ..................................................  183 

39. Minimalisasi Sampah Rumah Tangga Melalui Komposter ........................  184 

40. Pemanfaatan Minyak Jelantah menjadi Sabun untuk Masyarakat Desa 

Pentukrejo ....................................................................................................  185 

41. Edukasi Pencegahan Penularan Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien 

di Poliklinik Rawat Jalan Obsgin ................................................................  186 

42. Pelatihan Progressive Muscle Relaxation (PMR) untuk Meningkatkan 

Kualitas Tidur Penderita Hipertensi Di RW 10 Menganti Kabupaten Cilacap .. 

 ...................................................................................................................... 187 

43. Edukasi Kepada Orang Tua tentang Pentingnya Tummy Time terhadap Head 

Control Anak Cerebral Palsy .....................................................................  188 

44. Penyuluhan Penggunaan Herbal dalam Menghadapi COVID-19 di Desa 

Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kebumen ................................................  189 

G. Mahasiswa (Student Paper Presentation) .........................................................  190 

1. Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Usaha Bisnis Online Maupun Offline di 

Surakarta ......................................................................................................  191 

2. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Ganitri (Elaeocarpus Ganitrus 

Roxb.) Terhadap Bakteri Streptococcus Mutans .........................................  192 

3. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Ganitri (Elaeocarpus Ganitrus 

Roxb.) dari Kabupaten Kebumen terhadap Bakteri Salmonella Typhi .......  193 

4. Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Musik Klasik Terhadap Perubahan 

Tingkat Kecemasan Penderita Hipertensi ...................................................  194 

5. Gambaran Dukungan Keluarga Terhadap Self-Management Penderita 

Hipertensi ....................................................................................................  195 

6. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan 

Anak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak dalam 

Kekerasan ....................................................................................................  196 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xv 

 

7. Pemenuhan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dalam Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (Studi Terhadao Hak Partisipasi Anak di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo)..................................................................  197 

8. Tindak Pidana Percobaan Aborsi Perspektif Hukum Pidana dan Islam 

University Muhammadiyah Surakarta ........................................................  198 

9. Evaluasi Kinerja Penerapan SMK3 Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 di 

PT XYZ .......................................................................................................  199 

10. Efektivitas Penggunaan Earplugs dan Eye Mask pada Pasien di Ruang 

Intensive Care Unit (ICU): Literatur Review .............................................  200 

11. Pengaruh Penambahan Kitosan dan Sorbitol Pada Pembuatan Film Bioplastik 

dari  Biji Alpukat Terhadap Karakteristik Bioplastik .................................  201 

12. Studi Literatur: Thermotherapy untuk Mengatasi Nyeri Dada pada Pasien 

Sindrom Koroner Akut (Ska) .......................................................................  202 

13. Studi Literatur: Perawatan Luka Bakar Grade II dengan Delima 

(Pomegranate) .............................................................................................  203 

14. Terapi Okupasi untuk Meningkatkan Kesabaran pada Pasien RSJD ..........  204 

15. Penggunaan Pursed Lip Breathing pada Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

(PPOK) ........................................................................................................  205 

16. Terapi Seni untuk Meningkatkan Kebahagiaan Pasien Skizofrenia RSJ yang 

Menjalani Rehabilitasi .................................................................................  206 

17. Power Pada Ayah Rumah Tangga (Studi Deskriptif  Kualitatif Pada Ayah 

Ruah Tangga dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita) ................................  207 

18. Analisis Pengaruh Existencial Authenticity, Experienced Involvement dan 

Futures Initiative terhadap Loyalitas Destinasi Eduwisata (Studi Kasus 

Eduwisata Keraton kasunanan Surakarta) ...................................................  208 

19. Pengaruh Penambahan Kitosan dan Gliserol terhadap Karakteristik Film 

Bioplastik dari Pati Biji Nangka ..................................................................  209 

20. Hubungan Dietary Acid Load dan Sedentary Lifestyle  dengan Kejadian 

Metabolic Syndrome pada Pekerja Wanita di PT Iskandar Indah Printing 

Textile    Surakarta ......................................................................................  210 

21. Analisis Penerapan E-Rapor dalam Penilaian Kurikulum 2013 di SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 2019/2020 ........................................  211 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xvi 

 

22. Evaluasi Pemanfaatan E-Learning Berbasis App Lesson sebagai Media 

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) .........................................................................  212 

23. Manajemen Medis dan Keperawatan untuk Penanganan Peningkatan Tekanan 

Intrakranial pada Pasien Kritis di Intensive Care Unit ...............................  213 

24. Manajemen Psikologis Untuk Mengatasi Gangguan Tidur Pada Pasien Gagal 

Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisa : Literatur Review .................  214 

25. Analisa Artikulasi Suara Labiodental Dan Interdental Pada Pidato Bapak 

Joko Widodo ...............................................................................................  215 

26. An Analysis of the Articulation of Labiodental and Interdental Sound In Mr. 

Joko Widodo‟s Speech ................................................................................  216 

27. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Basis dan Non Basis untuk 

Pengembangan dan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Grobogan 

Berdasarkan Jarak Interaksi Wilayah Kedungsapur (Studi Kasus: Kabupaten 

Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) ..............................................................  217 

28. Konsumsi Makanan dan Olahraga selama Pandemi Covid 19 ...................  218 

29. Taggung Jawab Penerbit dan Percetakan dalam Melindungi Hak Cipta 

Pengarang Buku pada CV. Putra Kertonatan ..............................................  219 

30. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Animasi pada 

Platform Youtube Muhammadiyah University Of Surakarta ......................  220 

31. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak 

Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi kasus di 

Polres Boyolali)  ..........................................................................................  221 

32. Femininitas dan Maskulinitas dalam Murder on the Orient Express ..........  222 

33. Hubungan Asupan Lemak dan Serat  dengan Kejadian Metabolic Syndrome 

pada Pekerja Wanita di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta .......  223 

34. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Aplikasi yang Bermuatan 

Perjudian Online Didunia Maya oleh Polresta Surakarta ............................  224 

35. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Tindak Pidana Illegal Logging di 

Rupbasan Kelas II Kabupaten  Wonogiri (Studi Kasus Di Rupbasan Kelas Ii 

Kabupaten Wonogiri) ..................................................................................  225 

36. Perbedaan Gambaran Usia Gestasi Bayi Prematur terhadap Peningkatan Berat 

Badan pada Penerapan Nesting Di RSUD Dr. Soedirman Kebumen .........  226 

37. Konstruksi Skala Kebahagiaan Anak Korban Perceraian ...........................  227 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

xvii 

 

38. Pengembangan Skala Kemandirian pada Mahasiswa .................................  228 

39. Skala Penerimaan Diri: Konstruk dan Analisis Psikometri  .......................  229 

40. Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bawang Merah (Allium Cepa L.) 

dengan Pelarut Etanol dan Metanol terhadap Streptococcus Mutans  ........  230 

41. Hubungan Kelelahan Kerja dengan Libido Seksual pada Pekerja Wanita 

Sektor Formal di Magelang Tahun 2020.....................................................  231 

42. Pengaruh Pemberian Otago Home Exercise Programme terhadap Penurunan 

Resiko Jatuh pada Lansia di Panti „Aisyiyah Sumber Baluarti Surakarta ..  232 

43. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, 

terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) ................................  233 

44. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penanganan 

Pandemi COVID-19 Melalui Radio Komunitas  .........................................  234 

45. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Asuransi dalam Kegiatan Ekspedisi 

Pengiriman Barang  (Studi Kasus di PT JNE Kabupaten Boyolali) ...........  235 

46. Penegakan Hukum terhadap  Warga  Negara  Asing  yang Menyalahgunakan  

Visa  Kunjungan  untuk  Melakukan Tindak  Pidana (Studi Kasus Kantor 

Imigrasi Surakarta) ......................................................................................  236 

47. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang (Perspektif Yuridis) 

 .....................................................................................................................  237 

48. Analisis Unsur Sikap Batin dalam Perkara Pidana No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. 

Skt. ...............................................................................................................  238 

49. Kesadaran Hukum terhadap Perlindungan Merek Industri UMKM Kerajinan 

Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang ......................................................  239 

50. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Cyber Crime ............  240 

51. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Pasien di Poliklinik Gigi RSUD 

Kabupaten Karanganyar yang Dimediasi oleh Kepercayaan Pasien ..........  241 

52. Hubungan antara Persepsi Kepemimpinan Transformasional dan Budaya 

Organisasi dengan Kinerja Guru .................................................................  242 

53. Ekstrak Stevia dan Lada Putih Bangka sebagai Antibakteri pada Pembuatan 

Sabun Padat .................................................................................................  243 

54. Literature Review: Terapi Komplementer Akupresur pada Titik Perikardium 

6 dalam Mengatasi Mual dan Muntah pada Kehamilan ..............................  244 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIPA DAN 

KESEHATAN 
  



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

2 

 

Pengaruh Motivasi Dan Beban Kerja Terhadap Ketepatan 

Pelaksanaan Triage di IGD RS PKU Muhammadiyah 

Gombong 
 

Isma Yuniar
1*

,  Eko Yulistiawan
2
, Barkah Waladani

3
 

1
Keperawatan Program Sarjana, STIKES Muhammadiyah Gombong  

2
Keperawatan Program Sarjana, STIKES Muhammadiyah Gombong 

3
Keperawatan Program Sarjana, STIKES Muhammadiyah Gombong 

*Email: stikesmuhgombong@yahoo.com 

 

 

 

  

 

 Abstrak 

Keywords: 

Motivasi; Beban Kerja; 

Ketepatan; Triage 

  

 

Dalam pelaksanaan triage jika terjadi kesalahan atau 

ketidaksesuaian dapat berakibat memperburuk kondisi pasien 

bahkan kematian. Kemampuan perawat dalam melakukan triage 

sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pertolongan 

pada saat pasien mengalami kegawat daruratan. Ketepatan 

perawat dalam  melaksanakan  triage juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain motivasi dan beban kerja. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan  pelaksanaan  triage di IGD PKU 

Muhammadiyah Gombong. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif dan pendekatan 

cross sectional. dan jumlah sampel sebesar 13 perawat IGD. Ada 

pengaruh motivasi perawat dengan ketepatan pelaksanaan triage 

dengan p=0.027 (p<0,05). Ada pengaruh beban kerja dengan 

ketepatan pelaksanaan triage dengan p= 0.001 (p<0,05). Faktor- 

faktor yang mempengaruhi ketepatan pelaksanaan triage di IGD 

PKU Muhammadiyah Gombong antara motivasi dan beban kerja. 

Rekomendasi: Pihak Rumah Sakit hendaknya melakukan 

perbaikan kinerja perawat dan meningkatkan motivasi perawat 

dengan memberikan seminar atau pelatihan.  
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Dismenore merupakan masalah ginekologis yang paling umum 

dialami wanita, khususnya remaja putri. Prevalensi dismenoreprimes 

di Indonesia cukup tinggi yaitu 60-70 % dan 155 diantaranya 

mengalami nyeri hebat. Dismenore mempengaruhi sekolah, belajar 

dan kegiatan sehari-hari dari remaja. Upaya untuk menguurangi 

nyeri  pada dismenore salah satu nya adalah dengan non-

farmakologis stimulasi Kutaneus (SSBM) merupakan suatu tindakan 

memberi kenyamanan, yang dapat meredakan ketegangan, 

merilekskan pasien dan meningkatkan sirkulasi. Cara kerja dari slow 

stroke back massage (SSBM) ini menyebabkan terjadinya pelepasan 

endorfin, sehingga memblok transmisi stimulus nyeri. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh stimulasi kutaneus 

terhadap penurunan nyeri dismenorea pada remaja putri. Metode 

penelitian ini menggunakan Quasi Eksperimen dalam satu kelompok 

(one group pre test – post test design). Subjek dalam penelitian ini 

adalah 12 orang remaja putri desa Karanggayam yang telah 

memenuhi kriteria penelitian.   Subjek diajarkan teknik stimulus 

slow-stroke back message, dan mempraktekkannya selama haid 

ketika rasa nyeri haid menyerang selama 1 minggu. Sebelumnya 

dilakukan penilaian pengalaman nyeri sebelumnya dengan 

menggunakan skala Numerical Rating Scales (NRS). Data dianalisa 

dengan menggunakan paired t–test. Sebelum diberikan stimulus 

kutaneus slow-stroke back message (pretest). Penelitian ini 

memperlihatkan lebih dari separuh siswi (75%) siswi mengalami 

tingkat nyeri dismenore sedang dengan skala nyeri 5,67 ± 1,56. 

Setelah diberikan stimulus slow-stroke back message (posttest) lebih 

dari separuh (58,2 %) siswi mengalami tingkat nyeri dismenore 

ringan dengan skala nyeri 4 ± 2,09. Kesimpulan stimulus kutaneus 

dapat mempengaruhi penurunan nyeri pada remaja putri dengan 

nyeri dismenore.
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Abstrak
 

Latar Belakang:Bayi prematur dengan usia gestasi kurang 

37 minggu lahir dengan imaturitas organ yang berdampak 

pada kesulitan adaptasi di kehidupan ekstra uteri dan 

beresiko terjadinya morbiditas serta mortalitas akibat berat 

lahir rendah. Untuk mendukung kemampuan bayi 

premature beradapatasi dengan kelemahan-kelemahannya 

dibutuhkan penerapan nesting untuk mendukung 

perkembangan bayi, memfasilitasi perkembangan bayi 

prematur berupa kondisi fisiologis dan neurologis.Tujuan: 

Mengetahui perbedaan gambaran usia gestasi bayi 

prematur terhadap peningkatan berat badan dengan 

penerapan nesting.Metode: Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen dengan pendekatan komparatif. 

Responden dalam penelitian ini adalah bayi prematur  

yaitu sebanyak 38 diambil menggunakan accidental 

sampling. Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi. Analisa data 

menggunakan uji statistik chi square. Hasil Penelitian: 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar frekuensi usia 

gestasi berusia 29-34 minggu sebanyak 26 responden 

sebesar (68,4%),  frekuensi berat badan bayi sebelum 

penerapan nesting sebagian besar dengan berat 1500-2500 

gram sebanyak 20 responden sebesar (52,6%). Dan 

sebagian besar frekuensi berat badan bayi setelah 

penerapan nesting sebagian besar dengan berat kurang 

dari 1500 gram sebanyak 23 responden sebesar (60,5%). 

Hasil dari analisa chi square  dapat diketahui nilai p value 

adalah 0,588 .Kesimpulan: Tidak Ada perbedaan yang 

signifikan gambaran usia gestasi bayi prematur terhadap 

peningkatan berat badan pada penerapan nesting di 

RSUD.Dr.Soedirman Kebumen.  

Rekomendasi: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti penerapan nesting dengan usia gestasi yang 

setara. 
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Latar Belakang Pandemi covid 19 menimbulkan berbagai 

dampak dalam kehidupan pada seluruh lapisan masyarakat. 

Menangani masalah covid 19 yang merupakan bencana non 

alam dengan jangka waktu lama menimbulkan dampak 

psikologis bagi relawan bencana covid 19 ini. Sehingga 

dibutuhkan suatu terapi psikososial  yang dapat menguatkan 

psikologis individu relawan bencana covid 19. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui efektifitas terapi individu pada 

kondisi psikologis relawan bencana covid 19 di Kabupaten 

kebumen. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik pada 

72 relawan bencana covid 19 proses pengambilan sampel 

dilakukan secara simple random sampling, psikologis relawan di 

ukur menggunakan instrument DASS (Depresion Anxiety Stres 

Scale). Hasil penelitian didapatkan  kondisi psikologis relawan 

setelah diberikan terapi individu dari 72 responden dalam 

kondisi cemas normal sebanyak 69 orang (95,83%), mengalami 

depresi normal sebanyak 70 orang (97,22%) dan 70 orang 

(97,22%). mengalami stres normal.  Penelitian ini 

direkomendasikan sebagai program yang dapat diberikan bagi 

penguatan psikologis relawan bencana.  
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Latar Belakang: Premenstruasi Syndrom (PMS) mencakup gejala 

berbeda yang muncul secara berkala sepanjang fase luteal periode 

menstruasi. PMS belum diteliti dengan baik sebagai factor utama 

yang mempengaruhi kepuasan pernikahan pada wanita di Gombong, 

Kebumen. Tujuan: Dengan demikian tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menilai hubungan antara PMS dan gejalanya dengan 

kepuasan pernikahan  pada wanita. Metode: Penelitian cross-

sectional ini dilakukan pada 492 wanita yang dirujuk ke pusat 

kesehatan di Gombong, Kebumen yang dipilih menggunakan random 

sampling. Data dikumpulkan melalui Indeks Kepuasan Pernikahan 

dan Alat Skrining Pramenstruasi dan dianalisis dalam perangkat 

lunak SPSS (versi 18) menggunakan uji Chi-Square. Hasil: 

Gangguan gejala somatik termasuk mastalgia, sakit kepala, nyeri 

otot, radang sendi, kembung, dan kenaikan berat badan ( 22.8%) dan 

juga kemarahan dan iritabilitas (21.5%) memperoleh frekuensi 

tertinggi dalam hal frekuensi sindrom. Sehubungan dengan efek 

gejala pada kehidupan sehari-hari, dampak terkuat adalah pada 

hubungan dengan keluarga (10.6%). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat ketidakpuasan pernikahan di antara wanita dengan 

PMS (P = 0,013) lebih tinggi, dibandingkan dengan populasi yang 

tidak terpengaruh. Kesimpulan: Premenstruasi Syndrom dapat 

mengganggu hubungan keluarga yang menyebabkan ketidakpuasan 

pernikahan. Oleh karena itu, perempuan dan keluarga mereka 

diharuskan untuk menerima pelatihan yang sesuai untuk komunikasi 

yang lebih baik dalam periode ini. 
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Penyebaran virus Covid-19 telah meluas hingga ke Indonesia dalam 

beberapa bulan terkhir. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan 

pun tetap dituntut untuk  melakukan pekerjaannya sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan. Di luar krisis yang sedang berlangsung ini, 

ada kekhawatiran dalam mengembalikan kegiatan yang mampu 

mempertahankan kemajuan yang sudah dicapai dalam menekan 

penyebarluasan. Tenaga kesehatan sangat rentan tertular virus 

karena berhadapan dengan pasien secara langsung, hal ini dapat 

meningkatkan kekhawatiran yang bisa menimbulkan ketidakpuasan 

dan stress dalam pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap 

kinerjanya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

desain penelitian deskriptif korelatif menggunakan pendekatan cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah Bidan yang aktif 

bekerja di instansi kesehatan yang berjumlah 104 orang pada Mei 

2020 yang telah mengisi kuesioner Google Form. Analisis data 

menggunakan analisis non statistik atau disebut sebagai analisis 

statistik sederhana. Uji hipotesis tentang hubungan antar dua 

variabel digunakan Chi Square menunjukkan variabel kepuasan 

kerja dan stress kerja berpengaruh terhadap kinerja Bidan dengan 

nilai p 0,000 dan p 0,002. Terdapat pengaruh kepuasan kerja dan 

stress kerja terhadap kinerja bidan dalam masa pandemic Covid-19. 
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Penyakit gagal ginjal merupakan suatu masalah kesehatan serius 

yang mana prevalnsinya terus meningkat yaitu secara global 13,4%. 

Permasalahan yang masih sulit untuk diatasi pada pasien 

hemodialisa adalah pembatasan cairan. Maka dari itu pentingnya 

pasien untuk memperkuat self care management cairan agar tidak 

menimbulkan masalah kesehatan yang lain sehingga meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

adakah hubungan basic conditioning factors terhadap self care 

management cairan pasien hemodialisa di PKU Muhammadiyah 

Gombong. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

korelatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil 

berdasarkan kriteria inklusi sebanyak 144 responden pasien 

hemodialisa. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang 

sigifikan antara faktor usia, status perkembangan, status kesehatan, 

pola hidup, system keluarga, social budaya, lingkungan, ketersediaan 

sumber terhadap self care management cairan (p< 0,05). Faktor 

yang paling dominan adalah pola hidup dengan nilai OR 0,28. 

Terdapat hubungan bermakna antara basic conditioning factors 

terhadap self care management cairan. Faktor yang paling dominan 

memengaruhi self care management cairan adalah faktor pola hidup 

Rekomendasi: agar mampu meningkatkan kemampuan self care 

management cairan pasien hemodialisa dengan melihat faktor yang 

mempengaruhinya. 
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Kondisi psikologis keluarga meliputi kecemasan, depresi, dan stres 

sangat mungkin terjadi saat ada anggota keluarga yang sakit dan 

harus dirawat di Rumah Sakit. Perubahan psikologis ini akan sangat 

terlihat saat pasien masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan 

kemungkinan dipengaruhi oleh penggolongan triase pasien. 

Perubahan psikologis keluarga di UGD akan berpengaruh pada 

dukungan dan keputusan keluarga dalam proses perawatan pasien. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan triase 

pasien dengan tingkat kecemasan, depresi, dan stres keluarga pasien 

di UGD. Penelitian deskriptif  korelatif dengan metode kuantitatif 

dan pendekatan non eksperimen. Sebanyak 30 responden diambil 

dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner DASS (Depression Anxiety Stress Scale). Data dianalisis 

menggunakan analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan 

korelasi Pearson Chi Square. Terdapat 16 pasien (53,3%) yang 

masuk dalam triase zona hijau. Sebanyak 13 keluarga (43,3%) 

menunjukkan kecemasan sedang, sebanyak 12 keluarga (40,0%) 

mengalami stres ringan dan  sebanyak 20 keluarga (66,7%) 

mengalami depresi normal. Hasil penghitungan Chi-Square 

menunjukkan hubungan yang bermakna antara triase pasien dengan 

kecemasan keluarga sebesar p=0.00 (p<0.05), triase pasien dengan 

stress keluarga sebesar p=0.00 (p<0.05) dan triase pasien dengan 

depresi keluarga sebesar p=0.01 (p<0.05). Triase pasien di UGD 

memiliki hubungan dengan kondisi psikologis keluarga. Semakin baik 

kondisi triase pasien, semakin baik pula kondisi psikologis keluarga.  

Rekomendasi: Penting bagi perawat untuk melakukan asuhan 

keperawatan secara holistik termasuk memenuhi kebutuhan keluarga 

pasien di UGD agar kondisi psikologis keluarga pasien tetap terjaga 

baik sehingga keluarga mampu memberi keputusan perawatan 

pasien dengan baik.  
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Penduduk lansia di Indonesia di tahun 2017 sudah mencapai 8,41% 

dari jumlah penduduk Indonesia. Dan di tahun 2018 jumlah 

penduduk lansia 8,75 % terlihat ada kenaikan tiap tahun ada 0,34% 

dari jumlah penduduk Indonesai ada 270 juta. Melihat dari 

peningkatan jumlah penduduk lansia menandakan tantangan bagi 

Bangsa Indonesia untuk bisa  menjaga kesehatannya. Di Jawa 

tengah tahun 2017 usia lanjut sudah mencapai 4.312.322 orang dari 

jumlah penduduk 34.257.865 orang (12,58%),BPS Jawa Tengah 

(2017). Sedangkan BPS Kabupaten Kebumen menunjukkan jumlah 

umur lansia udah mencapai 131786 orang dari 1,188,622 jiwa 

(11,08%). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk lansia  

pelayanan kesehatan tetap dilakukan oleh pelayanan kesehatan 

utama seperti di posyandu lansia oleh kader kesehatan lansia dan 

penyakit tidak menular dan penyakit menular tetap masih ada. 

Perlunya dukungan dan motivasi keluarga lansi terhadap kader 

sangat perlu dilakukan, karena kader lansia bekerja sesudah 

menyelesaikan tugas dan fungsi keluarga. Menurut Handayani 

(2018) ada keterkaitannya antara lansia dengan kader kesehatan 

mengenai sistem pelaksanaan posyandu lansia. Pelaksanaan 

posyandu lansia yang menggunakan sistem lima meja di Puskesmas 

Sempor 1 Kabupaten  Kebumenperlu dilaksanakan karena lebih 

efektif dan efisien. Sementara populasi kader kesehatan lansia yang 

ada di wilayah kerja Puskesmas Sempor 1 ada 90 orang yang 

diambil secara random sampling dengan jumlah sampelnya 80 orang 

kader. Metode penelitian menggunakan deskrepsi korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan faktor 

pemahaman kader kesehan lansia  menunjukkan dikategorikan baik 

61 orang (76,2%), sedangkan dukungan keluarga masih 

dikategorikan cukup ada 40 orang (50%), sedangkan motivasi 

keluarga dikategorikan baik ada 60 orang (75%). Melihat hal 

tersebuti Puskesmas Sempor 1 untuk tetap melaksanakan sistem 

posyandu lansia dengan sistem 5 mejayang melibatkan kader 

kesehatan lansia sebagai pemberdayaan kesehatan lansia Baik 

dalam bentuk pengetahuan, dukungan dan motivasi keluarga. Selain 

itu kesejahteraan dan transportasi kader untuk ditinjau kembali 

seiring dengan perkembangan jaman.  
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Triclocarban merupakan zat antibakteri yang biasanya terdapat 

pada sabun padat dan dapat menyebabkan resistensi jika 

digunakan jangka panjang. Serai (Cymbopogon citratus (DC) 

Stapf) adalah salah satu bahan alam yang mengandung 

triclocarbon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 

formulasi dan untuk mengetahui sediaan sabun padat minyak 

atsiri daun sereh (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) kombinasi 

ekstrak etanol daun pandan (Pandanus amaryllioflius) dapat 

memenuhi persyaratan uji stabilitas. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  uji kadar air, uji kadar asam lemak 

bebas , dan uji kadar pH.  Dari hasi penelitan uji kadar air 

didapat hasil bahwa kadar air terendah adalah formula 3 sebesar 

5,8% sedangkan kadar air tertinggi yaitu pada formulasi ke 1 

yaitu sebesar 10,45%. Formula 2 kadar air 7,1%. Hasil uji kadar 

asam lemak bebas menunjukkan formula 1, 2 dan 3 yaitu 

formula 1 0.246, formula 2 0.168 dan formula 3 0.123 dengan 

jumlah penambahan  minyak serai formula 1 sebanyak  0,5 

gram, formula 2 sebanyak 0,75 gram dan formula 3 sebanyak 1 

gram. Penambahan sukrosa formula 1, 2 dan 3 masing masing 

15.0 gram. Penambahan etanol formulasi 1 26.3 gram formulasi 2 

26.05 gram dan formulasi 3 25.8 gram. Sedangkan hasil uji kadar 

pH menunjukkan bahwa nilai pH formula 1 pH 9,8, formula 2 

pH 9,3 dan formula 3 pH 9,2 memenuhi standart persyaratan pH 

sediaan sabun berdasarkan standar SNI adalah sabun 9-11.  
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Therapeutic communication is an alternative in providing accurate 

information and establishing trusting relationship to the patients so 

that patients will feel satisfaction for the services they received. In 

Emergency Installation of RS Aisyiyah Kudus nurses made 

communication based on their daily working habits/routines and had 

not completely paid attention to technical standard communication 

correctly and properly. Objective: To identify the correlation between 

management and patients‟ satisfaction on therapeutic 

communication.This study was a descriptive correlational research 

by means of cross-sectional framework, and employed a total 

sampling method to obtain description of therapeutic communication 

management by nurses with a total number of 22 respondents based 

on inclusion criteria. Data was taken through observation, and to 

measure the rate of patients‟ satisfaction it was done through quota 

sampling with a number of 112 respondents based on inclusion 

criteria. From the observation result, therapeutic communication 

management completed by 22 nurses to 112 patients showed that 

nurses completed highly good therapeutic communication to 4 (3.6%) 

patients, completed that of good level to 49 (43.8%) patients, 

completed that of moderate level to 40 (35.7%) patients, and 

completed that poorly to 19 (17%) patients. Based on the collected 

questionnaires, it was obtained a description about patients‟ 

satisfaction during being hospitalized in emergency installation, in 

which 9 patients (8%) were highly satisfied, 84 patients (75%) were 

satisfied, 19 patients (17%) were less satisfied, none of the patients 

felt unsatisfied. The bivariate Spearman Rank resulted in a 

significant correlation between management and patients‟ 

satisfaction on therapeutic communication. Conclusion: Most of 

nurses in emergency installation had completed therapeutic 

communication fairly well and patients‟ satisfaction on therapeutic 

communication was well satisfied, there was a significant correlation 

between management and patients‟ satisfaction on therapeutic 

communication. 
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Background: Sport can improve fitness and maintain health, as 

well as being a means of personal or individual development 

through the achievements of each particular sport. In Indonesia 

there are various known sports such as soccer, basketball, 

volleyball, badminton etc. One sport that is popular with people 

in Indonesia is volleyball, an estimate from the international de 

volley federation that 500 million people play volleyball 

worldwide. In volleyball games there are several techniques that 

must be mastered such as service, passing, smash and block. 

Spike and block action is dominated by the type of explosion that 

matches the force called the vertical jump of the player which is 

usually the key to winning points in volleyball games. Objective: 

To find out whether there is an effect of plyometric training 

depth jump training on the height of the vertical jump jump in 

volleyball players. Method: This type of research uses a quasi-

experimental method with a pre and post test research design 

with a control group. Many of the samples in this study were 20 

people, the sampling technique using purposive sampling which 

was chosen based on the inclusion and exclusion criteria. The 

sample was divided into two groups: the treatment and control 

groups measured by the vertical jump test. Results: The results 

of the study showed the effect of plyometric depth jump training 

on the height of the vertical jump jump. Conclusion: There was 

an increase in the height of the vertical jump jump after being 

given plyometric training depth jump training for volleyball 

players
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Latar Belakang: Reflek primitif berpengaruh terhadap voluntary 

movement dan postural. Tipe postural pada anak CP dibagi 

menjadi 2 yaitu tipe fleksi (flexion posture) dan ekstensi 

(extension posture). Adanya hipereksitasi saraf pada bagian 

kelompok otot fleksor menyebabkan postur CP spastik ke arah 

fleksi (flexion posture). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara klasifikasi CP spastik dan atetoid dengan tipe 

postural (extension posture). Penelitian ini menggunakan cross-

sectional study yang dilakukan satu kali pada satu waktu dan 

tidak ada follow up. Subjek penelitian sebanyak 30 anak CP yang 

dilaksanakan di PNTC Tohudan, YPAC Surakarta, dan Klinik 

Intan Fisioterapi Anak Ngemplak. Hasil dari penelitian ini setelah 

diuji statistika diperoleh adanya hubungan antara klasifikasi CP 

spastik dan atetoid dengan tipe postural (extension posture) 

dengan nilai p=0.005 (p<0.05). Kesimpulan: Terdapat hubungan 

antara klasifikasi CP spastik dan atetoid dengan tipe postural 

(extension posture).  
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Fleksibilitas komponen gerak dan kecepatan kontraksi merupakan 

hal yang diperlukan dalam menunjang kegiatan olahraga khususnya 

bela diri taekwondo. Fleksibilitas merupakan kemampuan regang 

jaringan lunak untuk melakukan gerakan secara penuh pada Range 

of Motion (ROM) suatu sendi tanpa adanya keluhan. Mahasiswa 

yang mengikuti Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo yang 

baru dengan kinerja otot yang awalnya statis dan terbatas memiliki 

kondisi jaringan lunak terbatas sehingga pemberian myofascial 

release (MFR) ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas grup 

otot adduktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh Myofascial Release (MFR) terhadap fleksibilitas otot 

adduktor hip. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi 

experiment, rancangan penelitian menggunakan control time series 

design yaitu desain rangkaian waktu dengan kelompok pembanding 

serta menggunakan pre-tes dan post-tes. Subjek penelitian ini dengan 

jumlah 20 orang mahasiswa yang mengikuti UKM taekwondo UMS, 

dibagi menjadi dua kelompok perlakuan yang diberikan MFR dan 

stretching aktif, dilakukan selama 2 minggu dan 6x perlakuan. Hasil 

dari penelitian ini bahwa pemberian MFR dan stretching aktif 

dengan uji statistika diperoleh Sig. (2-tailed) sebesar 0,00 yang 

artinya ada peningkatan fleksibilitas adduktor hip. Uji beda 

pengaruh menggunakan uji statistika diperoleh Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,584 yang artinya tidak ada beda pengaruh dengan 

signifikan. Kesimpulan Pemberian Myofascial Release dan stretching 

aktif terbukti dapat meningkatkan fleksibilitas adduktor hip kepada 

Mahasiswa yang mengikuti UKM Taekwondo UMS. Terdapat hasil 

yang signifikan dalam fleksibilitas otot adduktor hip pada kelompok 

yang diberikan intervensi MFR. 
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Nyeri bahu atau Frozen Shoulderdapat disebabkan oleh 

peradangan atau iritasi pada tendon yang disebut sebagai 

Tendinitis. Tendinitis dapat terjadi pada otot-otot anggota gerak 

atas dan bawah. Pada bahu, tendinitis dapat terjadi pada salah 

satu otot penggerak bahu (rotator cuff) yang disebut sebagai 

tendinitis supraspinatus.Pada kondisi Tendinitis supraspinatus 

gangguan fisik yang dirasakan berupa nyeri pada bahu, terlebih 

ketika bahu digerakan ke atas dan kesamping. Sedangkan 

gangguan fungsional yang dialami yaitu dikarenakan adanya 

rasa nyeri sehingga penderitanya merasa tidak nyaman ketika 

menggunakan bahunya untuk aktivitas, sehingga aktivitas 

fungsionalnya terganggu. Tujuan : Untuk mengetahui 

pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, meningkatkan 

lingkup gerak sendi , meningkatkan kemampuan fungsional pada 

kasus Tendinitis Supraspinatus sinistradengan menggunakan 

modalitas TENS dan Terapi Manipulasi. Hasil : Setelah 

dilakukan terapi selama 3 kali didapat hasil penilaian nyeri pada 

nyeri tekan dari T1 : 3 menjadi T3 : 2, nyeri diam dari T1 : 5 

menjadi T3 : 4, nyeri gerak dari T1 : 8 menjadi T3 : 5. Dan juga 

didapatkan peningkatan Lingkup Gerak Sendi S : T1 : 50°-0°-

110°, menjadi T3 : 50°-0°-125°, F : T1 : 0°-0°-95°, menjadi T3 : 

0°-0°-110°. Kesimpulan : Trancutaneous Electric Nerve 

Stimulation (TENS) dapat mengurangi nyeri pada kondisi 

Tendinitis Supraspinatus sinistra, dan Terapi Manipulasi dapat 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi pada kasus Tendinitis 

Supraspinatus sinistra. 
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Hemodialisis yang dijalani pasien penyakit ginjal kronik memiliki 

komplikasi peningkatan kadar uremik. Selain itu hemodialisis 

tersebut memliki komplikasi peningkatan kadar kreatinin dalam 

darah dikarenakan kram otot, kelemahan otot, kurang aktivitas. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam intradialisis 

strengthening exercise pada kadar ureum kreatinin serum pasien 

hemodialisa di ruang hemodialisa RS PKU Muhammadiyah 

Gombong.Metode penelitian menggunakan quasi experiment dengan 

pendekatan two group pre test post test with control, pengambilan 

sampel dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 48 

sampel. Teknik analisa data menggunakan t test dependen dan t test 

independen. Setelah dilakukan senam intradialisis strengthening 

exercise hasil uji t test dependen menunjukkan rata-rata kadar ureum 

pada kelompok perlakuan (122,79mg/dl) dan kelompok kontrol 

(118,79 mg/dl). Rata-rata kadar kreatinin serum 8,8442 mg/dl 

(kelompok perlakuan) dan 7,4517 mg/dl (kelompok kontrol). 

Sedangkan hasil uji t test independen menunjukkan tidak ada 

pengaruh senam intradialisis strengthening exercise. Kesimpulan: 

tidak ada pengaruh senam intradialisis strengthening exercise pada 

kadar ureum kreatinin serum pasien hemodialisa di ruang 

hemodialisa RS PKU Muhammadiyah Gombong.  

Rekomendasi: pentingnya pemantauan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kadar ureum kreatinin serum serta dibuat prosedur 

pelaksanaan senam intradialisis agar hasilnya lebih maksimal.  
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Latar Belakang: Pertumbuhan dan perkembangan bayi 

dipengaruhi oleh jumlah asupan nutrisi. Sumber nutrisi utama 

pada bayi usia 0-6 bulan adalah ASI. Pada usia tersebut, bayi 

belum direkomendasikan untuk mendapat makanan tambahan 

selain ASI, yang disebabkan oleh belum siap system pencernaan 

tubuh bayi. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Cakupan 

pemberian ASI  di walayah kerja Puskesmas Klaten Utara 

adalah 65% pada tahun 2016, dengan total 323 bayi usia 0-6 

bulan. Tujuan: Diketahui adakah hubungan pemberian ASI 

dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan. Metode: Penelitian ini 

merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini sejumlah 48 bayi 

usia 0-6 bulan. Teknik pengambilan sampel dengan 

nonprobability yaitu cluster sampling. Analisa data 

menggunakan Spearman Rho. Hasil: Karakteristik responden 

yaitu rata-rata usia 3,33 bulan, jenis kelamin bayi Sebagian besar 

adalah laki-laki dengan BB rata rata 4,52 kg. Pemberian ASI 

sebanyak 93,8% atau sejumlah 45 responden dan status gizi bayi 

Sebagian besar baik sebanyak 89,6% (sejumlah 43 bayi). 

Menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI 

dengan status gizi pada bayi usia 0-6 bulan. 
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Kanker merupakan penyebab kematian peringkat kedua di dunia 

menurut WHO dengan jumlah kematian kurang lebih 9,6 juta 

jiwa. Pada tahun 2014, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia 

meninggal karena penyakit kanker. Di Indonesia, jenis kanker 

yang menyebabkan kematian terbanyak pada pria adalah kanker 

paru-paru, sedangkan jenis kanker penyebab kematian 

terbanyak pada wanita adalah kanker payudara. Sekitar 70% 

kematian yang diakibatkan kanker terjadi pada masyarakat di 

negara-negara yang mempunyai penghasilan rendah dan 

menengah. Di Indonesia, kanker merupakan penyebab kematian 

peringkat ketiga terbanyak setelah jantung dan stroke. Oleh 

karena itu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan skrining 

atau cek kesehatan secara berkala, agar kanker dapat terdeteksi 

secara dini. Jika terdeteksi pada stadium awal, kanker 

diharapkan masih bisa disembuhkan dengan penanganan yang 

cepat dengan biaya murah. Dalam penelitian ini, metode yang 

diterapkan adalah review artikel dari beberapa jurnal tentang 

kanker paru, penyebabnya, gejala-gejalanya, faktor resiko, 

penanganannya, dan pencegahannya. Untuk mencegah kanker, 

perlu dijalani pola hidup sehat, dengan mengkonsumsi makanan 

bergizi seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, dan tidak 

minum alkohol. Di samping itu, saat beraktivitas di luar 

ruangan, gunakan masker di tempat dengan polusi udara, asap 

kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, 

asap rokok, serta debu asbes. Dari beberapa artikel yang di 

pergunakan untuk penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa 

kanker paru merupakan penyebab serius kematian serta belum 

ada obat untuk penyembuhannya. Karenanya pencegahan 

terhadap penyakit tersebut sangat penting untuk dilakukan.  
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Pengobatan TB paru memerlukan jangka waktu lama. Pasien TB 

paru memerlukan edukasi yang tepat dan benar dalam 

keberhasilan pengobatanya.Banyak kasus yang terjadi di 

masyarakat, penderita TB  paru putus berobat  dalam 

pengobatannya,karena tidak tahu pengobatan TB dilakukan. 

Tujuan penelitian menganalisa pengaruh Edukasi dengan Media 

Video terhadap Pengetahuan Sikap dan Kepatuhan Berobat 

pada Penderita TB Paru di Balkesmas Wilayah Klaten. Jenis 

penelitian menggunakan metode quasy eksperiment dengan 

pretest-posttes without control group design. Populasi sebanyak 

51 orang. teknik sampling purposive sampling, jumlah sampel 21 

orang, intervensi yang digunakan adalah edukasi metode video. 

Analisa data menggunakan wilcoxon dengan α=0,05. 

Pengetahuan pada penderita TB paru sebelum diberikan edukasi 

dengan media video dengan rerata 11,47 dan sesudah dengan 

rerata 14,85. Sikap pada penderita TB paru sebelum diberikan 

edukasi dengan media video dengan rerata 14,09 dan sesudah 

adalah dengan rerata 15,28. Kepatuhan berobat pada penderita 

TB paru sebelu diberikan edukasi dengan media video dengan  

rerata 7,66 dan sesudah dengan rerata 8,42. Ada pengaruh 

edukasi dengan media video pada penderita TB paru terhadap 

pengetahuan dengan nilai p value = 0,000, sikap  dengan nilai p 

value = 0,047 dan kepatuhan berobat dengan nilai p value = 

0,002. Kesimpulan ada pengaruh edukasi dengan media video 

pada penderita TB paru di Balkesmas Wilayah Klaten terhadap 

pengetahuan, sikap dan kepatuhan 
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Penatalaksanaan non-farmakologi farmakologis dapat diatasi 

dengan distraksi, posisition, lingkungan, massage, hipnotis, 

akupuntur. Secara farmakologis dengan menggunakan obat-obatan 

analgesik misalnya, skopalamin, narkotika, obat sedativa, mengatasi 

disminorea dengan cara lain yaitu mendengarkan musik. 

Mendengarkan musik di lingkunganyang cukup tenang dengan posisi 

rileks diyakinidapat menurunkan keluhan dismenorea. Penelitian ini 

bertujuan untuk untuk mengetahuai pengaruh musik klasik mozart 

terhadap tingkat nyeri dismenorea primer pada siswi kelas VIII SMP 

N 01 Klaten. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah quasi eksperiment dan rancangan penelitian one-group pre 

test post test design. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswi kelas VIII yang mengalami disminorea di SMP N 01 Klaten. 

Jumlah sampel 7 siswi. teknik sampling purposive sampling dan 

analisa data menggunakan Wilcoxon. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini adalah umur responden 12-14 tahun, sebagian besar 

dari suku Jawa, lama dismenorea termasuk dalam kategori lama dan 

durasi dismenorea adalah jarang. Ada pengaruh musik klasik mozart 

terhadap tingkat nyeri dismenorea primer di SMP N 1 Klaten dengan 

nilai p value = 0,000. 
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Hipertensi adalah salah satu faktor terpenting yang bertanggung 

jawab atas penyakit kardiovaskular di seluruh dunia. Produk 

herbal dan terapi herbal alternatif memainkan peran penting 

dalam mengurangi hipertensi. Tujuan dari penelitian ini 

memberikan informasi etnomedisin secara kualitatif maupun 

kuantitatif pada tanaman obat yang digunakan masyarakat lokal 

Kebumen untuk pengobatan hipertensi . Sebanyak 250 

responden dari 5 Kecamatan yang diperoleh dengan cara snow 

ball kemudian diwawancarai secara semi-terstruktur dan 

pertanyaan dengan kuesioner. Didapat data 20 spesies dari 15 

famili yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Bagian 

Tanaman yang paling banyak digunakan adalah daun ( 52,3%), 

sebagian besar disiapkan dengan cara direbus (65%), Cara 

menggunakan sebagian besar diminum (71,42%), Dalam 

penelitian ini data asli dibandingkan dengan jurnal nasional dan 

internasional untuk membandingkan penggunaan obat dan 

mendapatkan beberapa spesies tanaman baru. Satu spesies 

tanaman obat belum ditemukan literatur ilmiah sebagai obat 

antihipertensi, 5 spesies sudah pernah di uji klinik sementara 14 

spesies sudah diuji preklinik dengan hewan uji atau in vitro. . 

Aktivitas fitokimia yang berbeda dari tanaman antihipertensi 

juga dilaporkan dari literatur.
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Remaja mengalami berbagai perubahan fisik, psikologi dan 

sosial. Kondisi ini menyebabkan remaja lebih fokus 

memperhatikan bentuk tubuh dan penampilannya. Bentuk 

tubuh ideal digunakan remaja sebagai pedoman untuk menilai 

bentuk tubuh tubuh diri sendiri maupun bentuk tubuh orang 

lain. Rasa percaya diri yang rendah dapat menyebabkan 

kegagalan remaja dalam melaksanakan tugas perkembangan 

sosial remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara body shaming dengan interaksi sosial pada 

remaja perempuan di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara.  

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik 

dengan pendekatan cross sectional . Populasi yang digunakan 

adalah remaja, pengambilan sampel  menggunakan  Purposive 

Sampling sejumlah 129 responden. Analisi bivariate 

menggunakan Kendall-Tau. Hasil : Rerata umur responden 

15,92+ 6,80 tahun. Sebagian besar memiliki interaksi sosial baik 

(56,6%), dan sebagian besar mengalami bodi shaming kategori 

tinggi sebesar (53,5%). Analisis hubungan body shaming dengan 

interkasi sosial menunjukkan hasil 0,032 (p value < 0,05) dengan 

nilai r (-0,187). Kesimpulan : Ada hubungan body shaming 

dengan interaksi sosial pada remaja perempuan di SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 
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Musculoskeletal Disorders (MSDs)  merupakan suatu bentuk 

keluhan yang terjadi pada tulang, sendi, ligament , tendon , dan 

otot. Secara global MSDs menjadi penyebab tunggal terbesar 

keluhan kesehatan pada para pekerja. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisa factor psikososial yang dapat meningkatkan 

risiko MSDs pada pasien usia produktif. Penelitian ini 

menggunakan analitik observasional dengan desain penelitian 

cross-sectional.  Subjek dari penelitian ini  sejumlah 116 subjek 

yang diambil menggunakan fixes disease sampling.  Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dan rekam medis, analisis 

data menggunakan path analysis. Hasil dari penelitian ini Risiko 

MSDs  berhubungan langsung dengan variabel postur kerja yang 

buruk (OR:2.35;CI 95%:1.44sampa3.26;P<0.001), dan terdapat 

hubungan tidak langsung dengan variabel  tingkat stress tinggi 

(OR:0.79;CI 95%:0.01sampai1.58;P=0.047) yang dipengaruhi 

variabel jenis pekerjaan (OR:0.83;CI 

95%:0.87sampai1.58;P=0.029) dan berhubungan tidak langsung 

dengan lingkungan pekerjaan buruk (OR:1.07;CI 

95%:0.28sampai1.85;P=0.008). Kesimpulan dari penelitian ini 

terdapat hubungan langsung antara risiko MSDs dengan postur 

kerja dan terdapat hubungan tidak langsung antara risiko MSDs 

dengan tingkat stress dan lingkungan pekerjaan.
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Indonesia memiliki sistem pendidikan yang baru yaitu sistem 

pendidikan Full Day School. Pelaksanaan Full Day School 

memberikan dasar yang kuat terhadap siswa sehingga 

mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan kecerdasaan 

siswa dalam segala aspek. Kegiatan Full Day School menyebabkan 

siswa mengalami stres, adapun salah satu cara mengurangi stres 

dengan melakukan terapi Ice Breaking berupa gerak dan lagu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh terapi Ice 

Breaking berupa gerak dan lagu terhadap penurunan tingkat stres 

pada siswa  penerapan Full Day School di SMA Negeri 1 Surakarta. 

Metode: Penelitian kuantitatif analitik eksperimen dengan rancangan 

penelitian Pre-test Post-test One Group Desain, tehnik pengolahan 

data purposive sampling, sampel 40 responden, instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner PSS (Perceived Stres Scale). Hasil uji 

statistik pada responden menunjukkan p-value 0,000 < 0,05 , 

sehingga ada penurunan tingkat stres pada siswa penerapan Full 

Day School dengan pemberian terapi Ice Breaking berupa gerak dan 

lagu. Kesimpulan: ada penurunan tingkat stres pada siswa 

penerepan Full Day School dengan terapi Ice Breaking berupa gerak 

dan lagu di SMA Negeri 1 Surakarta. 

 

mailto:erika.dewi2020@gmail.com


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

26 

 

Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 

Jiwa di Kabupaten Sukoharjo 
 

Arif Widodo
1*

, Jimmi Setiawan Muhammad Ibrahim
2
, Gris Prinskia Altinoga

3
 

1
Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1
Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

*Email: arif.widodo@ums.ac.id 

 

 

 

 

 

 
 Abstrak 

 

Keywords: 

Standar pelayanan 

minimal, kesehatan 

jiwa 
 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan dan mutu 

pelayanan dasar minimal sebagai urusan pemerintah untuk 

memenuhi hak setiap warga negara. Sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan pemerintah untuk memenuhi setiap SPM yang berlaku 

diharapkan target dapat mencapai 100 % untuk memenuhi 

kesejahteraan masyarakat. Satu dari empat orang dewasa pernah 

mengalami gangguan kesehatan jiwa sekali dalam hidupnya. 

Bahkan, dalam 40 detik di suatu wilayah di dunia ada orang yang 

meninggal karena bunuh diri. Penyakit kesehatan jiwa masih banyak 

yang tidak terlaporkan, karena memang pengaruh dari stigma 

masyarakat yang menganggap bahwa penyakit jiwa adalah sepeti 

orang yang bekerliaran di jalanan. Padahal pada dasar nya penyakit 

kesehatan jiwa menyangkut beberapa masalah emosial dan perilaku. 

Maka dari itu, masih banyak masyarakat yang tidak merasakan 

fasilitas yang disediakan dari tenaga kesehatan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Pemilihan partisipan menggunakan teknik purposive sampling. 

Jumlah nara sumber sebanyak 10 partisipan, terdiri dari : 1) 

koordinator PTM dan Keswa di DKK Sukoharjo, 2) petugas 

kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa di Puskesmas 

kecamatan Sukoharjo dan Tawangsari, 3) bidan desa, 4) dua kader 

kesehatan, dan 5) empat keluarga pasien gangguan jiwa. Analisa 

data menggunakan Thematic analysis. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa Puskesmas Tawangsari sebagai puskesmas percontohan yang 

melayani pasien dengan gangguan jiwa masyarakat di sebelah 

selatan Sukoharjo, telah dapat melaksanakan SPM kesehatan jiwa, 

termasuk dapat melayani pengobatan rujuk balik pasien dengan 

gangguan jiwa setelah dirawat di RSJ. Sementara di Puskesmas 

Sukoharjo, obat-obatan ODGJ harus dibelikan di apotik terdekat.  
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Latar Belakang: Karies merupakan salah satu penyakit gigi dan 

mulut yang banyak dialami oleh masyarakat, penyakit ini sering 

tidak menyebabkan gejala pada tahap awal dan pada tahap 

akhir dapat menyebabkan hilangnya gigi. Kehilangan gigi dapat 

menyebabkan terganggunya fungsi bicara, mengunyah dan 

estetik. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS,2018) 

menyatakan bahwa prevalensi terjadinya karies di Indonesia 

yaitu 70%-80%. Hal ini  disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan tentang karies, maka dari itu perlu adanya promosi 

kesehatan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang karies supaya dapat dilakukan tindakan preventif untuk 

mencegah terjadinya karies. Promosi kesehatan tentang karies 

dapat menggunakan strategi periklanan dan pemasaran. Media 

massa merupakan salah satu media untuk menyampaikan 

promosi kesehatan. Promosi kesehatan melalui media massa 

sangat efektif karena dapat menjangkau kelompok sasaran yang 

luas. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan tentang karies pada mahasiswa S1 non fakultas 

kesehatan UMS yang sudah terpapar promosi kesehatan gigi dan 

mulut melalui media massa. Metode: Jenis penelitian ini  adalah 

deskriptif observasional. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan 

adalah 394  mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan 

kuisioner dalam bentuk google form. Analisis data dilakukan 

menggunakan metode deskriptif survey. Hasil: Berdasarkan data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa dari keseluruhan 

mahasiswa yang berjumlah 394 memiliki tingkat pengetahuan 

yang baik yaitu sebanyak 77,4% mahasiswa. Mahasiswa yang 

mendapat paparan kesehatan gigi dan mulut melalui media 

elektronik memiliki pengetahuan baik sebanyak 73%, mahasiswa 

yang mendapat paparan kesehatan gigi dan mulut melalui media 

cetak memiliki pengetahuan baik sebanyak 81,1% dan yang 

mendapat paparan kesehatan gigi dan mulut melalui social 

media memiliki pengetahuan baik sebanyak 76,7%. Kesimpulan: 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagain besar mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang baik tentang karies. 
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Mutu pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep manajemen 

berfokus konsumen yang inovatif dan partisipatif yang 

mempengaruhi setiap individu dalam organisasi dan mutu dapat 

bertahan melalui transformasi budaya, dengan indicator 

Reliability, responsiveness, Assurance, Empathy, Tangible. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa factor pengaruh tingkat 

kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan Kesehatan. Penelitian 

ini merupakan observasional dengan menggunakan metode 

purporsive sampling. Subjek penelitian ini sejumlah 100. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesoner. Hasil dari penelitian ini   

Reliability sebesar 2.103 dengan nilai sig. 0.038, Empathy sebesar 

3.386 dengan nilai sig. 0,001, Tangible sebesar 1,993 dengan nilai 

sig. 0,049, hal ini menunjukkan bahwa  reability, empathy, 

tangible berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan 

pasien.  
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A Cerebral Palsy (CP) merupakan salah satu penyebab paling 

umum dari disabilitas fisik pada masa kanak-kanak. Cerebral 

palsy sering dikaitkan dengan berbagai masalah 

muskuloskeletaal, gangguan emosi, perilaku, sensoris, dan 

kognitif. Berbagai permasalahan ini mungkin berefek negatif 

terhadap kualitas hidup anak  Cerebral palsy . Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor biososial yang 

berhubungan dengan kualitas hidup anak cerebral palsy. 

Penelitian ini menggunakan studi analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Sebanyak 110 subyek penelitian 

diambil menggunakan teknik simple random sampling. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis 

dengan path analysis. Kualitas hidup anak CP berhubungan 

dengan kemampuan motorik kasar (b=2,79; CI 95%= 1,54 

hingga 4,03; p=<0,001), dukungan keluarga (b=1,25; CI 95%= 

0,26 hingga 2,24; p=<0,013),  dan dukungan sosial (b=0,99; CI 

95%= 0,14 hingga 1,97; p=<0,047).    

B  



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

30 

 

Tingkat Kecukupan Zat Gizi Makro dan Indeks Masa Tubuh 

Pasien Overweight  Pengunjung Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama 
 

Siti Zulaekah
1*

, Abrianti Oktaria
2
 

1,2
Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email: sz102@ums.ac.id 

 

 

 

  

 
 Abstrak 

 

Keywords:  
IMT; kecukupan zat 

gizi makro; 

overwight. 

 

 

Kejadian overweight pada orang dewasa dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya adalah: genetik, pola makan, tingkat kecukupan 

zat gizi, tingkat aktivitas fisik, aktifitas olahraga dan kondisi sosial 

ekonomi individu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 

antara tingkat kecukupan zat gizi makro dan indeks massa tubuh 

pada pasien overweight pengunjung fasilitas kesehatan tingkat 

pertama. Jenis penilitian ini adalah penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 100 orang dengan 

metode pengambilan menggunakan consecutive random sampling 

Tingkat kecukupan zat gizi makro diperoleh dengan wawancara 

menggunakan Semi Quantitative Food Frequency Questioner selama 

3 bulan terakhir kemudian dianalisis dengan program nutrisurvey. 

Indeks masa tubuh (IMT) diperoleh melalui pengukuran berat badan 

dan tinggi badan. Uji hubungan tingkat kecukupan zat gizi makro 

dan IMT menggunakan uji Rank Spearman. Hasil penelitian 

meunjukkan bahwa tingkat kecukupan zat gizi pada subjek penelitian 

dalam kategiri energi kurang: 20%, normal: 21% dan berlebih: 59%. 

Kategori protein kurang: 53%, normal: 27% dan berlebih: 20%. 

Kategori lemak kurang: 5%, normal: 16% dan berlebih: 79%. 

Sedangkan kategori karbohidrat kurang :12%, normal: 15% dan 

berlebih: 73%. Hasil pengukuran IMT menunjukkan rata-rata IMT 

subjek adalah 25,98 Kg/Cm
2.
 Hasil analisis statistik uji Rank 

Spearman menunjukkan tidak ada hubungan tingkat kecukupan zat 

gizi makro dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). 
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Sarana pembelajaran seperti laborotarium kimia, merupakan salah 

satu sarana yang dapat menunjang tingkat kepahaman siswa akan 

materi yang disampaikan di kelas. Akan tetatpi, kurangnya sarana 

pembelajaran, seperti laboratorium ini,merupakan salah satu 

permasalahan yang umumnya dihadapi oleh satuan pendidikan di 

Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan 

bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar lokasi sekolah 

merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh penyelenggara 

satuan pendidikan. Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

(PkM) ini, berusaha disajikan alternatif kegiatan praktikum yang 

dapat dilakukan dilakukan di ruang kelas, dengan menggunakan 

peralatan dan bahan-bahan yang dapat ditemukan di sekitar siswa. 

Kasus pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kimia, 

yaitu materi asam-basa yang dipelajari pada tingkat SMA kelas IX. 

Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada SMAN 1 Wonosari, Klaten 

kelas IX-IPA. Siswa diberikan pelatihan tentang pembuatan larutan 

indikator dari ekstrak sayuran kol ungu (Brassica oleracea L.,) 

dengan menggunakan metode ekstraksi panas. Larutan ekstrak yang 

dihasilkan mengandung antosianin yang sensitif terhadap perubahan 

pH larutan sampel bahan kimia yang umum ditemukan di rumah 

siswa, seperti, air berkarbonat, air mineral, larutan soda kue dan 

larutan pemutih pakaian. Dari kegiatan yang dilakukan, larutan 

indikator berbahan dasar ekstrak kol ungu, merupakan indikator 

yang sensitif untuk mendeteksi pH larutan, baik larutan dengan pH 

asam, netral dan basa. Dengan diadakannya kegiatan PkM ini 

membuktikan bahwa dengan bahan, peralatan dan langkah-langkah 

yang sederhana, metode pembelajaran praktikum dapat 

dilaksanakan, sehingga pemahamann dan minat siswa akan materi 

pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan.  
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Kecemasan dapat menyebabkan terjadinya perubahan tekanan 

darah. Anak-anak sering merasa cemas saat dilakukan perawatan 

gigi khususnya saat prosedur anestesi. Hal tersebut dikarenakan 

anestesi identik dengan jarum yang bisa menimbulkan rasa nyeri. 

Alat anestesi tanpa jarum atau jet injektor telah dikembangkan untuk 

anestesi lokal. Jet injektor dianggap bisa mengurangi rasa nyeri saat 

anestesi, namun suara, bentuk, dan tekanan yang ditimbulkan jet 

injektor bisa meningkatkan kecemasan anak. Salah satu cara yang 

bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan anak saat dilakukan 

prosedur anestesi adalah dengan distraksi virtual reality. Tujuan 

Penelitian untuk mengetahui pengaruh distraksi virtual reality 

terhadap perubahan tekanan darah anak saat prosedur anestesi 

menggunakan jet injektor. Jenis penelitian ini adalah quasi 

experimental dengan pre and posttest nonequivalent control group 

design. Subjek penelitian berjumlah 30 anak dibagi menjadi dua 

kelompok secara acak, 15 anak dilakukan anestesi menggunakan jet 

injektor dengan distraksi virtual reality dan 15 anak dilakukan 

anestesi menggunakan jet injektor tanpa distraksi virtual reality. 

Penelitian dilakukan dengan cara mengukur tekanan darah anak 

sebelum dan saat prosedur anestesi menggunakan jet injektor. Data 

dianalisis menggunakan uji Independent T-test. Hasil penelitian 

terdapat pengaruh distraksi virtual reality terhadap perubahan 

tekanan darah anak saat prosedur anestesi menggunakan jet injektor 

sesuai dengan hasil analisis data Independent T-test yang 

menunjukkan nilai signifikansi p<0,05. Kesimpulan: terdapat 

pengaruh distraksi virtual reality terhadap perubahan tekanan darah 

anak saat prosedur anestesi menggunakan jet injektor. 
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Motivasi ibu dalam pemanfaatan posyandu balita mempunyai 

peran sangat besar bagi peningkatan kesehatan balita. Indikator 

peran ibu dilihat dari kunjungan penimbangan balita di 

Karangtengah terlihat rendah. Studi pendahuluan ditemukan 

bahwa ibu yang menimbangkanbalita sebagianbesar adalah ibu 

rumah tangga dengan pendidikan dasar. tujuan penelitian 

mendiskripsikan karakteristik dan sikap  ibu dalam praktek  

penimbangan balita di posyandu di desa Karang tengah. Metode 

survey jenis penelitian deskriptip kuantitatif dengan pendekatan 

potong lintang dilakukan unutuk pengumpulan data, 67 sampel 

diperlukan dengan analisa univariat untuk mendeskripsikan 

variable karakteristik dan sikap ibu dalam menimbangkan balita 

di posyandu. Hasil sebagian besar ibu yang menimbangkan 

balita adalah berusia 20 hinga 35 tahun, dengan pendidikan 

SMA dan sebagian besar ibu rumah tangga. Hasil analisa secara 

deskriptif terkait sikap ibu menunjukkan  bahwa mereka 

sebagian besar bersikap positif, sehingga bersedia datang 

menimbangkan balitanya ke posyandu. 
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Penggunaan pasta gigi yang tepat merupakan salah satu upaya 

mengurangi permasalahan di rongga mulut, yaitu mengurangi 

plak penyebab karies gigi. Salah satu keunggulan pasta gigi 

herbal dibandingkan dengan beberapa pasta gigi di pasaran 

adalah tidak menggunakan bahan Sodium Lauryl Sulphate 

(SLS) yang sering menyebabkan efek samping terhadap mukosa 

mulut. Daun sirih, biji pinang dan gambir merupakan bahan 

herbal yang terbukti efektif menghambat pertumbuhan bakteri. 

Tujuan Penelitian untuk mengetahui formulasi pasta gigi 

kombinasi ekstrak etanol daun sirih, biji pinang dan gambir 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

Jenis penelitian adalah true experimental laboratories dengan 

rancangan penelitian post-test only control group design.  

Penelitian diuji menggunakan metode difusi sumuran dengan 

kelompok perlakuan yaitu pasta gigi kontrol negatif (K-), pasta 

gigi kombinasi ekstrak daun sirih, biji pinang, dan gambir 

konsentrasi 10%;1,5%;0,5% (F1) dan 20%;3%;1% (F2), pasta 

gigi kontrol positif (K+). Pengukuran zona hambat dilakukan 

dengan jangka sorong. Data dianalisis menggunakan uji One 

Way Anova dan Post Hoc LSD. Analisis statistik menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antar kelompok (p<0,05), kecuali 

antara kelompok K- dan K+, juga antara kelompok F1 dan F2 

(p>0,05). Kesimpulan:  Pasta gigi kombinasi ekstrak etanol daun 

sirih, biji pinang, dan gambir berpengaruh terhadap hambatan 

pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
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Kontrasepsi hormonal merupakan alat kontrasepsi yang paling 

banyak digunakan terutama suntik dan oral. Hal ini 

dikarenakan penggunaan mudah dan terjangkau. Salah satu efek 

samping yang ditimbulkan adalah adanya peningkatan berat 

badan seiring dengan lamanya penggunaan kontrasepsi 

hormonal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan peningkatan 

berat badan pada Akseptor Keluarga Berencana (KB) 

Hormonal. Penelitian ini menggunakan observasional analitik 

dengan pendekatan crossectional. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh akseptor KB hormonal di Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sragen yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 responden yang di 

ambil dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T 

Independent. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata 

penggunakan kontrasepsi hormonal adalah 86,1 (52,10) bulan.  

sebagian besar responden tidak mengalami peningkatan berat 

badan 81,3%, hasil uji statistik menunjukn p value 0,908 yang 

berarti tidak ada perbedaan lama pemakaian kontrasepsi 

hormonal pada akseptor KB yang mengalami peningkatan berat 

badan dan tidak mengalami peningkatan berat badan. 

Disarankan untuk akseptor KB agar dapat mencari informasi 

lama pemakaian kontrasepsi yang aman untuk menghindari efek 

samping jangka panjang dari kontrasepsi hormonal. 
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Prevalensi kasus kanker serviks di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dampak 

fisiologis dan psikologis dari pengobatan kanker serviks 

menyebabkan pasien merasa lelah dan pasrah dalam 

pengobatan. Salah satu kebutuhan penting yang diinginkan 

pasien adalah memenuhi kebutuhan religius untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. Perilaku religius merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat 

memperoleh ketenangan jiwa misalnya dengan shalat, dzikir, 

berdoa, dan membaca Al-Qur‟an. Aspek religius harus 

diperhatikan dalam perawatan khususnya pada pasien dengan 

kasus terminal. Pentingnya mengetahui gambaran religiusitas 

pasien sebagai bahan utama untuk penelitian selanjutnya 

mengenai religiusitas pasien kanker serviks. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran religius dan 

dukungan religius keluarga pada wanita dengan kanker serviks 

yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta. Penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif ini 

dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada 90 sampel 

yang dipilih secara purposive sampling, pengumpulan data 

dengan menggunakan kuesioner dan dilakukan pengolahan data 

menggunakan analisis univariat dan central tendency. Hasil 

penelitian ini menunjukkan gambaran religius pasien kanker 

serviks yaitu kegiatan religi terbanyak yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan dzikir (97,8%) dan dukungan religius 

keluarga menunjukkan pasien kurang mendapatkan dukungan 

religius yang baik dari keluarga (64,4%).  
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Abstrak 
 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit menahun dan kronis 

yang pengobatannya memerlukan waktu yang lama. Penyakit DM 

memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan karena adanya 

komplikasi yang serius baik mikrovaskuler maupun makrovaskuler. 

Insidensi penyakit DM mengalami peningkatan khususnya untuk DM 

tipe 2 di banyak negara. Lebih dari 85% dari prevalensi penyakit 

DM merupakan pasien DM tipe 2. Secara epidemiologi diperkirakan 

bahwa pada tahun 2030 prevalensi DM di Indonesia mencapai 21,3 

juta orang. Hampir 50% pasien DM tipe 2 adalah pasien usia 65 

tahun ke atas. DM pada usia lanjut berbeda secara metabolik 

dengan DM pada usia lainnya sehingga dibutuhkan pendekatan 

terapi yang berbeda pada kelompok ini. Hal ini dikarenakan pada 

usia lanjut telah mengalami kemunduran fisik dan mental yang 

berakibat pada penurunan kualitas hidup dan penurunan 

pemahaman dalam memahami perintah menggunakan obat. Untuk 

meningkatkan kualitas hidup pada pasien DM lansia, diperlukan 

pendekatan khusus yaitu menggunakan metode CBIA (Community 

Base Intensif Approach) dengan harapan tujuan terapi dapat 

tercapai. Pengelolaan penyakit ini memerlukan peran serta dokter, 

perawat, ahli gizi, dan farmasi. Pemahaman yang baik dari pasien 

terkait pengobatan dan pola makan dapat menurunkan teradinya 

perburukan dari penyakit DM dan resiko terjadinya komplikasi. 

Terapi Gizi dan farmasi merupakan pilar penatalaksanaan DM 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) merupakan bagian dari 

penatalaksanaan DM secara total. Setiap penyandang DM 

membutuhkan TNM yang sesuai dengan kebutuhan sehingga 

sasaran terapi DM dapat tercapai Metode penelitian yang telah 

dilakukan adalah dengan kuisioner menggunakan instrument WHO 

QOL BREF sebelum dilakukan edukasi dan setelah edukasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 

edukasi dengan metode CBIA sinergis antara farmasi dan gizi dalam 

peningkatan pengetahuan dan kualitas hidup dengan nilai p value 

0.00 atau <0.05. 
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Rokok mengandung komponen senyawa kimia yang dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan, terutama penyakit 

kardiovaskular, kanker paru-paru, asma. Upaya untuk menurunkan 

prevalensi perokok sering mengalami kesulitan, salah satu 

penyebabnya adalah ketergantungan terhadap  nikotin. Metode yang 

direkomendasikan badan kesehatan dunia adalah dengan Nicotine 

Replacement Terapy (NRT), namun metode ini belum banyak 

dikembangkan. Untuk itu tujuan narative review ini adalah 

memaparkan NRT sebagai upaya untuk berhenti merokok. 

Metode penelitian menggunakan non systematic review dengan 

naratif review yang dilakukan penelusuran pada data base Elsevier, 

Medline/PubMed, Sciencedirect dengan istilah kata kunci 

“Smoking”, “Nicotine”, “Therapy”. Hasil penelitian dari berbagai 

artikel yang didapatkan dicitasi dan disimpulkan menjadi manuscript. 

Hasil narative review menunjukkan bahwa sediaan NRT  berupa 

permen karet (gum), inhaler, lozenge/tablet sublingual, nasal 

spray dan nikotin transdermal (patch). Efektivitas NRT 

mencapai keberhasilan  80% responden dapat berhenti merokok, 

dengan OR, 1.78 (1.60–1.99) dibandingkan dengan responden 

yang tidak menggunakan NRT. Oleh karena itu upaya untuk 

mengatasi ketergantungan terhadap rokok dengan 

mengimplementasikan Nicotine Replacement Terapy (NRT) 

sebagai terapi berhenti merokok.
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Diabetes Militus merupakan (DM) kumpulan penyakit metabolic 

yang di tandai dengan hiperglikemi akibat kerusakan sekresi insulin, 

atau keduanya. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi gula dalam 

darah dalam tubuh tidak terkontrol akibat gangguan sentivitas sel 

pancreas untuk menghasilkan hormone insulin 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran kepatuhan 

diet pada penderita Diabetes Melitus. Metode penelitian ini adalah 

deskriptif. Jumlah sempel penelitian ini adalah 20 responden. 

Pengambilan semple dengan teknik total sampling. Instrument yang 

digunakan adalah kuisioner.Data dinanalisis menggunakan uji 

Univariant dalam bentuk prosentase. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa respoden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yaitu 

sebagian besar berumur 60-69tahun (30%). Pendidikan SD (30%) 

sama dengan pendidikan SMA (30%). Tidak berkerja (40%). 

Kepatuhan diet penderita diabetes mellitus adalah patuh yaitu 12 

responden (60%). 

Kesimpulan penelitian ini adalah kepatuhan diet pada penderita 

diabetes mellitus adalah patuh, didan desa harus meningkatkan 

pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus dan meningkatkan 

pengetahuan tentang diet yang baik dan benar untuk penderita 

diabetes mellitus. 
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DM merupakan jenis penyakit tidak menular yang masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat, baik secara global, regional, nasional maupun lokal. Prevelensi DM 

didunia sebesar 1.9% dan menjadikan DM sebagai penyebab kematian ke tujuh di 

dunia. salah satu komplikasi yang ditimbulkan akibat penyakit DM adalah penurunan 

fungsi kognitif. Faktor-faktor pencetus terjadinya fungsi kognitif diantaranya adalah 

kadar kolesterol dan kadar trigliserida yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan kadar kolesterol dan kadar trigliserida terhadap fungsi kognitif 

pada Diabetes Melitus Tipe 2 di salah satu rumah sakit di daerah Boyolali. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 

responden. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Teknik analisa data penelitian ini adalah dengan menggunakan 

uji chi-square. Dari hasil analisa data dengan menggunakan uji chi-square, 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara kadar kolesterol dengan fungsi 

kognitif dengan nilai p-value 0.003 < 0.05 dan terdapat hubungan antara kadar 

trigliserida dengan fungsi kognitif dengan nilai p-value 0.000 < 0.05. Kesimpulan Ada  

hubungan antara kadar kolesterol dengan fungsi kognitif. Ada hubungan antara kadar 

trigliserida dengan fungsi kognitif. 
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Pengendalian mutu dan biaya program rujuk balik (PRB) dari BPJS 

Kesehatan ini harus dilakukan sebagai bahan evaluasi program yang 

berlangsung. Namun, studi menunjukkan tingkat pengendalian mutu 

dan biaya program rujuk balik yang masih terdapat kekurangan baik 

di apotek, fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan 

rujukan tingkat lanjut dn bpjs kesehatan itu sendiri. Keadaan ini 

akan berpengaruh pada pelayanan kepada pasien program rujuk 

balik. Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor yang berpengaruh 

pada kendali mutu dan biaya program rujuk balik (PRB). Studi 

literature review dilakukan pada 11 jurnal nasional dan 6 jurnal 

internasional yang diunggah secara media daring pada rentang 

tahun 2015-2020. Kata kunci yang digunakan yaitu kendali mutu dan 

biaya program rujuk balik (PRB) bpjs kesehatan adalah man 

(sumber daya manusia), material-machine (sarana dan prasarana), 

method (metode), market (lingkungan), money (keuangan) dan time 

(waktu). 
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Salah satu manifestasi dari gangguan jiwa yang menjadi penyebab 

penderita dibawa ke rumah sakit adalah perilaku kekerasan. Individu 

dengan perilaku kekerasan membutuhkan strategi koping keluarga 

yang tepat agar mampu menurunkan tingkat kekambuhan sakitnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara strategi 

koping keluarga dengan kekambuhan pasien perilaku kekerasan di 

poliklinik jiwa Rumah Sakit Panti Waluyo Kabupaten Purworejo. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi.  Jumlah 

sampel sebanyak 187 diambil melalui teknik purposive sampling. 

Strategi koping keluarga diukur menggunakan kuisioner Ways of 

Coping. Sedangkan pengukuran kekambuhan dilakukan 

menggunakan kuesioner kejadian kekambuhan perilaku kekerasan.  

Analisis data yang digunakan yaitu uji Chi Square. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden menggunakan strategi 

koping EFC (Emotion Focused Coping) dalam menangani pasien 

perilaku kekerasan sebanyak 110 responden (58,8%). Sebagian besar 

pasien perilaku kekerasan tidak mengalami kekambuhan dalam 6 

bulan terakhir sebanyak 136 responden (72,7%). Pengujian hipotesis 

menunjukkan ada hubungan strategi koping keluarga terhadap 

kejadian kekambuhan pasien perilaku kekerasan di poliklinik jiwa RS 

Panti Waluyo Purworejo dibuktikan dari hasil uji chi square 

diperoleh (p-value =0,005 <0,05). 
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Salah satu tahapan penting dalam  perawatan saluran akar 

adalah pembersihan. Pembersihan dicapai dengan  irigasi 

saluran akar. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi irigasi 

adalah teknik irigasi yang digunakan. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui perbedaan teknik irigasi konvensional, agitasi 

manual dinamik dan ultrasonik terhadap kebersihan saluran 

akar. Metode penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 27 

gigi premolar mandibular yang telah dicabut yang dibagi 

menjadi tiga kelompok berbeda. Kelompok (1) yaitu sampel 

diirigasi dengan teknik konvensional . Kelompok (2) yaitu sampel 

diirigasi dengan teknik agitasi manual dinamik. Kelompok (3) 

yaitu sampel diirigasi dengan teknik ultrasonik. Seluruh sampel 

kemudian dibelah dan diamati menggunakan mikroskop stereo 

perbesaran 20 kali. Kebersihan saluran akar dihitung 

menggunakan teknik skoring Wu & Wesselink. Analisis data 

menggunakan one way annova dan uji post hoc menggunakan 

LSD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik irigasi 

ultrasonik menunjukkan nilai debris terendah dibanding kedua 

teknik lain dan terdapat perbedaan signifikan antara ketiga 

kelompok terhadap kebersihan saluran akar. Teknik irigasi 

ultrasonik merupakan teknik yang paling optimal dalam 

membersihkan saluran akar. 
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Di Indonesia kasus stress sangat tinggi, prevalensi stress 

menurut Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan 6% untuk 

usia 15 tahun ke atas  atau sekitar 14 juta penduduk di 

indonesia mengalami gangguan mental. Berdasrakan hasil 

survey penahuluan pada 8 Januari 2019 di Universitas 

Muhammadiyah Kudus , hasil wawancara dari 10 mahasiswa 

dengan 14 pertanyaan tentang gejala stress, di antaranya 3 

mahasiswa meraskan 50 % dari gejala, 3 mahasiswa 57% dari 

gejala, dan 4 mahasiswa merasakan 43% dari 14 gejala stress. 

Tujuan penelietian ini untuk mengidentifikasi hubungan antara 

manajemen diri dengan tingkat stress pada mahasiswa tingkat 

akhir S1 Keperawatan dalam menyelesaikan tugas akhir 

sebagai syarat kelulusan wisuda  di Universitas 

Muhammadiyah Kudus. Jenis penelitian analitik korelasi 

dengan desain penelitian Cross Sectional. Populasi sebanyak 

84 dan sampel sebanyak 46 responden menggunakan rumus 

Solvin dan metode Simple Random Sampling. Alat ukur  dan uji 

hubungan menggunakan uji Spearman Rank. Hasil penelitian 

didapatkan hasil hubungan negatif yang signifikan dengan 

harga korelasi -0.398 dan nilai p value 0.008 < ( < 0.01). Dari 

46 responden paling  banyak 17 responden (37%)  yaitu 

manajamen diri yang cukup baik dengan tingkat stress yang 

masih normal. Kesimpulannya  Ha diterima dan Ho ditolak. 
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Angka kejadian kanker payudara pada wanita usia menopause 

di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 138 kasus, 

tahun 2017 sebanyak 286 kasus dan tahun 2018 sebanyak 354 

kasus. Pada usia menopause terjadi perubahan fisiologis yang 

salah satunya adalah perubahan system hormonal, hal ini 

dapat berakibat pada peningkatan risiko kanker payudara. 

Riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki efek 

terhadap ketidak seimbangan hormon yang mejadi faktor 

pendukung semakin tingginya risiko kejadian kanker payudara. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan riwayat 

penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker 

peyudara pada wanita usia menopause. Jenis penelitian ini 

adalah kolerasional dengan pendekatan cross sectional. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purprosive sampling dengan 

jumrah sampel 37. Uji analisis yang digunakan adalah dengan 

chi-square. Hasil yang diperoleh dengan analisis statistic yang 

dilakukan didapatkan bahwa nilai pv 0,0.19 dengan α 0,05 

dengan demikian Ha diterima dan HO ditolak.  

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan ada hubungan 

riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian 

kanker payudara pada wanita usia menopause. 
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Berdasarkan data dari World Health Organitation (WHO) 

kematian perempuan setiap menitnya terjadi akibat komplikasi 

pada masa kehamilan dan masa nifas. Masa nifas merupakan 

masa rawan dimana ada beberapa resiko yang mungkin terjadi 

pada masa itu, ada dua resiko yang menyebabkan kematian ibu 

nifas yaitu perdarahan dan infeksi. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui efektifitas metode Think Pair and Share 

dalam pendidikan kesehatan tentang komplikasi masa nifas di 

wilayah kerja puskesmas Ngariboyo Magetan. Penelitian ini 

menggunakan metode pra eksperimental tanpa kelompok 

kontrol, dengan analisis kuantitatif, dan teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling , dengan 

jumlah responden dalam sebanyak 39 ibu hamil. Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan uji Sample Paired t Test dengan 

rata-rata niali pretest 17,95 dengan nilai standar deviasi 3,385 

dan rata-rata nilai posttest sebesar 22,53 dengan nilali standar 

deviasi 2,918. Terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan 

sesudah pendidikan kesehatan dengan nilai posttest lebih besar 

dari nilai pretest (22,33>17,25) dan nilai p-value sebesar 0,001 

maka H0  ditolak. Nilai thitung 9,691. Hasil yang telah diperoleh 

dari uji efektifitas metode Think Pair And Share dengan nilai 

rata-rata 5,08, nilai standar deviasi sebesar 3,272. Metode TPS 

memiliki persentase 94,87% dengan demikian metode Think Pair 

and Share efektif digunakan dalam pendidikan kesehatan 

tentang komplikasi masa nifas di wilayah kerja Puskesmas 

Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Metode Think Pair and Share 

ini digunakan dalam penyampaian materi untuk pendidikan 

kesehatan agar dapat memberikan variasi baru dan melibatkan 

peserta dalam pendidikan kesehatan.
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Latar belakang: Fungsi keluarga dan keintiman keluarga 

merupakan faktor protektif penting bagi lansia dari berbagai 

penyakit fisik dan mental, serta menentukan tingkat kesejahteran 

dan kualitas hidup lansia. Hingga kini masih sedikit kajian yang 

mengeksplorasi faktor-faktor determinan apa yang berpengaruh 

bagi fungsi keluarga dan keintiman keluarga tersebut. 

Tujuan: untuk mengetahui faktor determinan fungsi keluarga dan 

keintiman keluarga pada populasi lanjut usia Muslim Indonesia 

Metode: Sebanyak 106 pra lanjut usia / lanjut usia Muslim dan 

berkeluarga berpartisipasi dalam penelitian ini. Faktor 

determinan yang diuji meliputi faktor demografi meliputi: usia, 

tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pendapatan, faktor biologis 

meliputi: indeks masa tubuh, rasio lingkar pinggang/panggul, dan 

tekanan darah, faktor psikologis meliputi: tingkat depresi, 

anxietas dan stres [kueisoner DASS/depression anxiety stress 

scale], serta faktor spiritual Islam dengan melihat jumlah rakaat 

sholat. Fungsi keluarga diukur dengan menggunakan APGAR 

family sedangkan keintiman keluarga diukur dengan skala 

keintiman keluarga Muchlas-Sudiyanto. Analisis statistik 

menggunakan analisis bivariat korelasi spearman, karena 

distribusi data tidak normal.  

Hasil: usia berkorelasi negatif dengan keintiman seksual (r = 

0,269; p = 0,005), intelektual (r = 0,332; p = 0,001), dan 

rekreasional (r =  0,303; p = 0,002). Indeks masa tubuh 

berkorelasi negatif dengan fungsi keluarga (r = 0,209; p = 

0,032). Tekanan diastolik berkorelasi negatif dengan keintiman 

seksual (r = 0,227; p = 0,019). Tingkat depresi, anxietas dan stres 

berkorelasi negatif dengan fungsi keluarga, secara berurutan 

nilai [r;p] = r = 0,224; p = 0,021, r = 0,285; p = 0,003, r = 

0,236; p = 0,015. Jumlah rakaat sholat berkorelasi positif 

dengan keintiman emosional (r = 0,204; p = 0,036).  

Kesimpulan: faktor biologis yang berpengaruh pada keintiman 

adalah usia, indeks masa tubuh berpengaruh pada fungsi 

keluarga, tekanan diastolik pada keintiman seksual; faktor 

psikologis depresi, anxietas dan stres berpengaruh negatif pada 

fungsi keluarga, sedangkan faktor spiritual berpengaruh positif 

pada keintiman emosional 
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Pendahuluan : Peringkat kanker di Indonesia menempati urutan ke-

delapan di Asia Tenggara. Tahun 2018, Riskesdas menunjukkan 

temuan adanya peningkatan menjadi 1,79 per 1000 penduduk. Tumor 

payudara dapat berasal dari stroma interlobular dan intralobular. 

Stroma interlobular terdiri atas jaringan pengikat dan jaringan 

lemak. Tumor yang berasal dari kedua jaringan tersebut dimasukkan 

sebagai tumor mesenkim. Kebanyakan tumor payudara berasal dari 

jaringan epitel (intralobular) seperti Fibroadenoma Mamae. Tumor 

mesenkim sangat jarang ditemukan.. Hemangioma sendiri 

merupakan tumor jinak yang berasal dari vascular dan sering 

mengenai bayi serta anak-anak. Regio yang sering terkena adalah 

tulang belakang, daerah craniofacial dan tulang panjang. Pada 

banyak kasus, kelainan ini tak teraba dan ditemukan saat 

pemeriksaan mammografi. Studi mengenai Hemangioma mammae ini 

masih sangat jarang, sehingga sedikit sekali informasi tentangnya. 

Tujuan: Melaporkan kasus langka tentang tumor jinak payudara 

jenis vascular. Metode :Pelaporan kasus ini menggunakan 

pendekatan studi pustaka ditinjau dari bidang Patologi Anatomi. 

Hasil :Wanita, 32 tahun, mengeluh benjolan pada payudara kanan, 

tumbuh cepat hingga sebesar bola sepak, terfiksir, dengan 

konsistensi kenyal padat. Dokter bedah mencurigainya sebagai 

Tumor phyllodes. Pemeriksaan mikroskopis payudara kanan 

didapatkan massa tumor terdiri atas proliferasi vascular, besar –

kecil, sebagian besar lumen berdilatasi dengan dinding masih 

berlapiskan sel endotel selapis. Kesimpulan: Tumor payudara jinak 

jenis Hemangioma Cavernosum. Kasus ini memperbanyak 

pengetahuan tentang Tumor mesenkim payudara jenis vascular yang 

langka.
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Tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi seorang individu 

dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap resiko 

berkembangnya suatu penyakit. Penderita hipertensi, diabetes 

militus, hiperkolesterolemia dan obesitas merupakan kelompok 

beresiko menderita penyakit jantung koroner. Resiko dapat 

dicegah apabila penderita memiliki pengetahuan dan mampu 

menerapkan gaya hidup sehat. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang faktor resiko dan sebagai upaya preventif terjadinya 

peningkatan jumlah penderita bagi kelompok beresiko. Mitra 

dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah warga Desa 

Drono yang masuk dalam kelompok berisiko menderita jantung 

koroner. Metode yang digunakan oleh tim adalah ceramah dan 

demonstrasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

didapatkan hasil terjadinya peningkatan pengetahuan antara 

sebelum dan setelah edukasi yang ditunjukkan dengan 7 

pertanyaan yang mampu dijawab sebelum edukasi 2-3 dan 

setelah edukasi 5-6. Disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan 

yang telah dilakukan pada masyarakat yang beresiko jantung 

koroner dapat meningkatkan pengetahuan dan diharapkan 

mampu meningkatkan upaya pencegahan dan sikap positif 

masyarakat terhadap penyakit jantung koroner.
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Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat menurunkan 

kualitas sumber daya manusia. Kasus stunting di Kabupaten 

Magelang sebesar 37,6 persen   menempati peringkat kedua di Jawa 

Tengah. Desa Suronalan merupakan lokus stunting dengan kasus 

sebesar 37,06 persen dan menempatkan pada rangking kedua di 

Kabupaten Magelang. Adanya Kebijakan Bupati tahun 2020 guna 

menekan lokus (kejadian lebih 30 persen) menjadikan Desa 

Suronalan sebagai fokus dari penelitian ini. Penelitian observasional 

terhadap ibu dan balita di 4 posyandu yang ada terhadap seluruh  

balita (119). Metode pengambilan data menggunakan wawancara, 

kuesioner dan pengukuran pada bulan Februari sampai April. 

Analisis  terhadap faktor penyebab stunting antara lain;1) panjang 

badan saat lahir,2) Pemberian ASI Eksklusif, 3) Pendapatan 

keluarga, 4) Pengetahuan tentang gizi, dan faktor lain yaitu 5) sosial 

budaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

identifikasi pemetaan kasus stuntingdi bulan Maret 2020 dari 5,94 

persen menjadi 54,9 persen. Faktor dominan  penyebab 

stunting adalah sosial budaya, yang dapat dilihat pada usia ibu 

menikah kurang dari 20 tahun (76,6%), serta usia pertama 

hamil dan melahirkan kurang 20 tahun (61,7%) hingga 

berpengaruh pada kesiapan psikososial ibu dalam memberikan 

pola asuh pada anaknya. Perilaku merokok dan perokok aktif 

dilingkungan anak juga memberi kontribusi kejadian stunting 

sebesar 67,2%   
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Pengobatan yang terakhir untuk kanker adalah kemoterapi dengan 

efek samping kurang menyenangkan, penyembuhan kurang tuntas 

bahkan terjadi resistensi obat. Mangrove genus Sonneratia 

mengandung senyawa berpotensi sebagai antikanker. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi sitotoksik ekstrak etanol dan tiga 

fraksi kulit akar mangrove kedabu serta mengetahui kandungan 

senyawa dari ekstrak etanol mangrove kedabu. Kulit akar mangrove 

kedabu diekstraksi dengan metode maserasi dan difraksinasi dengan 

metode partisi cair-cair. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk 

mengetahui kandungan senyawa ekstrak etanol kulit akar mangrove 

kedabu dengan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak etil 

asetat:n-heksana:metanol (9:1:0,1). Metode MTT assay digunakan 

untuk mengetahui aktivitas sitotoksik. Seri konsentrasi yang 

digunakan, yaitu 800, 400, 200. 100, dan 50 µg/mL. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa fraksi n-heksana dan fraksi etil asetat dari 

kulit akar mangrove kedabu memiliki potensi aktivitas sitotoksik 

terhadap sel kanker MCF-7 dengan nilai IC50 masing-masing, yaitu 

644,008 dan 595,164 µg/mL. Ekstrak etanol dan fraksi etanol:air 

tidak memiliki potensi aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker MCF-

7. 
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Standar kepuasan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan secara 

nasional minimal kepuasan pasien ataupun keluarga pasien yaitu 

95%. Kepuasan merupakan suatu dasar penilaian yang penting untuk 

mengetahui mutu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang gambaran 

kepuasan keluarga pasien terhadap pelayanan di IGD RS PKU 

Muhammadiyah Gombong. Desain penelitian ini adalah deskriptif. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dan Instrument 

penelitian ini menggunakan kuisioner.  Teknik pengambilan data 

menggunakan teknik accidental sampling. Hasil Peenelitian ini dari 

30 respoden menunjukan kepuasan keluarga pasien pada dimensi 

reability mayoritas keluarga pasien puas (83,3%), kepuasan keluarga 

pasien pada dimensi responsiveness mayoritas keluarga pasien puas 

(86,7%), kepuasan keluarga pasien pada dimensi assurance mayoritas 

keluarga pasien puas (86,7%), kepuasan keluarga pasien pada 

dimensi emphaty mayoritas keluarga pasien puas (86,7%), kepuasan 

keluarga pasien pada dimensi tangible mayoritas keluarga pasien 

puas (80,0%), dan Tingkat kepuasan keluarga pasien terhadap 

pelayanan di IGD RS PKU Muhammadiyah Gombong mayoritas 

keluarga pasien puas (86,7%). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti tentang  perbandingan tingkat kepuasan keluarga pasien 

dengan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di IGD
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Latar Belakang: Persalinan merupakan proses akhir dari kehamilan, 

dengan adanya komplikasi persalinan atau penyulit akan menjadi 

faktor resiko berupa kematian ibu dan anak, Tindakan Sectio 

Caesarea menyebabkan adanya luka yang berupa sayatan pada 

uterus. Luka sayat post SC memerlukan proses penyembuhan dengan 

berbagai faktor yang mempengaruinya salah satunya adalah nutrisi. 

Tujuan: Untuk mengetahui Hubungan Status Nutrisi Ibu dengan 

Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea 

Metode Penelitian: Merupakan penelitian deskriptif corelasional 

dengan pendekatan cross sectional dengan uji statistik Kendal Tau 

pada tingkat kepercayaan 95 %. Populasi dari penelitian ini adalah 

pasien yang berkunjung ke Poliklinik Kebidanan RSUD Dr 

Tjitrowardojo dengan sampel 52 responden melalui pendekatan 

Purposive sampling. 

Hasil Penilitian: 42,3 % IMT responden dalam kategori kegemukan, 

46,2 % mempunyai tingkat penyembuhan luka yang baik. Hasil uji 

Kendal Tau dengan nilai p value <0,05 dengan tingkat kepercayaan 

95 % p value 0,007 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

diterima. 

Kesimpulan: status nutrisi ibu berhubungan dengan penyembuhan 

luka post operasi Sectio Cesaria 
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Latar belakang : Corona atau COVID 19 merupakan penyakit 

berbahaya yang telah ditetapkan oleh World Health 

Organisation(WHO) sebagai pandemi dunia yang menyebabkan 

gangguan pernafasan akut berat yang berakhir dengan 

kematian. Jumlah penderita COVID 19 di Indonesia per tanggal 

21 Juli 2020 berjumlah 89.869 jiwa.  Hal ini yang menyebabkan 

ketakutan masyarakat  khususnya ibu hamil untuk datang ke 

pelayanan kesehatan ketika mengalami gangguan kesehatan  

atau untuk memeriksakan kehamilan. Tujuan penelitian : untuk 

menggambarkan perilaku pemeriksaan kehamilan di masa 

pandemi COVID 19. Metode penelitian: jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 

mendalam melibatkan ibu hamil, suami dan bidan pada bulan 

Juni-Juli  2020. Data informan divalidasi dengan metode 

triangulasi. Hasil penelitian :  Pada masa pandemi, ibu hamil 

tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur setiap 

bulan. Tempat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan 

kehamilan yang dituju adalah bidan praktik mandiri. Ibu hamil 

sebelum periksa sudah melakukan kontrak waktu terlebih 

dahulu dengan bidan. Ibu hamil telah menggunakan alat 

pelindung diri ketika datang periksa ke bidan. Sarana pelayanan 

kesehatan telah menerapkan protokol kesehatan di masa 

pandemi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu 

hamil. Simpulan: perilaku ibu hamil untuk pemeriksaan 

kehamilan selama pandemi COVID 19 mengalami perubahan. 

Ibu hamil, petugas dan sarana pelayanan kesehatan sudah 

menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi untuk 

mencegah penularan COVID 19
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Perilaku antisosial merupakan perilaku yang menyimpang dari 

norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial di masyarakat. 

Perilaku antisosial merupakan perilaku yang menyimpang dari 

norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial di masyarakat. 

Perilaku antisosial muncul sebagai akibat ketidak mampuan 

individu atau kelompok dalam menyesuaikan diri dan menganut 

norma yang ada di masyarakat. Perilaku pelanggaran, 

penentangan, dan berlawanan yang dimiliki individu atau 

kelompok terhadap perilaku yang berlaku di masyarakat maka 

menyebabkan individu atau kelompok dianggap memiliki perilaku 

antisosial.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

jenis kelamin, jumlah saudara, dan urutan kelahiran dengan 

perilaku antisosial pada siswa usia remaja kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah I Kudus tahun 2019. 

Metode penelitian ini adalah  analitik korelatif dengan 

pendekatan cross sectional menggunakan 71 responden yaitu 

siswa usia remaja kelas VIII SMP Muhammadiyah I Kudus 

dengan teknik sampling non probability yang digunakan berupa 

incidental sampling, data dikumpulkan menggunakan kuesioner 

dan check list kemudian dianalisa secara analisa Univariat dan 

Bivariat, sedangkan untuk menjawab hipotesis digunakan uji Chi 

Square.  

Terdapat hubungan antara jenis kelamin, dengan perilaku 

antisosial, dengan nilai p value sebesar 0,014 (< 0,05), dan nilai 

OR= 3,444. Tidak terdapat hubungan antar jumlah saudara 

dengan perilaku antisosial dengan nilai p value   sebesar 0,176 

(> 0,05). Dan tidak terdapat hubungan antara urutan kelahiran, 

dengan perilaku antisosial dengan nilai p value   sebesar 0,329 

(> 0,05) pada siswa usia remaja kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah I Kudus. 

Terdapat hubungan antara jenis kelamin, dengan perilaku 

antisosial, dan tidak terdapat hubungan antar jumlah saudara 

dan urutan kelahiran, dengan perilaku antisosial pada siswa usia 

remaja kelas VIII di SMP Muhammadiyah I Kudus.  
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Stroke merupakan penyakit pada otak dengan gangguan fungsi 

syaraf lokal atau global, muncul mendadak, progresif dan cepat. 

Pasien stroke mengalami gangguan- gangguan    yang bersifat 

fungsional. Gangguan sensoris dan motorik post stroke 

mengakibatkan gangguan keseimbangan termasuk kelemahan 

otot, penurunan fleksibilitas jaringan lunak, serta gangguan 

kontrol motorik dan sensorik. Fungsi yang hilang akibat 

gangguan kontrol motorik pada pasien stroke mengakibatkan 

hilangnya koordinasi, hilangnya kemampuan keseimbangan 

tubuh dan postur. Tujuan dari studi ini yaitu mengetahui 

pengaruh Latihan  Lateral Prehension Grip terhadap kekuatan 

otot pada pasien stroke. Dari hasil penerapan latihan lateral 

prehension  grip  didapatkan hasil yakni pasien mengalami 

perubuhan dalam menggenggam untuk jari-jari tangan. 

Perubahan genggaman pada masing-masing pasien tiap hari 

anatara 2-7   derajat   di   ukur   dengan   busur derajat setiap 

kali penerapan Latihan. 
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Herba Patah Tulang (Euphorbia tirucalli L) merupakan tanaman yang 

berkhasiat sebagai antimikroba, antioksida, antivirus, imunomodulator, kaki 

dan tangan mati rasa. Tanaman patah tulang memiliki kandungan senyawa 

antara lain flavonoid dan tannin. Tujuan penelitian yaitu dengan menentukan 

perbedaan formulasi krim dengan variasi nilai HLB tween 80 dan span 80 

sebagai Emulsifying Agent, pada uji sifat dan stabilitas fisik sediaan krim. 

Patah tulang diekstraksi secara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 

96%. Ekstrak kental yang dihasilkan diformulakan dalam bentuk sediaan krim 

tipe A/M dengan variasi tween 80 dan span 80, sediaan krim yang diperoleh 

diuji kestabilannya meliputi uji organoleptik, homogenitas, pH, daya lekat, 

daya sebar dan viskositas setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan 

metode pengujuian freeze thaw. Hasil menunjukkan bahwa ektrak etanol 

herba patah tulang dapat diformulasikan menjadi sediaan krim yang 

memenuhi kriteria dengan dengan penggunaan tween 80 1,26 gram dan span 

80 3,74 gram dengan nilai HLB 7. 
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Pemanfaatan penyembuhan luka bakar dari bahan alam telah 

dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dalam 

penyembuhan luka bakar derajat II dari herba patah tulang 

(Euphorbia tirucalli L.). Luka bakar merupakan kerusakan jaringan 

karena kontak dengan agen, termal, kimiawi, atau listrik. Luka bakar 

derajat II terjadi kerusakan jaringan kulit pada epidermis, dermis, 

endodermis, pembuluh darah dan saraf, dimana jaringan melepuh, 

adanya bulae dan terjadi proses inflamasi. Pengembangan terapi 

luka bakar saat ini dengan pemberian gel ekstrak herba patah tulang 

(Euphorbia tirucalli L.) yang mengandung senyawa aktif yaitu 

glikosida, sapogenin dan asam elagat. Senyawa ini membantu 

mempercepat penyembuhan luka bakar dengan mempengaruhi 

pembentukan kolagen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas penyembuhan luka bakar derajat II dari gel ekstrak herba 

patah tulang (Euphorbia tirucalli L.).Metode pembuatan ekstrak 

herba patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) dengan cara maserasi 

selama 1x24 jam dengan pelarut etanol 96%. Ektrak kental yang 

didapat kemudian dibuat 5 kelompok perlakuan yaitu kelompok 

kontrol positif (bioplacenton), kontrol negatif (tanpa perlakuan) serta 

3 kelompok variasi konsentrasi ekstrak 10%, 20 dan 30%. Parameter 

yang diamati yaitu pengukuran diameter penyembuhan luka bakar.  

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji One Way 

Anova dan dilanjutkan dengan uji LSD Post Hoc Test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gel ekstrak herba patah tulang 

(Euphorbia tirucalli L.) memiliki aktivitas percepatan 

penyembuhan luka bakar derajat II pada tikus yang 

ditunjukkan pada kelompok konsentrasi 10%, 20% dan 30%. 

Konsentrasi formulasi terbaik terhadap percepatan 

penyembuhan luka bakar derajat II adalah konsentrasi 20%. 
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Daun pegagan (Centella asiatica L. Urban) memiliki senyawa 

antimikroba yang berkhasiat untuk mengatasi diare. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun pegagan pada 

berbagai variasi konsentrasi dan untuk mengetahui perbandingan 

yang paling efektif dari  berbagai varian konsentrasi tersebut. Daun 

pegagan diekstraksi menggunakan metode maserasi. Varian 

konsentrasi ekstrak etanol 70% daun pegagan dibuat seri konsentrasi 

yaitu 100 mg/ml; 50 mg/ml; 25 mg/ml; 12,5mg/ml; 6,25 mg/ml; 3,125 

mg/ml; 1,565 mg/ml; 0,781 mg/ml; 0,3905 mg/ml; kontrol negatif, 

dan kontrol positif  serta kotrimoksazol sebagai kontrol pembanding. 

Pengujian dilakukan terhadap bakteri Escherichia coli ATCC 25922 

secara dilusi. Hasil uji antibakteri menunjukkan ekstrak etanol 70 % 

daun pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Escherichia coli ATCC 25922 dengan kadar bunuh minimal (KBM) 

100 mg/ml. Varian konsentrasi yang paling efektif adalah 100 mg/ml. 

Ekstrak etanol 70% daun pegagan terdapat kandungan flavonoid, 

alkaloid, tanin, saponin, dan glikosida triterpen.  
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ABSTRAK   

Stunting adalah keadaan tinggi balita yang tidak sesuai dengan umur 

dengan indikator pengukuran TB/U kurang dari -2 SD berdasarkan World 

Health Organization (WHO). Faktor-faktor stunting seperti pengasuhan 

anak yang kurang tepat, asupan makanan yang tidak adekuat, dan riwayat 

pemberian ASI Eksklusif serta berbagai faktor lingkungan lainnya. 

Kebiasaan keluarga adalah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus 

di dalam keluarga. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

kebiasaan keluarga mempengaruhi stunting pada balita usia 24-59 bulan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon Klaten.  
Metode penelitian ini menggunakan rancangan survey analitik dengan 

pendekatan waktu cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

ibu yang mempunyai balita di Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon 

Klaten pada bulan November 2019 sebanyak 1.650 balita. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan jumlah sampel 65 ibu dari balita stunting usia 24-59 

bulan. Analisa data menggunakan Uji Spearman rho.  

Hasil penelitian sebagian besar responden mempunyai kebiasaan keluarga 

yang baik sebanyak 50 responden (76,9%) dengan kategori pendek 40 

balita (61,5%) dan kategori sangat pendek 10 balita (15,4%). Responden 

dengan kebiasaan keluarga yang kurang sebanyak 15 responden (23,1%) 

dengan kategori pendek 7 balita (10,8%) dan kategori sangat pendek 8 

balita (12,3%).  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebiasaan keluarga dapat 

mempengaruhi stunting pada balita usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Jambukulon Klaten dengan nilai p=0,011 (p<0,05). Saran 

kepada orang tua untuk meningkatkan pengetahuan dan deteksi dini 

tentang permasalahan pertumbuhan pada anak salah satu adalah stunting. 

 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

61 

 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERSEPSI IBU BALITA TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN BALITA SELAMA PANDEMI COVID 19 DENGAN 

PELAKSANAAN  TELE KONSULTASI PELAYANAN KESEHATAN BALITA DI 

KABUPATEN BANYUMAS 

 
Sumarni

1*
,  Fitria Prabandari

2
 

1
DIII Kebidanan, STIKes Muhammadiyah Gombong 

2
DIII Kebidanan, STIKes Muhammadiyah Gombong 

*Email: sumarni2880@gmail.com 

 
 

  

 

Keywords: 

Pengetahuan, 

Persepsi, tele 

konseling
 

Abstrak 
Penyakit corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-

CoV2). Pelayanan kesehatan pada bayi dan balita pada masa Covid-

19 banyak mengalami perubahan disebabkan risiko penularan baik 

kepada bayi atau balita atau petugas kesehatan. Pelaksanaan 

pemantauan balita berisiko, pelayanan imunisasi, vitamin A, 

dilakukan dengan janji temu/ tele konsultasi/ kunjungan rumah. 

Tenaga kesehatan memberikan nomor teleponnya atau nomor 

fasilitas kesehatan yang dapat dihubungi untuk tele konsultasi atau 

janji temu jika anak memerlukan pemantauan atau pelayanan lebih 

lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dan persepsi ibu terhadap pelaksanaan pelayanan 

kesehatan balita di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian 

mengunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan 

bersifat observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 30 ibu dengan menggunakan 

teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan uji chi 

Square. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan pelaksanaan tele konseling pelayanan 

kesehatan balita pada masa pademik Covid-19 (p=0,000 < α(0,05))  

dan ada hubungan antara persepsi ibu dengan pelaksanaan tele 

konsultasi pelayanan kesehatan balita dengan nilai  pada masa 

pademik Covid-19 (p=0,000 < α(0,05))  Kesimpulan pada penelitian 

ini yaitu ada hubungan antara pengetahuan dan persepsi ibu dengan 

pelaksanaan tele konsultasi pelayanan kesehatan balita pada masa 

pandemik Covid-19.  
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Plasma medicine is a relatively new and multidisciplinary study 

involving the study of plasma science, biomedicine, pharmacy, 

and other health sciences to utilizing plasma for medical therapy. 

Plasma is the fourth substance, after solids, liquids, and gases. 

Plasma can produce biological molecules of Reactive Oxygen and 

Nitrogen Species (RON) which, if controlled in the right dose, can 

be beneficial for health. This animal study examines the effect of 

combinative treatment of medicine plasma and binahong leaf 

extract on proliferation phase wound healing in a diabetic test 

model. The study used Balb mice 7-8 years old which were 

induced by STZ with acute wounds which were divided into 4 

groups, namely the wound group of diabetic mice without 

treatment (C), the group of diabetic mice with the treatment of 

binahong leaf extract (B), the group of combined treatment 

wounds plasma jet (P) and the wound group of diabetic mice 

treated with a combination of plasma and, binahong leaf extract 

(PB). Binahong leaf extract concentration 1% in DMSO solvent. 

The jet type medicine plasma treatment was carried out every 

day from day 0 to day 6. Macroscopic observation of the wound 

was carried out every day from day 0 to day 7. On day 7 it 

appears that the size of the wound area for P is much smaller 

than for C, B, and PB. The size of area B and PB is relatively the 

same, but smaller than C. The results of this study indicate that 

the binahong leaf extract tends to inhibit the performance of 

medicine plasma in accelerating the healing of the proliferation 

phase.
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Jumlah kunjungan pasien umum selalu lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah kunjungan pasien BPJS, hal ini menunjukkan bahwa 

minat masyarakat di Kecamatan Duampanua dalam kepesertaan 

BPJS Kesehatan masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat dalam 

kepesertaan BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional 

study. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada 

di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebanyak 51.593 

orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik purposive sampling dengan besar sampel 100 

orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat 

dengan menggunakan uji chi square. Hasil uji chi square 

menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel pendapatan (p= 0,016) 

terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kesimpulan dalam 

penelitian bahwa ada pengaruh variabel pendapatan terhadap minat 

masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang. 
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Efek samping obat yang tidak diinginkan/ Adverse Drug Reactions 

(ADRs) merupakan respon terhadap obat yang tidak diinginkan dan 

melalui sistem Pharmacovigilance telah dibentuk untuk memantau segi 

keselamatan penggunaan obat. Filariasis adalah penyakit menular 

(penyakit kaki gajah) yang disebabkan oleh larva cacing Filaria 

(wuchereria brancrofti, brugia malayi dan brugia timori) yang 

ditularkan melalui gigitan berbagai jenis nyamuk, baik nyamuk jenis 

culex, aedes, anopheles, dan jenis nyamuk lainnya.Salah satu strategi 

pemberantasan filariasis yang dilakukan untuk memutus mata rantai 

penularan adalah program Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) 

filariasis. Tujuan : penelitian ini adalah mengetahui 

Pharmacovigilance obat Filariasis yang diberikan pada warga Desa 

Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Metode : Penelitian 

ini menggunakan metode Observasional Analitik Kuantitatif dengan 

rancangan penelitian cross sectional. Hasil Penelitian : Penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan karakteristik responden yaitu umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan responden terhadap efek samping sakit 

kepala (p=0,00), sedangkan efek samping muntah, demam dan nyeri 

(>p=0,05) tidak menunjukkan adanya hubungan. Kesimpulan : adanya 

hubungan pharmacovigilance antara karakteristik responden terhadap 

efek samping obat filariasis yaitu sakit kepala  
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Penelitian ini membahas tentang tingkat kinerja staff 

berdasarkan kemampuan dan keterampilan, kerjasama dan 

persepsi staf medis dalam program maternal dan neonatal yang 

ada di Indonesia yaitu program PONEK (Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Komprehensif) yang program tersebut 

khusus diselenggarakan oleh rumah sakit yang ditunjuk 

sebagai rumah sakit PONEK oleh pemerintah, penelitian ini 

berfokus pada kinerja tim PONEK di Rumah Sakit X Bantul. 

Peran staf medis dalam menjalankan program kesehatan 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu program 

kesehatan dan pemberian pelayanan. PONEK merupakan salah 

satu program pemerintah dalam rangka meminimalisir 

masalah kesehatan yang ada di Indonesia khususnya angka 

kematian ibu dan bayi. Metode: Total  Sampling, dengan 

jumlah 19 responden yang merupakan bagian tim PONEK di 

RS X Bantul, penelitian ini menggunakan metode analasis 

deskriptif untuk melihat tingkat kualitas SDM TIM PONEK di 

Rumah Sakit X Muhammadiya Bantul. Hasil: berdasarkan hasil 

analisis deskriptif kemampuan dan keterampilan dengan 

kategori sangat tinggi sebesar 57.9%, kerjasama dengan 

kategori sangat tinggi sebesar 89.5%, dan persepsi dengan 

kategori sangat tinggi sebesar 84.2%. Kesimpulan: Dari hasil 

tersebut tingkat kualitas SDM dalam memberikan layanan 

PONEK di Rumah Sakit X Bantul didominasi oleh variabel 

bekerjasama dalam memberikan pelayanan PONEK di rumah 

sakit. 
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Kacang-kacangan adalah salah satu bahan makanan sumber 

protein dengan nilai gizi yang tinggi (20 – 25 g/100 g), vitamin 

B (thiamin, riboflavin, niacin, asam folat), mineral (Ca, Fe, P, 

K, Zn, Mg, dan lain-lain), dan serat tetapi mengandung purin 

sedang dan tinggi sehingga mengakibatkan kadar asam urat 

dalam darah naik. Tujuan penelitian: untuk mengetahui 

pengaruh pemberian kacang-kacangan terhadap perubahan 

asam urat pada mahasiswa di asrama mahasiswa Universitas 

Kudus. Metode penelitian: jenis penelitian yang digunakan 

adalah quasi experiment dengan desain pretest postest control 

grup design analisis data menggunakan uji t test, instrument 

pemberian kacang-kacangan menggunakan SOP. Populasi 

dalam penelitian adalan 196 mahasiswi sample 32 mahasiswa 

dengan tehnik sampling purposive sampling yang terdiri dari 16 

mahasiswi kelompok intervensi dan 16 mahasiswi kelompok 

kontrol. Hasil penelitian dengan uji paired t test pada kelompok 

intervensi menunjukan bahwa rata-rata kadar asam urat 

sebelum diberikan perlakuan menunjukkan  adalah 3.08 mg/dl. 

sesudah perlakuan 3.83 mg/dl. Terlihat nilai mean perbedaan 

antara pengukuran sebelum dan sesudah adalah 0.77. Hasil uji 

statistik didapatkan nilai 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan antara kadar asam urat sebelum 

dan sesudah perlakuan pada kelompok intervensi, sedangkan uji 

t-test independent didapatkan hasil rata-rata kadar asam urat 

kelompok intervensi yang mendapatkan perlakuan pemberian 

kacang-kacangan adalah 3.83 mg/dl , sedangkan untuk 

kelompok kontrol adalah 3.26 mg/dl. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p value =0.016 berarti ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata kadar asam urat kelompok intervensi dan 

kontrol setelah diberikan perlakuan.  
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Daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia S)  secara empiris ber khasiat 

sebagai obat batuk, disentri, mencret, ambeien dan jerawat. 

Sehingga daun jeruk nipis berpotensi dikembangkan menjadi obat 

tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan 

standarisasi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia S) dengan 

parameter spesifik dan non spesifik. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimental laboratorium. Ekstrak daun jeruk 

nipis dibuat dengan proses maserasi selama 5 hari dengan etil 

asetat. Uji parameter standar umum ekstrak yaitu parameter spesifik 

yang meliputi organoleptik ekstrak, senyawa larut dalam air dan 

senyawa larut dalam etanol. Parameter non spesifik yang meliputi 

susut pengeringan, kadar air dan bobot jenis. Skrining fitokimia 

terhadap ekstrak etil asetat daun Citrus aurantifolia S meliputi 

pemeriksaan tanin,  fenol,  triterpen,  minyak  atsiri, saponin dan  

flavonoid. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etil 

asetat daun Citrus aurantifolia S mengandung senyawa golongan 

tanin,  flavonoid, fenol, dan steroid.
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Latar Belakang : Tahun 2018 di Rumah Sakit Islam Pati 

ditemukan pasien DM sebanyak 5048. Studi pendahuluan bulan 

November 2019 pada 10 orang pasien DM menunjukkan 7 

orang pasien mengatakan kurang memperhatikan jadwal, 

jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap harinya, 3 

orang pasien mengatakan sudah memperhatikan jadwal 

makanan yang dikonsumsi tetapi kadangkala masih 

mengkonsumsi makanan yang tidak diperbolehkan.  

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh pemberian edukasi 

berbasis buku saku terhadap kepatuhan diet pasien diabetes 

melitus di Poliklinik Rumah Sakit Islam Pati. 

Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi 

experimental with nonequivalent control group design. 

Instrumen penelitian berupa observasi dan kuesioner. Jumlah 

responden sebanyak 94 orang yang dibagi menjadi 47 

kelompok kontrol dan 47 kelompok eksperimen. Uji statistik 

yang digunakan yaitu uji wilcoxon.  
Hasil : Terdapat perbedaan kepatuhan diet pasien pada 

kelompok eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. 

Kepatuhan diet pasien sebelum perlakuan dalam kategori 

rendah (95,7%) dan sesudah perlakuan dalam kategori sedang 

(91,5%) dengan nilai p value 0,000 (P < 0,05) dan 

Kesimpulan : Ada pengaruh pemberian edukasi berbasis buku 

saku terhadap kepatuhan diet pasien diabetes melitus di 

Poliklinik Rumah Sakit Islam Pati. 
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Sangketan (Achyranthes aspera) adalah salah satu tanaman obat 

potensial, mengingat tanaman ini memiliki kandungan senyawa 

aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Triterpenoid 

merupakan salah satu kandungan metabolit sekunder utama 

dari Sangketan. Keberhasilan budidaya Sangketan sangat terkait 

dengan kandungan senyawa aktif triterpenoid. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kombinasi dari media tanam dan 

aplikasi fertigasi dengan pupuk organik, yang dapat mendukung 

produksi senyawa triterpenoid dari Sangketan secara optimal. 

Pada budidaya Sangketan diberikan perlakuan perbandingan 

media tanah + arang sekam padi 2:1. Sedangkan aplikasi 

fertigasi menggunakan  perbandingan komposisi kotoran ayam + 

kambing 1:1; 1:2 dan 2:1, dengan konsentrasi 1kg pupuk organik 

per 5 liter air, dosis 60 ml per tanaman dan diaplikasikan setiap 

dua minggu. Sangketan di panen setelah 4-5 bulan, kemudian 

dilakukan analisis kuantitatif kandungan triterpenoid 

menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Data yang 

diperoleh diaplikasikan menggunakan metode simplex lattice 

design, untuk memperoleh kombinasi yang optimal. 

Data kualitatif ekstrak Sangketan yang mengandungan senyawa 

triterpenoid, telah dianalisis dengan pereaksi kloroform dan 

H2SO4 pekat, ditandai dengan adanya lapisan warna coklat 

kemerahan. Data kuantitatif rendemen ekstrak Sangketan 

diaplikasikan menggunakan metode simplex lattice design, 

diperoleh persamaan Y = 8,94(Ayam) + 11,585(Kambing) + 

14,26(Ayam.Kambing). Kandungan triterpenoid pada ekstrak 

Sangketan dibuktikan menggunakan kromatografi lapis tipis, 

berupa bercak warna abu-abu di bawah sinar UV 254 nm 

dengan nilai Rf 0,65. 
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Anak merupakan investasi orang tua, bangsa dan negara di masa 

yang akan datang, sehingga kesehatan anak baik fisik, mental, 

spiritual maupun sosial sangat diperlukan. Banyak faktor yang 

berperan dalam kesehatan anak, diantaranya tingkat pendidikan 

orang tua. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

tingkat pendidikan orang tua dan kesehatan anak. Dari data 

yang diperoleh di desa Metuk, dengan sampel Ibu yang 

mempunyai anak usia 0 – 5 tahun berjumlah 138 responden, 

analisis data dilakukan dengan uji korelasi Camers‟V diperoleh 

hasil ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan 

kesehatan anak. (sig: 0,000)
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Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dapat 

berkontribusi pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan 

bayi baru lahir. Anemia yang tidak teratasi saat sebelum menikah 

akan berlanjut hingga pada kehamilan. Salah satu penyebab 

kematian ibu adalah perdarahan akibat anemia. Studi pendahuluan 

yang dilakukan di Puskesmas Kalasan, calon pengantin yang 

mengalami anemia sebesar 43,88 %. Tujuan  penelitian ini adalah 

mengetahui status kehamilan, status gizi menurut IMT, status gizi 

menurut Lila calon pengantin di Puskesmas Wilayah Sleman 

Yogyakarta. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

korelasi dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 217 

calon pengantin yang berkunjung di Puskesmas Wilayah Sleman dari 

Januari sampai November 2019. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Analisis data menggunakan analisis chi-square. Hasil 

penelitian didapatkan faktor yang berhubungan adalah status 

kehamilan (p value=0,000), status gizi IMT (p value=0,006), status 

gizi Lila(p value=0,000). Kesimpulannya bahwa ada hubungan 

antara status kehamilan, status gizi IMT, status gizi LILA dengan 

anemia pada calon penganten di Puskesmas Wilayah Sleman 

Yogyakarta. Saran diharapkan calon pengantin dapat 

mempersiapkan kehamilannya dengan baik sehingga terhindar dari 

anemia. 

 

 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

72 

 

LITERATUR REVIEW TENTANG PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN 

REPRODUKSI TERHADAP PERILAKU PERAWATAN DIRI SAAT 

MENSTRUASI PADA REMAJA 

 

Karina Ayu Damayanti¹ Sarwinanti² 

sarwinantisyamsudin@yahoo.com 

 
 Abstrak

 

Keywords: 

Pendidikan 

kesehatan, remaja, 

perilaku perawatan 

diri, menstruasi 
 

Menstruasi pertama merupakan masa yang paling penting 

dalam siklus kehidupan perempuan, datangnya haid 

menandakan bahwa remaja perempuan sudah memasuki tahap 

kedewasaan sehingga perilaku perawatan diri saat menstruasi 

merupakan salah satu masalah kritis yang akan menentukan 

perilaku dan status kesehatan remaja yang pada akhirnya akan 

tertanam hingga kehidupan dewasa. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan perilaku perawatan 

diri pada remaja perempuan yaitu memberikan pendidikan 

kesehatan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan reproduksi terhadap perilaku perawatan 

diri saat menstruasi. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Literatur Review.  

Hasil penelitian didapatkan bahwa dari lima jurnal yang 

digunakan dalam Literatur review. Simpulan penelitian ini 

adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku 

perawatan diri saat menstruasi. Saran yang dapat diberikan 

adalah diiharapkan remaja putri dapat melakukan dan 

mempertahankan perilaku perawatan diri saat menstruasi. 
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Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam 

perjalanan kehidupan manusia di mana pada masa ini terjadi 

perubahan yang sangat besar dalam diri seorang remaja baik 

dari aspek biologis, kognitif, moral maupun psikologi. Masalah 

yang dialami remaja yaitu ketidaktahuan tentang gizi remaja. 

Masalah gizi pada remaja akan berdampak negative pada 

tingkat kesehatan masyarakat, misalnya penurunan konsetrasi 

belajar, resiko melahiran bayi dengan BBLR, penurunan 

kesegaran jasmani, gangguan makan, obesitas, anemia, dan 

makan tidak teratur. Anemia merupakan masalah gizi mikro 

yang banyak terjadi di Dunia termasuk didalam kelompok 

berisiko, diantaranya pada anak sekolah. WHO melaporkan 305 

juta anak sekolah diseluruh dunia menderita anemia. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 remaja mereka belum 

mengetahui tentang gizi remaja. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisi hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang gizi 

dengan status gizi remaja putri di Mts N Katekan Ngadirejo 

Temanggung. Desain penelitian menggunakan penelitian analitik 

dengan pendekatan crossecsional. Populasi yaitu remaja yang 

berumur 13-15 di Mts N Katekan sebanyak 60 responden. 

Sampel 60 remaja putri dengan menggunakan teknik total 

sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Data 

dianalisi dengan uji chi square. Berdasarkan uji 

chisquarediperoleh hasil p value = 0,000 menunjukkan bahwa 

ada hubungan timgkat pengetahuan remaja tentang gizi dengan 

status gizi remaja putri. Saran, kepada Mts N Katekan lebih 

mendorong siswa dan memfasilitasi dalam meningkatkan 

pengetahuan dan informasi terkait dengan gizi remaja sehingga 

akan memberikan manfaat kepada siswanya
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Prevalensi hipertensi dan penyakit jantung pada wanita di Indonesia 

terbilang tinggi. Dari seluruh wanita Indonesia, wanita Muslim lebih 

berisiko mengalami hipertensi dibandingkan penganut agama lain. Selain 

itu, prevalensi depresi dan gangguan mental juga lebih tinggi pada wanita. 

Kedua faktor ini merupakan penentu kesehatan pembuluh darah, 

termasuk didalamnya pembuluh darah otak yang berpengaruh terhadap 

terjadinya demensia. Hingga kini, masih sedikit kajian komprehensif 

mengenai faktor risiko terjadinya demensia pada wanita Muslim. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap terjadinya dementia pada populasi wanita Muslim 

Indonesia. Subjek penelitian merupakan peserta posyandu lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura yang dipilih dengan teknik cluster 

random sampling. Variabel yang dianalisis berupa usia, pendidikan, usia 

menarche, status klimakterium, penggunaan kontrasepsi hormonal, indeks 

masa tubuh, tekanan darah, gula darah puasa, aktivitas fisik, gangguan 

mental menggunakan DASS [depression anxiety stress scale], pemahaman 

bacaan sholat, serta biomarker molekuler kardiovaskuler seperti hs-CRP, 

ICAM1 dan interferon gamma yang diukur dengan pemeriksaan ELISA. 

Sebanyak 38 subjek diikutsertakan pada penelitian. Dari analisis bivariat, 

didapatkan menopause berhubungan dengan demensia (OR 3.714; p = 

0.056), meskipun pada analisis multivariat tidak didapatkan hubungan 

yang signifikan. Didapatkan juga adanya korelasi antara usia dengan 

DASS (r= -0.310; p=0.028), kadar gula darah puasa dengan hs-CRP 

(r=0.364; p=0.024), ICAM1 dengan MMSE (r= 0.346; p=0.033), dan 

bacaan sholat dengan interferon gamma (r= -0.325; p=0.046). Pada uji 

komparasi, usia pra-lansia memiliki kadar hs-CRP yang lebih tinggi 

(p=0.050), usia menarche ≥ 13 tahun memiliki kadar interferon gamma 

yang lebih tinggi (p=0.025), orang menopause memiliki skor DASS yang 

lebih rendah (p=0.057), dan bacaan sholat yang baik memiliki kadar 

ICAM1 yang lebih rendah (p=0.011). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa pada wanita, bertambahnya usia berhubungan dengan 

kemungkinan munculnya gangguan mental, gangguan metabolism glukosa 

berhubungan dengan meningkatnya inflamasi sistemik kronik, inflamasi 

pembuluh darah menurunkan fungsi kognitif otak, dan spiritualitas Islam 

yang baik menurunkan tingkat inflamasi sistemik.
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Masa remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke masa 

dewasa yang diiringi berbagai masalah yang kompleks seperti 

seksualitas, terinfeksi penyakit menular seksual (HIV dan AIDS), 

serta penyalahgunaan NAPZA. Banyak remaja Indonesia yang 

mencari informasi terkait kesehatan reproduksi melalui teman 

sebaya, internet, pacar, dan majalah sehingga menyebabkan  remaja 

masih minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas metode ceramah dengan 

dan tanpa modifikasi terhadap pengetahuan dan sikap kesehatan 

reproduksi pada remaja.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif qusi eksperiment dengan rancangan two group pretest 

posttest with control design dengan sampel 68 responden. Instrumen 

yang digunakan adalah kuesioner tentang pengetahuan dan sikap 

kesehatan reproduksi. Data diolah dengan uji Wilcoxon dan uji 

Mann Whitney. Hasil penelitian : menunjukan bahwa perbedaan 

rata-rata pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol yaitu 3.00 dan 2.82. 

Sedangkan perbedaan rata-rata sikap remaja tentang kesehatan 

reproduksi pada kelompok intervensi dan kontrol yaitu 3,00 dan 2,52. 

Berdasarkan uji Mann-Whitney Test pengetahuan dan sikap 

diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.011 dan 0.000 dimana 

p value < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan antara pengetahuan 

dan sikap pada kelompok intervensi dan kontrol. Kesimpulan : 

Sehingga dapat dikatakan bahwa metode ceramah yang dimodifikasi 

metode simulasi dan buzz group lebih efektif  untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi 

dibandingkan dengan metode ceramah. Saran : dapat dijadikan 

dasar penelitian selanjutnya yaitu penerapan metode edukasi yang 

dimodifikasi dalam kondisi normal atau mengkombinasikan dengan 

metode lainnya yang bisa dilakukan secara online maupun offline. 
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Latar belakang: Lansia merupakan kelompok usia yang 

memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap COVID-19 karena 

kapasitas fungsional organ-organ lansia mengalami penurunan 

akibat proses penuaan. Tujuan: mendeskripsikan distribusi 

frekuensi lansia yang mencuci tangan pakai sabun dan 

menggunakan masker di wilayah Jawa Tengah. Metode: Jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan incidental sampling. Total 

responden 97 lansia yang berasal dari berbagai daerah di Jawa 

Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yang diunggah ke dalam google formulir dan observasi langsung 

ke rumah responden. Hasil: sebanyak 87% lansia sudah benar 

dalam menggunakan maskernya. Hanya ada 13% lansia yang 

belum bisa dan tidak benar dalam mempraktekkan cara 

menggunakan masker. Sejumlah 70% lansia sudah benar dalam 

praktek cuci tangan menggunakan sabun, hanya 30% yang 

belum tahu langkah-langkah cuci tangan menggunakan 

sabun.  Kesimpulan: untuk meningkatkan jumlah lansia yang 

mampu mencuci tangan dan menggunakan masker dengan benar 

diajarkan berulang oleh orang yang tinggal serumah atau 

tetangga terdekat bila lansia tersebut tinggal sendiri.
  

mailto:ayu.khoirotul@ui.ac.id


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

77 

 

 

Hubungan Antara Risiko Kardiovaskuler dengan Fungsi Kognitif 

pada Lansia di Kartasura 
Sulistyani*, Yusuf Alam Romadhon** 

Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Bagian Kedokteran Keluarga dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UMS 

*Email : sul271@ums.ac.id 

 
 

  

 
 Abstrak 

 

Keywords: 
Risiko 

kardiovaskuler, 

fungsi kognitif, 

lansia
 

Latar belakang: Penyakit kardiovaskuler masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat utama. Penduduk Indonesia, 

memasuki populasi menua, serta didapatkan bertambahnya 

jumlah kasus demensia. Pemahaman yang baik antara korelasi 

risiko penyakit kardiovaskuler dengan demensia, akan 

meningkatkan ketepatan dalam pencegahan jangka panjang 

kejadian demensia di masyarakat.  

Tujuan: penelitian ini dimaksudkan untuk menguji korelasi 

antara risiko kardiovaskuler dengan tanda awal demensia. 

Metode: Peserta posyandu lansia sebanyak 89 orang secara 

sukarela terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini berdesain 

potong lintang. Responden diukur risiko kardiovaskuler, 

dengan menggunakan Skor Kardiovaskuler Jakarta (SKJ) dan 

pengukuran fungsi kognitif dengan menggunakan Mini Mental 

State Examination (MMSE). Analisis statistik menggunakan 

korelasi dan beda mean.  

Hasil: Terdapat korelasi negatif antara Skor Kardiovaskuler 

Jakarta dengan skor MMSE (r=-0.311; p=0.003). Pada analisis 

beda mean didapatkan terdapat perbedaan bermakna antara 

risiko kardiovaskuler ringan, sedang dan tinggi dalam 

penurunan fungsi kognitif (skor MMSE) secara berurutan rerata 

MMSE [27.29; SD=3.51], [25.55;SD=5.42], dan 

[24.82;SD=4.51]; dengan nilai p=0.010. 

Kesimpulan: Terdapat korelasi terbalik antara risiko 

kardiovaskuler dengan fungsi kognitif, secara statistik 

signifikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan 

budaya organisasi secara parsial dan simultan terhadap kinerja pada 

karyawan Waroeng “SS” di Purwokerto. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian sebanyak 50 karyawan 

Waroeng “SS” Purwokerto dengan menggunakan try out terpakai. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan skala Likert yang terdiri dari skala religiusitas, skala budaya 

organisasi dan skala kinerja. Hasil uji reliabilitas diukur menggunakan 

alpha cronbach dengan hasil reliabilitas religiusitas 0,873, budaya 

organisasi 0,870, dan kinerja 0,932. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan analisis data yang diperoleh yaitu nilai Fhitung = 

63,979 dengan probabilitas sig (p) = 0,000 (nilai sig (p) < 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu terdapat pengaruh 

religiusitas dan budaya organisasi secara parsial dan simultan terhadap 

kinerja pada karyawan Waroeng “SS” di Purwokerto.
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Kesehatan reproduksi perempuan menjadi salah satu masalah 

kesehatan yang harus diperhatikan. Berbagai masalah kesehatan 

reproduksi dapat terjadi pada perempuan, salah satunya adalah 

flour albus (keputihan). Selain keputihan, vulvovaginal candidiasis 

(VVC) juga menjadi masalah kesehatan bagi perempuan. 

Kandidiasis vulvovaginal (VVC) merupakan penyebab paling umum 

kedua dari vaginitis di seluruh dunia, setelah infeksi bakteri. Risiko 

VVC untuk wanita tidak hamil sekitar 20%, tetapi meningkat 30% 

selama kehamilan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan 

tingkat pengetahuan remaja tentang VVC. Penelitian ini 

menggunakan desain kuantitatif, termasuk jenis penelitian 

observasional dan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian: 48% 

remaja mempunyai tingkat pengetahuan sangat baik. 94% remaja 

pernah mengalami keputihan dan sebagian besar remaja yang 

mengalami keputihan melakukan perawatan mandiri untuk 

mengatasi keputihan. Responden mayoritas mempunyai mempunyai 

tingkat pengetahuan sangat baik. Mayoritas responden mempunyai 

pengalaman terjadi keputihan. Responden yang pernah keputihan 

mempunyai cara penanganan yang bervariasi. 
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Manfaat pemberian tablet besi folat secara gratis untuk 

pencegahan anemia defisiensi besi pada remaja putri sering 

dihambat oleh kepatuhan remaja putri dalam minum tablet Fe. 

Kepatuhan merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor 

dari dalam diri individu yaitu pengetahuan dan sikap. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahuai hubungan pengetahuan dan 

sikap dengan kepatuhan remaja putri kelas x di SMK N 1 

Klaten. Desain Penelitian menggunakan metode deskriptif 

analitikdanteknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik Probability sampling dengan teknik Proposional random 

sampling sebanyak 83 responden dan menggunakan uji kendal 

tau. Hasil menunjukan bahwa ada hubungan pengetahuan dan 

sikap dengan kepatuhan minum tablet Fe.Analisa data dengan  

uji kendal tau pengetahuan dengan kepatuhan didapatkan p 

value 0,02 ; < 0,05. Sedangkan sikap dengan kepatuhan minum 

tablet Fe mendapatkan analisa data dengan uji kendal tau 

didapatkan p value 0,004 ; < 0,05.Kesimpulan bahwa kepatuhan 

minum tablet Fe memiliki hubungan dengan pengetahuan dan 

sikap remaja putri kelas x di SMK N 1 Klaten
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Latar Belakang: Pada penelitian sebelumnya telah dibuktikan 

bahwa nilai tertinggi korelasi fungsi kognitif otak dengan 

denyut jantung berada di event takbir sholat pada pria dewasa 

muda. Belum ada penelitian yang mengeksplorasi korelasi 

fungsi kognitif otak dengan denyut jantung pada wanita dewasa 

muda, serta membandingkannya dengan pria.  

Tujuan: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

perbedaan gender korelasi fungsi kognitif otak dengan denyut 

jantung dengan menggunakan pendekatan elektrofisiologi 

kuantitatif. 

Metode: sebanyak 29 subyek terlibat dalam penelitian ini (14 

pria dan 15 wanita). Responden diperintahkan melakukan 

sholat dalam posisi duduk sedang kepala terpasang penyadap 

listrik otak. Metode pengukuran dengan menggunakan 

pendekatan event related potential [ERP] membandingkan 

amplitudo alfa saat event [takbir] dengan basal. Analisis 

membandingkan rerata ERP kelompok dari setiap elektroda 

dan korelasi antara ERP per elektroda dengan denyut jantung 

saat event [takbir]. 

Hasil: tidak terdapat perbedaan rerata ERP pria [0,43 

SD1,72] dan wanita [-0,07 SD2,22] p=0,511. Pada pria 

korelasi antara rerata ERP dan denyut jantung saat event 

takbir didapatkan nilai yang signifikan [r=-0,616, p=0,019], 

sedangkan pada wanita tidak [r=-0,399, p=0,141]. 

Kesimpulan: tidak terdapat perbedaan aktivitas kognitif saat 

takbir antara pria dan wanita, tetapi pada pria aktivitas 

kognitif tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

perubahan denyut jantung. 
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Latar Belakang: kronotipe merupakan pilihan subyektif ritme 

bangun – tidur seseorang sebagai representasi ritme sirkadian 

internal dengan ritme siang malam rotasi bumi. Alat ukur 

kronotipe yang ada dikembangkan dari masyarakat barat di 

daerah sub tropis dengan kultur yang berbeda. Hingga saat ini 

belum ada alat ukur kronotipe yang mencerminkan kultur siklus 

bangun – tidur komunitas Muslim yang lebih dipengaruhi oleh 

jam sholat. Daerah katulistiwa memiliki keunikan dimana tidak 

terdapat perbedaan signifikan sepanjang tahun antara panjang 

siang dengan malam.  

Tujuan: mengembangkan alat ukur kronotipe bagi komunitas 

Muslim yang tinggal di daerah katulistiwa 

Metode: pengembangan alat ukur kronotipe komunitas Muslim 

mengacu pada alat ukur kronotipe yang ada [Horne Ostberg], 

dengan menyesuaikan kebiasaan ritme bangun dan tidur 

komunitas Muslim dengan mengacu pada jam sholat. Alat ukur 

kronotipe berbasis waktu sholat yang dihasilkan direview oleh 

sejawat dokter Muslim yang menggunakan bahasa sehari-hari 

bahasa Indonesia. Uji realibilitas dengan melibatkan 116 

responden [75 wanita dan 41 pria] mahasiswa kedokteran 

preklinik dan profesi dengan rentang usia 18 – 25 tahun. 

Hasil: Dari analisis statistik didapatkan nilai alpha cronbach 

sebesar 0.741, berarti mempunyai reliabilitas baik. 

Kesimpulan: Alat ukur kronotipe berbasis waktu sholat memiliki 

validitas dan reliabilitas yang baik.  
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Latar Belakang: Penyakit kardiovaskuler merupakan masalah 

kesehatan masyarakat utama saat ini. Kelompok yang rentan 

terkena adalah populasi lanjut usia. Salah satu upaya yang 

digunakan untuk mengendalikan laju kejadian penyakit 

kardiovaskuler tersebut adalah manajemen stres. Saat ini belum 

ada pelatihan manajemen stres yang sesuai dengan kultur umat 

Islam. Sebagian besar anggota dan pengurus aisyiyah adalah 

lanjut usia. Karena itu perlu dilakukan pembinaan manajemen 

stres yang sesuai dengan kultur umat Islam yang 

direpresentasikan oleh peserta dan pengurus aisyiyah Makam 

Haji Kartasura.  

Tujuan: pemberian pelatihan manajemen stres dengan sholat 

kepada kader Aisyiyah Makam Haji Kartasura, dengan harapan 

para peserta dapat menularkan keterampilan manajemen stres 

tersebut kepada anggota Aisyiyah yang lain. 

Metode: Dilakukan pelatihan manajemen stres dengan sholat 

dengan jadwal dan materi pelatihan yang terstruktur kepada 

kader Aisyiyah Makam Haji Kartasura selama delapan minggu 

pada bulan November – Desember 2019. Peserta dibagikan buku 

“catatan harian” stres yang dapat dievaluasi bersama oleh 

instruktur.  

Hasil: terdapat antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan 

tersebut. Peserta merasakan dua manfaat yakni peningkatan 

pengetahuan tentang sholat dan keterampilan manajemen stres 

dengan sholat. Peserta berminat untuk menularkan pengalaman 

tersebut kepada anggota Aisyiyah yang lainnya.  

Kesimpulan: Pelatihan manajemen stres dengan sholat 

memberikan manfaat dalam pengetahuan tentang sholat 

sekaligus keterampilan dalam mengelola stres bagi kader 

Aisyiyah Makam Haji Kecamatan Kartasura.  
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Latar Belakang: Foodborne Diseases masih menjadi masalah 

kesehatan dizaman modern ini. Terjadinya Foodborne Diseases 

karena kelalaian atau ketidaktauan penjamah makanan tentang 

perilaku keamanan pangan. Perilaku penjamah makanan dapat 

dipengaruhi oleh karakteristik individu yang meliputi umur, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman 

pelatihan. Hasil penelitian terdahulu di rumah makan kawasan 

kuliner pantai Depok Bantul menyatakan bahwa ada hubungan 

antara perilaku penjamah makanan dalam pengolahan 

makanan dengan jumlah angka kuman pada ikan bawal bakar. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan karakteristik 

individu dengan perilaku keamanan pangan pada penjamah 

makanan di Rumah Makan Kawasan Wisata Kuliner Pantai 

Depok Kabupaten Bantul. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

menggunakan metode analitik observasional dengan 

rancangan cross sectional. Sampel penelitian menggunakan 

total sampling berjumlah 75 responden dari 75 rumah makan. 

Instrumen penelitian menggunakan lembar identitas responden 

dan lembar check list. Analisis data secara bivariat 

menggunakan Chi-square. 

Hasil: Karakteristik responden sebagai berikut: Golongan 

umur terbanyak adalah <46 tahun (61%), berjenis kelamin 

perempuan (91%), tingkat pendidikan tinggi (64%), masa kerja 

lama (84%) dan pernah mengikuti pelatihan (65%). Hasil 

analisis bivariat menunjukkan ada hubungan (umur, p 

value=0,023; masa kerja, p value=0,024; dan pelatihan, p 

value=0,023), serta tidak ada hubungan (jenis kelamin, p 

value=1,000;  dan tingkat pendidikan, p value=0,126).  

Kesimpulan: Ada hubungan umur, masa kerja dan pelatihan 

dengan perilaku keamanan pangan pada penjamah makanan di 

rumah makan kawasan wisata kuliner Pantai Depok Kabupaten 

Bantul. 
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Latar belakang: Dimulainya masa pubertas seringkali 

dideskripsikan sebagai peristiwa utama dalam sejarah remaja. 

Perubahan pada masa puber sering menimbulkan kecemasan dan 

menuntut perubahan yang cukup bermakna dalam konsep diri, yang 

mungkin dapat menyebabkan krisis identitas. Menstruasi sebenarnya 

merupakan gejala biologis yang alami, progresif, dan positif sebagai 

tanda biologis dari kematangan seksual. Respon terhadap masa 

pubertas ini perlu didukung dengan pengetahuan yang cukup agar 

awal masa puber tidak menyebabkan timbulnya masalah kesehatan 

remaja yang serius. 

Tujuan: Mengetahui  hubungan  pengetahuan tentang menstruasi 

dengan konsep diri pada siswi SDN 1 Daleman, Tulung, Klaten. 

Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik korelasional dengan 

rancangan Cross Sectional. Sampel diambil dengan purposive 

sampling sebanyak 30 responden. Data pengetahuan dan konsep diri 

diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Analisa data dengan 

menggunakan Uji korelasi Kendall Tau 

Hasil: (1) Tingkat pengetahuan responden kurang baik: 

13,5%, cukup: 34,6% dan kurang 9,6%; (2) Konsep diri 

responden dalam kategori kurang 5,8%, cukup 11,5 % dan 

baik40,4 %; (3) Berdasarkan analisis uji korelasi Kendall 

diketahui terdapat hubungan yang signifikan pengetahuan 

tentang menstruasi dan konsep diri di SDN 1 Daleman, 

Tulung, Klaten, dengan nilai 0,636 (p:0,000) 

Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan pengetahuan tentang 

menstruasi dan konsep diri pada siswi SDN 1 Daleman, Tulung, 

Klaten. 
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Kurkumin yang terdapat pada rimpang temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza) memiliki banyak khasiat dan digunakan pada 

banyak sediaan obat herbal. Analisis kurkumin dalam ekstrak 

rimpang temulawak harus dilakukan dengan metode yang valid 

untuk menjamin kualitas ekstrak. Penelitian ini telah 

mengembangkan metode HPLC yang tervalidasi untuk analisis 

kurkumin dalam ekstrak temulawak. Analisis kurkumin 

dilakukan dengan HPLC Alliance 2998, kolom SunFireTM C18 5 

μm, 4,6 x 150 mm, fase gerak asetonitril:asam fosfat 0,5% (60:40) 

dan flow rate 0,8 ml/menit, deteksi pada λ 425,5 nm dengan 

detektor PDA. Parameter validasi yang ditentukan yaitu akurasi, 

presisi, linieritas, batas deteksi, batas kuantitasi dan selektifitas. 

Hasil penelitian didapatkan nilai perolehan kembali 100,19 ± 

1,54% dengan RSD 1,54%, keterulangan dan presisi antara 

didapatkan RSD berturut-turut 0,64 ± 0,39% dan 0,49 ± 0,06%. 

Nilai parameter linieritas menunjukkan korelasi yang baik 

antara respon metode terhadap perubahan konsentrasi analit 

dengan nilai R yaitu 0,994. Sensitifitas metode ini cukup baik 

dilihat dari nilai batas deteksi dan batas kuantitasi berturut-

turut yaitu 12 ng/mL dan 41 ng/mL. Metode ini juga memiliki 

selektifitas yang baik dilihat dari nilai resolusi yaitu 1,7. 

Berdasarkan nilai-nilai parameter validasi tersebut maka metode 

HPLC untuk analisis kurkumin dalam ekstrak rimpang 

temulawak adalah valid. 
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Latar Beakang : Operasi atau pembedahan merupakan semua tindakan 

pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau 

menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Saat dilakukan operasi 

pasien terlebih dahulu dilakukan anestesi untuk menidurkan dan 

menghilangkan nyeri selama operasi. Pasien sebelum dilakukan operasi 

minimal satu hari sebelumnya melakukan puasa. Lama puasa normal 

adalah 4 samoai 6 jam. Saat pasien masuk di ruang operasi terjadi 

perubahan status hemodinamik antara pasien yang puasanya normal 

dengan pasien yang puasanya memanjang. Hal ini dikarenakan jumlah 

cairan tubuh pasien yang berkurang sehingga hemodinamik mengalami 

perubahan.  

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lamanya 

puasa pre anestesi dengan status hemodinamik pada pasien operasi elektif 

di Ruang IBS RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. 

Metode : Jenis penelitian ini adalah deskripsi korelasional dengan 

pendekatan cross sectional dengan populasi berjumlah 399 pasien. 

Pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling dengan jumlah 

sebanyak 80  responden. 

Hasil : Hasil uji bivariat mengunakan spearman rho antara lamanya puasa 

pre anestesi dengan status hemodinamik pada pasien operasi elektif di 

Ruang IBS RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara, dengan hasil uji spearman 

rho diperoleh p value = 0,000 (p < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Kesimpulan : Ada hubungan lamanya puasa pre anestesi dengan status 

hemodinamik pada pasien operasi elektif di Ruang IBS RSUD RA Kartini 

Kabupaten Jepara. 
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Latar belakang: perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang 

dalam memilih jajanan yang sehat dapat menyebabkan 

penyakit tifoid. Demam tifod adalah penyakit infeksi akut yang 

terjadi di seluruh pencernaan yang disebabkan oleh kuman 

salmonella typhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara PHBS tentang jajanan tidak sehat dengan 

kejadian typhoid pada anak usia sekolah di MI Nu tamrinut 

Thullab Undaan Kudus.  

Metode: penelitian analitik korelatif, metode cross sectional. 

Subjek penelitian 116 responden dangan tehnik random 

sample.data diperoleh dari pengisian kuesioner tentang PHBS 

tentang jajanan tidak sehat dengan penyakit typhoid. 

Menggunkan uji analisis spearman range. 

Hasil: Telah dilakukan penelitian pada 164 orang subjek. 

Sebagian besar responden adalah siswa-siswi MI Nu tamrinut 

thullab undaan Kudus. Hasil uji statistik dengan menggunakan 

uji Spearma Range didapatkan nilai p value sebesar 0,000< (α 

= 0,05) yang berarti Ho ditolak.  

Kesimpulan: Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

hubungan bermakna antara perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) tentang jajanan tidak sehat dengan kejadian penyakit 

Typhoid dan nilai corelation coffisient sebesar 0,364 berada 

pada rentang renda , dan memiliki arah hubungan yang positif 

(searah). 
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Latar Belakang :Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) stimulasi 

sensori adalah upaya menstimulasi semua pancaindra (sonsori) 

agar memberi respons yang adekuat.Proses sensori adalah 

proses masuknya rangsangan melalui alat indra ke otak yang 

kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dengan 

perbuatan. Stimulasi dapat menurun karena berbagai faktor 

salah satunya karena usia 

Tujuan :Untuk mengetahui Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok terhadap pengembangan stimulasi sensori pada 

lansia di Panti Wredha Sultan Fatah Demak 

Metode :Teknik sampling dalam penelitian ini diambil secara 

Non Probability Sampling dengan metode Puposive sampel. 

Desain penelitian ini adalah quasy-eksperimen menggunakan 

one group pre-post test design, jumlah sampel 39 responden. 

Analisis data menggunakan uji Wilcoxon 

Hasil :hasil penelitian menunjukan adanya  pengaruh terapi 

aktivitas kelompok terhadap pengembangan stimulasi sensori 

pada lansia di panti wreda sultan fatah demak dengan p value 

0,025 < α (0,05) 

Kesimpulan : terdapat pengaruh terapi aktivitas kelompok 

(TAK) terhadap pengembangan stimulasi sensori pada lansia di 

panti wreda sulta fatah demak tahun 2019. 
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Latar Belakang: Kanker servik merupakan suatu keganasan 

leher rahim yang disebabkan oleh Human Papiloma Virus 

(HPV) dan menempati urutan kedua dari seluruh keganasan 

pada wanita di seluruh dunia.  Menurut data IARC, kanker 

serviks menempati urutan kedua setelah kanker payudara 

dengan angka kejadian 15 per 100.000 penduduk dengan 

jumlah angka kematian 7,8% per tahun. Kelainan ini banyak 

terdiagnosis pada wanita umur 35 hingga 44 tahun. Namun 

banyak referensi menyebutkan bahwa resiko akan semakin 

tinggi dengan bertambahnya usia. Sebagian besar anggota dan 

pengurus aisyiyah adalah pra lansia dan lanjut usia. Karena itu 

perlu dilakukan pengabdian berupa pemberian informasi 

tentang reproduksi yang sehat dan upaya deteksi dini kanker 

servik. Tujuan: Melaksanakan pemeriksaan papsmear kepada 

kader Aisyiyah, dengan harapan agar para peserta dapat 

memahami pentingnya upaya ini dilakukan dan kemudian 

menjadi pionir untuk menularkan kepentingannya kepada 

komunitas masyarakat yang lebih luas.Metode: Dilakukan 

pemeriksaan papsmear yang terstruktur dan sesuai standart 

medis kepada kader Aisyiyah sepanjang bulan Oktober - 

November 2019. Setiap Peserta mengisi kuesioner yang telah 

dibagikan, kemudian dilakukan anamnesis terkait informasi 

reproduksi. Setelahnya dilakukan pemeriksaan tekanan darah, 

gula darah dan papsmear. Hasil: terdapat antusiasme sebanyak 

69 peserta dalam mengikuti program tersebut. Peserta 

merasakan tiga manfaat yakni peningkatan pengetahuan 

tentang reproduksi yang sehat, melakukan upaya deteksi dini 

kanker servik melalui papsmear dan menjadi pionir untuk 

memberikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di 

sekitarnya. Peserta berminat untuk menularkan pengalaman 

tersebut kepada anggota Aisyiyah yang lainnya. Kesimpulan: 

Upaya deteksi dini sekaligus pemberian informasi tentang 

reproduksi yang sehat ini bermanfaat dalam peningkatan 

pengetahuan sekaligus menjadikan kader Aisyiyah sebagai 

inisiator untuk mendorong masyarakat sekitarnya aktif 

berperan serta dalam usaha mengurangi angka kejadian kanker 

servik.  
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Kecemasan merupakan bentuk emosi yang berkenaan dengan rasa 

terancam oleh sesuatu. Pencetus kecemasan adanya asumsi dari 

individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. 

Remaja adalah masa transisi anak-anak menjadi dewasa biasanya 

usia 13-20 tahun. KRB 3 merupakan kawasan yang sering terlanda 

aliran lahar gunung merapi dan jaraknya sangat dekat dengan 

sumber letusan. KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi 

terlanda banjir lahar dingin berjarak cukup jauh dari letusan. 

Penelitian ini bertujuan untuk  ini membandingkan kecemasan 

remaja KRB 3 dan KRB 1 lereng merapi. Desain penelitian  
menggunakan komparasi kategorik tidak berpasangan dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah  
remaja di wilayah KRB 3 dan KRB 1 lereng Merapi, teknik sampling 

yaitu total sampling dengan jumlah sampel 66 responden dan analisa 

data menggunakan Chi Square. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini adalah rerata usia responden 16,21-16,64 tahun. Jenis 

kelamin responden KRB 3 sebagian besar laki-laki sebanyak 51,5% 

dan KRB 1 sebanyak 84,8% perempuan. Hasil uji Chi Square (p= 

0,049). Ada perbedaan kecemasan remaja KRB 3 dan KRB 1  lereng 

Merapi. 
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Infeksi Daerah Operasi (IDO) dapat memberikan dampak negatif 

berupa reheacting, memperpanjang lama rawat pasien, peningkatan 

biaya rumah sakit, menurunkan mutu rumah sakit dan kepuasan 

pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kejadian Infeksi daerah operasi pada 

pasien post operasi sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Islam 

Klaten. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan desain case 

control. Sampel penelitian ini adalah 194 (97 kasus dan 97 kontrol) 

pasien yang menjalani sectio caesarea (SC) di Rumah Sakit Umum 

islam Klaten pada bulan Januari 2017 sampai dengan November 

2019. Uji statistik menggunakan regresi logistik berganda. Hasil 

penelitian diperoleh faktor intrinsik yang berhubungan dengan 

kejadian infeksi daerah operasi adalah perdarahan (p= 0,000) dan 

anemia (p= 0,000) sedangkan yang tidak berhubungan dengan 

infeksi daerah operasi adalah umur (p= 0,973), usia kehamilan (p= 

0,504), gravida (p= 0,856), tingkat pendidikan (p= 0,159), KPD (p= 

0,278), suhu tubuh (p= 0,748), diabetes melitus (p= 0,471). Faktor 

ekstrinsik yang berhubungan dengan kejadian infeksi daerah operasi 

adalah lama hari rawat (p= 0,025), ASA Score (p= 0,042), sifat 

operasi (p= 0,004) dan lama operasi (p= 0,000) sedangkan yang 

tidak berhubungan dengan infeksi daerah operasi adalah antibiotik 

profilaksis (p= 0,174) (α = 0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah 

faktor yang paling dominan mempengaruhi infeksi daerah operasi 

adalah anemia dengan hasil p= 0,000 (α; 0,05) dan OR 12,591 

artinya ibu yang mengalami anemia beresiko sebesar 12,591 kali 

mengalami kejadian infeksi daerah operasi.  
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Daun sukun (Artocarpus altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) 

Fosberg merupakan salah satu tumbuhan obat tradisional yang 

banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan untuk 

berbagai penyakit. Kandungan senyawa flavonoid di dalamnya 

dapat menurunkan kadar gula darah. Pembuatan sirup ekstrak 

etanol daun sukun (Artocarpus altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) 

Fosberg dapat mempermudah penggunaan dan penutupan rasa 

pahit pada ekstrak daun sukun (Artocarpus altilis) (Parkinson 

ex F.A.Zorn) Fosberg. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun sukun 

(Artocarpus altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg terhadap 

sifat fisis sirup dan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak 

etanol daun sukun (Artocarpus altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) 

Fosberg yang menghasilkan sifat fisis sirup yang paling baik. 

Simplisia diekstraksi menggunakan metode maserasi bertingkat 

dengan etanol 70%. Ekstrak kental daun sukun (Artocarpus 

altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg dibuat sirup dalam 3 

formula dengan variasi konsentrasi ekstrak, formula 1 (7,5%), 

formula 2 (15%), dan formula 3 (30%). Sirup diuji sifat fisis 

dan data dianalisis dengan One Way ANOVA dan dilanjutkan 

uji LSD (Least Significance Difference). Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan konsentrasi ekstrak daun sukun 

(Artocarpus altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 

mempengaruhi sifat fisis sirup, yaitu rasa sirup semakin pahit, 

baunya semakin khas, warnanya semakin pekat, serta 

peningkatan nilai pH, viskositas, dan waktu tuang. Sirup 

konsentrasi 15% menghasilkan sifat fisis yang paling baik, 

yaitu rasa manis, bau khas ekstrak daun sukun (Artocarpus 

altilis) (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg, warna coklat, tingkat 

kejernihan sangat jernih, homogen, nilai pH 4 ± 0, viskositas 

2,07 ± 0,06 dPas, serta nilai waktu tuang 2,99 ± 0,04 detik. 

 

 

mailto:nurulhidayati1983@gmail.com


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

94 

 

Gambaran Tingkat Kecemasan Warga yang Terdampak 

COVID-19 di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang 

  
Wiwiek Natalya

1
, Nur Azza Ilahiyah

2
 

Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan
12 

*Email: wieknatalya@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Kecemasan; HARS; 

COVID-19 
 

Covid-19 dapat mempengaruhi kesehatan mental yang di 

akibatkan adanya informasi yang beredar di masyarakat terkait 

penyakit tersebut maupun kebijakannya. Salah satu kesehatan mental 

yang dapat terjadi adalah kecemasan pada masyarakat yang 

terdampak Pandemi 19. Kecemasan akibat  kehawatiran akan 

tertular COVID 19 serta berkurangnya penghasilan dalam keluarga 

akibat adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat 

kecemasan warga yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang. Desain penelitian ini deskriptif dengan 

pendekatan cross sectioanl. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-

Juni 2020. Pengambilan sampel menggunakan tekhnik  accidental 

sample dengan jumlah sampel 202 responden. Instrumen yang 

digunakan adalah google form yang berisi kuesioner tingkat 

kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Tekhnik analisis 

data  menggunakan analisis univariat proporsi atau prosentase. 

Berdasarkan hasil analisis data di peroleh hasil bahwa sebanyak 99 

responden (49,0%) mengalami kecemasan ringan, 60 responden 

(29,7%) tidak mengalami kecemasan, 27 responden (13,4%) 

mengalami kecemasan sedang, 13 responden (6,4%) mengalami 

kecemasan berat, dan 3 responden (1,5%) mengalami berat sekali.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 202 responden kategori 

tingkat kecemasan terbanyak adalah cemas ringan.  Responden usia 

dewasa dan yang bekerja lebih banyak mengalami kecemasan. 

 

mailto:wieknatalya@gmail.com


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

95 

 

 

 

 

PENDIDIKAN, 

HUMANIORA, 

AGAMA 

  



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

96 

 

Pembelajaran Mahasiswa Keperawatan STIKES 

Muhammadiyah Gombong selama Pandemi Covid-19 
 

Eka Riyanti
1*

, Nurlaila
2 

1
Program Studi Keperawatan Program Sarjana , STIKes Muhammadiyah Gombong 

2
Program Studi DIII Keperawatan, STIKes Muhammadiyah Gombong 

*Email: ekariyanti272@gmail.com 

 

  

 Abstrak 
 

Keywords: 

Pembelajaran 

daring;mahasiswa 

keperawatane; 

Pandemi Covid 19. 

Latar belakang Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan 

dengan cara social distancing dan isolasi diri. Upaya ini juga 

memaksa penutupan secara luas tidak terkecuali sekolahan baik 

tingkat dasar ataupun perguruan tinggi. Penutupan sekolah 

dilakukan lebih dari 100 negara. Pembelajaran di masa pandemic ini 

menuntut STIKes Muhammadiyah Gombong melakukan 

pembelajaran secara online atau  daring. Tujuan dari penulisan 

ilmiah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran 

mahasiswa keperawatan Keperawatan STIKes Muhammadiyah 

Gombong selama pandemi covid 19. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif dengan pembagian kuisioner dan wawancara untuk 

menilai proses pembelajaran secara online. Hasil: tidak menyukai 

pembelajaran secara online 52.8%, Jadwal pembelajaran online 

sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditetapkan 48,3%, Menyukai 

media pembelajaran yang digunakan dosen secara online 44%, 

membuka E-Learning untuk lebih menguasai materi 61,4%, Fasilitas 

kurang menunjang untuk mengakses media pembelajaran online 

40,1%, Media yang digunakan dosen tidak mudah diakses dan 

digunakan 50.3%, Pembelajaran online tidak membuat hasil belajar 

saya meningkat 57,7%, Kesulitan memahami materi di pembelajaran 

online 53,4%. 

Rekomendasi: diperlukan panduan pembelajaran daring dan fasilitas 

yang menunjang untuk keefektifan pembelajaran secara online. 
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The increasing of educational technology compels the educator to 

undergo a transformation. Teachers must design an innovative 

media and method in the learning process to attract students' 

interest and motivation. Flipped classroom is one of teaching 

methods which can be used in teaching learning process. There 

are several models of flipped classroom.  One of the models which 

suitable with the writing skill is traditional flip. Traditional flip is 

simply front-loading a video of content followed by problems, 

activities, or writing in class based on that content (Cockrum, 

2014)  This study aimed to investigate the students‟ perception 

about flipped classroom in writing class. The design of the study 

was qualitative study using purposive sampling technique. The 

data were collected using interview and questionnaire. Ten 

students of twelfth grade participated in this study based on their 

experience through flipped classroom in writing class. The 

finding indicated that there were seven benefits obtained by the 

use of flipped classroom. They were categorized in the term of 

flexibility,  feedback, students prior knowledge, efficiently use 

time, community, and autonomous learning. Another finding was 

about the obstacles occurred in learning process including 

internet connection, difficulty in understanding the video, and the 

lack of giving a score.
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Mahasiswa sebagai akademisi yang diharapkan menjadi agen 

perubahan harus mampu menunjukkan dan memberi contoh 

karakter yang baik. Karakter yang baik dapat dipotret dari 

perilaku berbahasa. Tindak ketidaksantunan berbahasa dalam 

komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan 

kampus semakin hari semakin nyata dirasakan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-

bentuk tindak komunikasi mahasiswa yang menunjukkan 

ketidaksantunan berbahasa. Metode yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik simak, 

libat, cakap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ketidaksantunan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa 

terjadi akibat dari beberapa kejadian berikut: (1) penggunaan 

akhiran –in; (2) perubahan vokal /a/ menjadi /ǝ/; (3) 

penggunaan kata ganti; (4) penggunaan kata tolong; (5) 

penggunaan kata mohon; dan (6) penggunaan kata 

mengingatkan.   
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This paper aims to report students evaluation of Pronunciation 

and Phonetics course. The instrument used in this study was an 

online questionnaire completed by 98 the first year students of 

English Education of Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

The questionnaire consisted multiple choice and open-ended 

questions. The results showed that the majority of students gave 

positive evaluation on the course whereas the open-ended 

questions provided suggestions on how the course can be 

improved. 
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Penyebaran virus korona semakin meluas di Indonesia. Antisipasi 

dilakukan masyarakat, satu di antaranya, dengan memasang spanduk 

pencegahan korona-19 di setiap gang kampung. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan makna referensial dan relevansinya 

sebagai bahan ajar bahasa Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah makna 

referensial yang terdapat dalam spanduk kampanye antisipsi korona 

di gang kampung. Data penelitian diambil dari seluruh kata dalam 

spanduk antisipsi korona di gang kampung yang memuat makna 

referensial yang digunakan dalam spanduk antisipsi korona. Teknik 

pengumpulan data digunakan adalah teknik dokumentasi, teknik 

observasi, dan teknik catat dengan mengumpulkan data dokumen 

yang ada di situs-situs internet lalu dikoding untuk dikategorisasi 

sesuai dengan rumusan masalah. Teknik analisis data menggunakan 

teknik content analysis yaitu menganalisis data dan memahami 

bahasa dalam spanduk antisipsi korona di gang kampung. Teknik 

validasi data dilakukan dengan teknik trianggulasi data yaitu dengan 

melakukan cek keabsahan data dari sumber yang berbeda.  Hasil 

penelitian menunjukan bahawa dalam spanduk antisipasi korona 

terdapat 7 makna acuan (di rumah, Pengamen, Merantau, 

pemerintah, Ketua RT/Ketua RW, dan Disinfektan, 5 deiktis 

pronomina (Kamu, Kowe, Anda, dan Kami), 2 deiktis waktu (Tahun 

ini), 1 deiktis petunjuk (itu), dan hasil penelitian ini dapat 

direlevansikan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII 

SMP KD 4.13 menyajikan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan 

tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi 

(Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya) 

yang didengar dan dibaca. 
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Perempuan sebagai individu sosial sering dinomor-duakan dalam 

strata sosial. Hal ini sudah membudaya di masyarakat terutama 

masyarakat perdesaan. Perempuan di perdesaan memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada perempuan yang 

hidup di perkotaan sehingga dalam rangka menaikkan taraf 

kehidupan berumah tangga, biasanya mereka akan memilih 

untuk bekerja sebagai pedagang pasar tradisional. Kesulitan 

dalam permodalan barang dagang sering dialami sehingga 

memaksa mereka untuk meminjam uang. Terobosan yang 

sediakan oleh lingkungan sosial adalah dengan meminjam uang 

di „Bank Plecit‟ karena berbagai kemudahan dan keterbatasan 

pedagang perempuan pasar tradisional, khususnya dalam 

penelitian ini terdapat di Mojolaban, Sukoharjo. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi eksistensi „Bank 

Plecit‟ dalam membantu keberlangsungan usaha pedagang 

perempuan pasar tradisonal. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode empiris-normatif sehingga menekankan pada perolehan 

dan pengolahan data primer dan sekunder.  Dari penelitian ini 

kemudian dapat dipahami bahwa tingkat perempuan di 

perdesaan yang bekerja sebagai pedagang pasar tradisional lebih 

tinggi dari pada di perkotaan. Pekerjaan tersebut adalah solusi 

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dengan terbatasnya 

tingkat pendidikan. Akan tetapi, untuk dapat menjalankan 

usahanya, perempuan pedagang pasar tradisional mengalami 

kesulitan dalam permodalan. Eksistensi “Bank Plecit” penting 

bagi perempuan pedagang pasar tradisional sebagai pemberi 

jasa perutangan dengan segala kemudahannya dibanding 

lembaga pengkreditan lainnya.  
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Remaja biasa menuangkan gagasan, perasaan, atau curahan 

hatinya melalui tulisan. Tulisan-tulisan berupa wacana motivasi 

remaja lebih lanjut dikaji berdasarkan fungsi bahasanya dengan 

berdasarkan pada teori Halliday. Tujuan penelitian ini ialah 

mengidentifikasi fungsi bahasa pada wacana motivasi remaja. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan mendeskripsikan fungsi bahasa pada wacana 

motivasi remaja. Data primer pada penelitian ini berupa fungsi 

bahasa wacana motivasi remaja. Teknik dokumentasi dipilih 

sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulan 

tulisan siswa-siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta berupa 

wacana motivasi, terutama yang memuat fungsi bahasa. Analisis 

dilakukan dengan metode padan referensial, teknik baca 

markah, dan smallgroupdiscussion. Hasil penelitian ditemukan 

empat fungsi bahasa pada wacana motivasi remaja, antara lain: 

(1) fungsi instrumental, diantarafungsiperintah, yaitu perintah 

agar pembaca memiliki target yang tinggi dalam setiap 

pencapaian; fungsi ajakan, yaitu ajakan untuk bersikap optimis 

dan percaya diri; dan fungsi permintaan, yaitu meminta orang 

lain untuk bersikap peduli kepada sesamanya; (2) fungsi 

personal yang menggambarkan emosi semangat untuk menjalani 

aktivitas sehari-hari, bahagia dan ramah kepada sesama, dan 

perasaan tenang; (3) fungsi representasi yang merepresentasikan 

kebaikan dan keburukan dalam budaya masyarakat pada 

umumnya, masyarakat Jawa dan masyarakat beragama Islam; 

dan (4) fungsi regulasi di bidang keagamaan yaitu aturan 

mengenai kewajiban beribadah kepada Tuhan, aturan mengenai 

pentingnya pendidikan untuk masa depan, dan aturan untuk 

selalu patuh kepada orang tua.
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This research study deals with the intelligibility of Thai English 

Sound pronunciation by Thai English Speakers at secondary high 

school level. The objectives of this study are: (1) To explain the 

intelligibility of Thai English sounds to Indonesian English Speakers, 

(2) To identify the phonological features of Thai English produced 

by Thai Students. The data are recorded words that contain 

variations in ThaiE by using testing, recording and document 

analysis. After being transcribed phonetically, the data are analysed 

by using contrastive analysis techniques, comparing and contrasting 

to both ThaiE‟s pronunciation and Received Pronunciation (RP). 

The results of this study indicate that: (1) The intelligibility scores of 

ThaiE sounds to Indonesian English Speakers as much as 50.6%, (2) 

The phonological features of ThaiE produced by Thai English 

Speakers can be seen from the ThaiE speakers‟ pronunciation such 

as consonant sounds, vowels, and diphtongs. These sounds, for 

example, the vowels (a, ׀, i ə, Λ, a, ɑ, ɒ, o, U, u) are typically 

sounded longer than they should not be long and the ThaiE speakers 

also difficult to pronounce the interdental sounds such as [ʃ, ʧ, ð, θ]. 

It can be concludes that ThaiE Speakers‟ pronunciation is still 

intelligible and understood properly by Indonesian English 

Speakers. 
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Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  namun dalam  

praktiknya ada perkara kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan korban jiwa, dilakukan mediasi antara pelaku 

dengan keluarga korban dan tidak menggugurkan proses 

penyidikan.  Berdasarkan hal tersebut  dalam penelitian ini  

membahas pengaruh hasil mediasi terhadap putusan hakim. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan 

kasus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri 

Magelang yang mendasarkan pada mediasi terhadap perkara 

kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. 

Hasil penelitian meunjukkan bahwa mediasi dalam perkara 

pidana bisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses 

penyidikan. Dasar yang menjadikan alasan untuk pelaksanaan 

mediasi adalah  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur 

adanya diskresi dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan 

Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara 

Pidana. Mediasi dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) jenis 

yaitu sebelum adanya pro justitia dan setelah adanya pro justitia. 

Mediasi sebelum adanya pro justitia mempunyai akibat hukum 

perkara bisa selesai tanpa adanya proses hukum apabila 

korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Namun setelah 

adanya pro justitia, mediasi hanya sebagai bentuk hal-hal yang 

meringankan, dan tidak akan menggugurkan proses hukum  

selanjut  meskipunnya korban/keluarga korban sudah 

mengikhlaskan. Hasil mediasi tersebut hanya sebatas menjadi 

bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara  dan bukan 

sebagai dasar alasan untuk menghentikan perkara. 
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Artikel hasil penelitian ini bertujuan (1) mengklasifikasi jenis tuturan 

deklaratif dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, (2) mendeskripsikan 

keakuratan terjemahan unsur tuturan deklaratif bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia, (3) mengklasifikasi pergeseran terjemahan unsur 

utama (subjek, predikat, dan objek) tuturan deklaratif bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia, Data penelitian deskriptif kualitatif ini berupa tuturan 

deklaratif bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 

yang terdapat dalam skrip film Alladin dan  novel Harry Potter. Data 

dikumpulkan dengan analisis isi dengan cara penataan data awal berupa 

tabel perbandingan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berdasarkan 

perbandingan tersebut langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 

pencatatan data pada kolom-kolom sesuai dengan jenis tuturan 

deklaratif, kemudian diklasifikasi unsur tuturan deklaratif, dan langkah 

terakhir ditentukan keakuratan terjemahannya. Data yang sudah 

diklasifikasi, kemudian dianalisis dengan teori pragmatik (Kreidler) 

untuk menjawab tujuan pertama. Disamping itu, teori penerjemahan 

(Lauscher) digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan kedua. 

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga digunakan 

teori Catford tentang pergeseran terjemahan dan keakuratan 

terjemahan. Berdasarkan analisis data, temuan pertama menunjukkan 

bahwa ada sebelas jenis tuturan deklaratif dalam Bahasa Inggris dan 

terjemahanya dalam Bahasa Indonesia, yakni meyakinkan, menyerah, 

mengabaikan, penamaan, penunjukkan, menghukum, mengesankan, 

memutuskan, melarang, dan mengijinkan. mengklasifikasi yang masing-

masing mempunyai tiga unsur utama yakni subjek, predikat, dan objek.  

Temuan kedua menunjukkan bahwa terjemahan sebelas jenis tuturan 

deklaratif mempunyai hasil terjemahan akurat meskipun 

penerjemahakan menggunakan pergeseran terjemahan yang dijelaskan 

dalam temuan berikutnya. Temuan ketiga, unsur subjek, predikat dan 

objek dalam sepuluh jenis tuturan deklaratif diterjemahakan dengan 

menggunakan pergeseran kategori, pergeseran tataran, dan pergeseran 

struktur. Ketiga hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai contoh 

yang disajikan pada pembelajaran mata kuliah Translation dengan topik 

sejenis.
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Research under the title of productive Waqf management 

strategy in order to empower students in the boarding school of 

Al-Fath Sukoharjo to be more aware of how productive waqf is 

being used for the empowerment of students, so that the 

management can be known. This type of research is included in 

qualitative research that comes from interviews and data 

observation. The source of this research data consist of primary 

data sources, researchers directly conduct interviews to the 

parties concerned in the management of productive Waqf in the 

boarding school Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo, 

researchers also use secondary data sources such as books, 

articles and other reference materials. The results explained 

that in the effort of students Empowerment, Pondok Pesantren 

Al-Fath Sukoharjo maximizes various ways for the management 

of productive waqf can continue to grow and its benefits can be 

perceived by the students.  
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Kesiapan sekolah anak merupakan sejumlah karakteristik dan 

kecakapan anak yang harus dimiliki sebagai syarat untuk dapat 

belajar secara efektif di sekolah., dimana salah satu faktor yang 

mempengaruhinya yaitu executive functions (EF). EF terdiri dari 

tiga komponen dasar, yaitu inhibition, working memory, dan 

cognitif flexibility. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh EF beserta masing-masing komponennya terhadap 

kesiapan sekolah anak, dengan mengendalikan tingkat 

pendidikan ibu sebagai variabel moderator. Subjek penelitian ini 

adalah anak prasekolah usia lima sampai tujuh tahun. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa EF berpengaruh terhadap 

kesiapan sekolah anak, dimana tingkat pendidikan ibu dan usia 

anak itu sendiri juga berkontribusi terhadap peningkatan 

kesiapan sekolah anak.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan 

gambaran terkait dengan model komunikasi mediator dalam 

interpersonal relationship pasangan menikah melalui proses ta‟aruf di 

Kota Palu.  

Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengambilan 

informan menggunakan snowball sampling yang terdiri dari 4 

mediator ta‟aruf di Kota Palu. Teknik Pengumpulan Data ialah 

wawancara mendalam (Indepth Interviewing) dan observasi langsung. 

Untuk teknik analisis menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan 

Conlusion Drawing/Verifikasi.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi mediator dalam 

pernikahan islami melalui proses ta‟aruf di Kota Palu, terdiri dari (a) 

Menanyakan kesiapan menikah. Mediator akan bertanya kepada ikhwan 

dan akhwat terkait kesiapan untuk menikah secara Islami melalui proses 

ta‟aruf, (b) Biodata Diri. Bagi ikhwan dan akhwat yang sudah siap untuk 

menikah diwajibkan menuliskan biodata diri yang terdiri dari nama, 

tinggi badan, profesi/pekerjaan, jumlah saudara kandung hingga pada 

penyakit yang diderita, (c) Komunikasi Tatap Muka terbagi dalam dua 

tahap (1) Perkenalan. Keduanya hanya bisa menyampaikan pesan 

melalui sekat pembatas seperti tirai, namun apabila keduanya merasa 

nyaman, maka mediator mempersilahkan untuk ikhwan melihat secara 

langsung wajah akhwat meskipun bercadar dan dapat berkomunikasi 

langsung, dan (2) Pelamaran. Dalam proses ini, ustad sebagai mediator 

berperan untuk memberikan pencerahan kepada keluarga atau orangtua 

sang wanita terkait dengan pernikahan secara islami agar kiranya tidak 

dipersulit, dan (d) Nasihat. Sebelum menikah, ustad sebagai mediator 

terlebih dahulu memberikan nasihat perkawinan, seperti menjaga sholat 

limat waktu dan ibadah lainnya, tidak bersikap egois, bertanggung 

jawab berdasarkan peran sebagai suami dan sebagai isteri, dan yang 

terpenting ialah tidak melakukan hubungan perselingkuhan
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Pandemi adalah bahasa Yunani PAN artinya semua dan demos yang artinya 

orang, jadi epidemi penyakit yang menyebar diwilayah yang luas misalnya: 

beberapa benua atau seluruh dunia. Atau wabah penyakit yang mengglobal. 

Hak atas pemeliharaan dan perawatan medis merupakan hak individu. Hak 

pasien tersebut bertolak dari hubungan asasi antara dokter dan pasien. Sejak 

permulaan sejarah umat manusia sudah dikenal adanya dua insan yaitu sang 

pengobat dan sang penderita, yang pada jaman modern ini disebut dengan 

transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. 

medikolegal merupakan pendekatan yang masih relative muda, yang lahir 50 

tahunan karena adanya friksi /pertentangan dalam praktek dalam praktek 

antara antara profesi medik. Pertentangan itu tidak mungkin diselesaikan 

melalui pendekatan hukum secara murni. Kemudian pendekatan medik secara 

murni tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 

oleh kedua profesi tersebut di atas.Oleh karena itu, pendekatan yang rasional 

–sistematis,multi-interdisipliner, dan tidak lain merupakan pendekatan system. 

Karena merupakan system maka yang penting di sini ialah keterkaitan antar 

kompnen dari sistem, yang terdiri dari tujuan, masukan, proses transformasi, 

umpan balik, perangkat keras (Hard-ware), dan perangkat lunak yang disebut 

(Soft –ware). 

Pada dasarnya kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa 

lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, sehingga jangkauannya 

sangatlah luas. Dalam sejarah perkembangannya pun telah terjadi perubahan 

orientasi nilai dan pemikiran tentan upaya memecahkan masalah kesehatan, 

yang pada hakekatnya berkembang sejalan dengan proses perkembangan 

teknologi dan sosiologi budaya. 

Pada saat ini hubungan dokter- pasien bukanlah merupakan hubungan inter- 

personal ,tetapi masing- masing pihak sebagai pihak yang terlibat transaksi 

terapeutik mempunyai hak dan kewajiban secara timbale balik. Hubungan 

fungsional yang terjadi adalah ada beberapa model, yaitu :1.Hubungan 

Transaksional 2.Hubungan Kontraktual 3.Hubungan Eksploitatif 4.Hubungan 

Humanistik. 
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Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan sains dalam 

fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia di bidang 

keagamaan, khususnya menyangkut pelaksanaan ibadah bagi 

kaum muslimin di Indonesia. MUI telah menerbitkan fatwa 

yang sifatnya tidak hanya mengedepankan pendekatan agama 

an sich tetapi juga didasarkan pada hasil yang ditemukan para 

ilmuan dan peneliti yang concern mengkaji pandemi covid 19 

ini. Oleh karena itu, tulisan ini melihat fatwa MUI berdasarkan 

pendekatan bibliografis dengan menjadikan fatwa tersebut 

sebagai sumber utama. Sebagai hasilnya, fatwa yang 

diterbitkan MUI secara implisit sudah mempertautkan antara 

agama dan sains. 
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Peristiwa musibah banjir di Jakarta melahirkan respon 

warganet, baik mendukung maupun menolak. Tujuan penelitian 

ini untuk menentukan wujud tindak tutur ekspresif respon 

warganet peristiwa tersebut.  Jenis penelitian berupa pendekatan 

deskriptif kualitatif. Data penelitian berwujud kalimat yang 

mengandung   tindak tutur ekspresif. Sumber data sebanyak 137 

tuturan warganet di Instagram. Teknik Pengumpulan data 

dengan teknik simak dan catat. Metode analisis data 

menggunakan metode agih yaitu membagi-bagi unsur langsung 

yang diteruskan dengan metode padan pragmatis. Hasil 

penelitian: respon warganet terhadap peristiwa banjir di Jakarta 

berwujud tindak tutur ekspresif berupa  a) Ekspresif memaki (b) 

Ekspresif mengkritik (c) Ekspresif menyindir (d) Ekspresif 

kekecewaan (e) Ekspresif mengeluh (f) Ekspresif memanjatkan 

doa (g) Ekspresif memuji (h) Ekspresif membela (i) Ekspresif 

mengintropeksi (j) Ekspresif mengevaluasi. 

 

mailto:lailyrahmatika20@gmail.com
mailto:Agus.B.Wahyudi@ums.ac.id


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

112 

 

PENDAMPINGAN AKSELERASI S3 UNTUK 

PENGEMBAGAN KOMPETENSI DOSEN 
 

Muamaroh
1*

, Nurhidayat
2
 , Riyani Wulandari

3
 

1
Prodi Bahasa Inggris/FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2
Prodi Bahasa Inggris/FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3
Prodi Sarjana Keperawatan/FIK,Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

Email: muamaroh @ums.ac.id 

 

 

  

 
 Abstrak 

 

Kata kunci : 

pengembangan 

profesional dosen; 

akselerasi S3 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 260/M/2020 pada tanggal 18 Februari 2020 

maka secara resmi STIKES Aisyiah Surakarta berubah bentuk 

menjadi Universitas „Aisyiyah Surakarta. Perubahan bentuk ini 

membawa berbagai konsekwensi yang harus ditingkatkan dari fihak 

manejemen terutama dalam pengembangan dan peningkatan SDM 

yang ada. Akselerasi studi lanjut ke tingkat doktor bagi dosen 

menjadi salah satu upaya yang harus segera dilakukan. Sosialisasi 

studi lanjut S3 dari Badan Pembina Harian selaku penanggung 

jawab belum banyak membuahkan hasil. Rendahnya minat studi 

lanjut ke S3 membuat Tim PKM Universitas Muhammadiyah 

Surakarta menyelenggarakan kegiatan pendampingan akselerasi S3 

yang dilaksanakan dalam lima tahap: sosialisasi, pelatihan dan 

penguatan, pendampingan pencarian kampus untuk studi lanjut, 

pendampingan pembuatan research design untuk desertasi dan 

pembekalan bahasa Inggris. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan, diketahui bahwa masih rendahnya minat untuk studi 

lanjut ke jenjang doctor berdasarkan angket terbuka diperoleh hasil 

bahwa factor yang akan menghambat untuk studi lanjut adalah 

masalah finansial,  kesulitan membagi waktu antara kuliah dan 

keluarga, dan kemampuan bahasa Inggris. Adapun alasan studi 

lanjut S3: karena kebutuhan  sebagai dosen, tuntutan pekerjaan, suka 

belajar, untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi diri, dan 

untuk kemajuan institusi. Berdasarkan indikator yang telah diukur, 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan penguatan, dan pendampingan 

akselerasi S3 bagi dosen di Universitas Aisyiah Surakarta dinyatakan 

berhasil. Berdasarkan data semua peserta pelatihan sudah 

menindaklanjuti persyaratan studi lanjut sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan dari perguruan tinggi yang dituju. Selain itu para 

peseta juga sudah memulai menulis proposal desertasi dan mengikuti 

penguatan  bahasa Inggris.  
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This research aims to determine the influence of the board of 

directors, board of commissioners, audit committee, and company 

size to the company's financial performance. The sample used in this 

research were 53 manufactur companies sub-sector food and 

beverage listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) period 2014 to 

2018. The sampling method uses purposive sampling method. The 

analysis in this research uses the method of multiple linear analysis. 

The results of this research can be seen that the board of directors, 

board of commissioners, and company size have influence to the 

company's financial performance. While the audit committee have no 

influence to the company's financial performance. 
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The topic discussed in this study is to examine the comparison of 

corporate social responsibility (CSR) disclosures in all industry 

sub-sectors, which will then be analyzed descriptively from the 

results of the comparison. The research sample is all industrial 

sub-sectors in Indonesia with an observation period of 2016-2018. 

The analysis technique used is to identify all industry sub-sectors 

that disclose CSR using GRI standards with a framework of 

substance reporting (SR). The results obtained are two corporate 

sector categories that disclose CSR partially applied with an 

average percentage above 45% and limited disclosure with an 

average percentage disclosure below 45%. This allows the 

company's sector disclosure has not been disclosed in full, but 

even in the limited disclosure category there is an attempt by the 

company to do partially in accordance with indicators of CSR 

disclosure.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi souvenir authenticity 

pada toko oleh-oleh di Soloraya. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Subyek penelitian atau informan berjumlah 20 

responden (10 pemilik toko oleh-oleh dan 10 konsumen) diambil 

dengan metode wawancara (indepth interview). Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan metode snowball meotde analisis dimulai 

dengan reduksi, penyajian, kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keaslian souvenir authenticity di nilai dari 

bahan baku, cara pembuatan, pengrajin lokal, dan simbolik khas 

Soloraya. Souvenir authentticity di Soloraya didominasi oleh produk 

kerajinan dan makanan dengan batik dan serabi khas Surakarta 

adalah souvenir yang paling banyak dibeli oleh konsumen di 

Soloraya. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas budaya Korea Selatan 

di seluruh dunia meningkat dan hallyu menjadi tren budaya baru. 

Tidak terkecuali di Indonesia, dampak yang ditimbulkan oleh 

fenomena hallyu di Indonesia muncul dari berbagai macam konten 

budaya seperti bahasa, fashion, makanan, serta produk industri. 

Dengan kemajuan teknologi serta media yang semakin pesat 

memudahkan remaja dalam mengakses informasi terbaru seputar 

hallyu. Namun, pada kenyataannya konten budaya Korea yang 

mereka lihat dan ikuti perlahan mampu untuk mempengaruhi 

identitas budaya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengambarkan identitas budaya remaja penggemar hallyu pada 

kehidupan sehari-hari anggota ELF Boyolali. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan observasi 

partisipan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif 

sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 remaja perempuan. 

Metode analisis data model interaktif menurut Miles and Huberman. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa status identitas budaya 

remaja berbeda-beda tergantung terhadap tingkat eksplorasi serta 

komitmen pada masing - masing remaja.  Sedangkan identitas 

budaya remaja dapat dikatakan sebagai proses menjadi (identity as 

becoming) dimana remaja secara tidak sadar merubah identitas nya 

menjadi ke Koreaan namun dalam hal ini remaja masih melakukan 

negosiasi dimana mereka masih memperhatikan sampai mana konten 

budaya tersebut dapat diikuti. 
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The objectives of this study are: (1) To identify the causes of 

organizational changes that occur in the Sragen Masaran Batik 

industry. (2) Identifying the impact of organizational change in the 

Sragen Masaran Batik industry. (3) Analyzing the stages of 

organizational change that occur in the Sragen Masaran Batik 

industry. This study uses a descriptive method with a case study 

approach (Case Studies). Case studies are in-depth studies of 

individuals, one group, one organization, one program of activities, 

and so on within a certain time.The results of the study concluded 

that the causes of organizational change: (1) adjustment factors to 

the environment, (2) technological development, (3) government 

encouragement to improve the effectiveness of the industry, (4) 

changes in regulations or new systems in organizations, (5) changes 

in consumer tastes, (6) demands for organizational and employment 

changes. The impact of changes include: (1) changes in work 

procedures, quality and quantity of labor, (2) changes in decision 

making techniques at the leadership, (3) internal conditions in a 

conducive organization, (4) development goals and industrial 

strategies become more focus, (5) occurrence of work evaluation or 

improvement of industrial activities. Stages of change include: (1) 

conducting an assessment, (2) conducting an identification, (3) 

setting changes, (4) determining the strategy, (5) conducting an 

evaluation. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode sampling purposif. Dengan menggunakan kriteria 

tertentu, maka diperoleh ukuran sampel sebanyak 25 

perusahaan dari 48 perusahaan properti daan real estate yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskripstif, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 

2015-2017.
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Spiritualitas dimaknai sebagai nilai hidup yang diyakini, bersifat 

sakral, serta berperan dalam mengarahkan tujuan hidup seseorang. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi 

nilai nilai spiritualitas mampu menjadi dasar pijakan seseorang 

(pasangan) dalam meraih kebahagiaan keluarga. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pengayaan tentang 

keragaman pemaknaan nilai nilai spiritual dalam kehidupan 

bermasyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jumlah informan 4 orang, terdiri atas 1 dosen dan 3 

karyawan pada perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan di 

Surakarta. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara 

untuk menggali informasi tentang filosofi hidup dan kondisi 

kesejahteraan keluarga. Data dianalisis menggunakan analisis 

konten. Kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi well-being 

(kesejahteraan) keluarga perspektif spiritual mengacu pada 

pemaknaan subjektif individu dan keluarga terhadap filosofi dan 

nilai-nilai Nahdhotul Ulama yang menjadi acuan dalam relasi 

pasangan suami-istri, yaitu toleransi, keseimbangan, keadilan, dan 

moderat. Hasilnya diperoleh nilai-nilai hidup yang fundamental 

untuk pribadi dan keluarga meliputi pembelajaran, kegiatan harian, 

orientasi masa depan, kesehatan, penyelesaian masalah, dan 

penghasilan. Implikasi hasil penelitian adalah pentingnya eksplorasi 

dan implementasi nilai nilai spiritual Islam yang berbasis budaya 

untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. 
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Eksplorasi untuk menemukan model kesuksesan tenaga kerja 

profesional (ekspatriat) asing di Indonesia sangat penting 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia 

sehingga dapat mengurangi kesenjangan kualitas tenaga kerja 

Indonesia dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja. 

Penelitian ini berupaya untuk menggali karakteristik dan kunci 

sukses tenaga kerja profesional asing di Indonesia untuk 

peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto melalui 

peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini sangat penting karena 

pendapatan tenaga kerja profesional asing bisa mencapai 

puluhan kali lipat dibandingkan tenaga kerja Indonesia yang 

tidak mempunyai keahlian khusus. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah bagaimana model penentu utama kesuksesan tenaga 

kerja profesional asing di Indonesia yang berkontribusi terhadap 

perekonomian daerah? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkonfirmasi temuan karakteristik dan kunci sukses tenaga 

kerja profesional asing di Indonesia melalui telaah pustaka 

terkait sampai terkonfirmasi konsep rancangan model tersebut 

yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia (daerah). 

Hasilnya dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Di akhir 

penelitian diharapkan dihasilkan rekomendasi rancangan 

kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas Tenaga 

Kerja Indonesia.  
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Nilai Perusahaan merupakan kondisi yang menggambarkan 

pencapaian suatu perusahaan selama proses beroperasinya. 

Peningkatan nilai perusahaan merupakan prestasi yang 

mencerminkan peningkatan kemakmuran bagi pemegang saham. 

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur nilai 

perusahaan adalah rasio profitabilitas, rasio leverage dan 

kebijakan deviden. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh profitabilitas, leverage dan kebijakan deviden 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index 2009-2019. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

sebanyak 6 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode 2009-2019. Rasio profitabilitas diukur dengan melihar 

Return on Asset dan Return on Equity, sedangkan Leverage 

diukur dengan melihat Debt to Equity Ratio dan kebijakan 

deviden dapat diukur dengan Dividend Payout Ratio. Analisis 

Regresi dengan data panel dalam penelitian ini menggunakan 

software E-Views 7. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets dan 

Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. Variabel leverage yang diukur dengan Debt to 

Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. Kebijakan Deviden yang diukur dengan Dividend 

Payout Ratio berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Penelitian ini berkontribusi di dunia investasi saham untuk 

memberikan informasi kepada investor untuk menentukan 

perusahaan yang memiliki prospek yang bagus kedepannya 

dengan melihat Return on Assets, Return On Equity dan 

Dividend Payout Rationya.
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Pokok permasalahan dalam penelitian ini,yaitu  apakah ada pengaruh 

signifikan gaya hidup wanita modern terhadap pola konsumsi 

kosmetik?Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  gaya hidup wanita 

modern dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi kosmetik di kota 

Surakarta. Variabel gaya hidup wanita modern (diukur dengan tingkat 

harga kosmetik, frekuensi pemakaian kosmetik, dan macam kosmetik) 

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola konsumsi 

kosmetiki. Hal ini dapat diketahui dari koefisien determinasi (R
2
) sangat 

tinggi (81,5%), F-hitung = 141,407 > F-tabel = 2,76, berarti menolak Ho dan 

menerima Ha, serta p untuk X1 < 0,05, p untuk X2 < 0,01, dan p untuk X3 < 

0,01. Secara parsial (r
2
), tingkat harga kosmetik merupakan variabel yang 

paling besar pengaruhnya dalam menentukan permintaan konsumsi 

kosmetik. Setiap penurunan 1% harga kosmetik dapat menaikkan 

permintaan konsumsi kosmetik sebesar 0,891 (merupakan barang inferior), 

sedang setiap kenaikan 1% frekuensi pemakianan kosmetik dapat 

menaikkan permintaan kosmetik 0,753, dan setiap kenaikan 1% pemakaian 

macam  kosmetik dapat menaikkan permintaan konsumsi kosmetik sebesar 

0,188. Melalui uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas 

diperoleh hasil bahwa, secara total tidak ada perbedaan nyata (p>0,05). 

Model pengaruh gaya hidup wanita modern (tingkat harga kosmetik, 

frekuensi pemakaian kosmetik, dan pemakaian macam kosmeti) terhadap 

pola konsumsi kosmetik dalam bentuk persamaan regresi linear berganda 

dapat digunakan untuk menguji signifikansi atau keberartian pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. 

 

mailto:kus189@ums.ac.id


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

124 

 

 

Penerapan E-commerce pada IKM Soloraya 
 

Eskasari Putri
1*

, Aflit Nuryulia Praswati
2 *

, Ramandika Panji Asmara
3
 

1,2,3
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Eskasari.Putri@ums.ac.id, Aflit.N.Praswati@ums.ac.id* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Abstrak

 

Keywords: 

Kolaborasi 

internal, adopsi e 

commerce, kinerja 

usaha 
 

Penggunaan e commerce sudah tidak bisa dielakkan oleh para 

pelaku usaha. Akses informasi yang sangat mudah membuat perilaku 

konsumen juga mengalami perubahan, dari pembelian on site beralih 

ke pembelian online. Untuk mengikuti perubahan perilaku konsumen 

ini pelaku usaha perlu meningkatkan keterampilan usaha, kolaborasi 

internal agar dapat mendorong produktifitas kinerja usaha. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan diolah 

menggunakan sorftware SPSS. Hasil analisis diperoleh beberapa 

kesimpulan antara lain yang pertama keterampilan menjalankan 

usaha dan adopsi e-commerce berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kolaborasi internal. Kedua, keterampilan 

menjalankan usaha dan adopsi e-commerce berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja usaha. Ketiga, kolaborasi internal 

mampu memediasi pengaruh keterampilan menjalankan usaha dan 

adopsi e-commerce terhadap kinerja usaha di industry food and 

beverage. 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak dari kebijakan 

new normal terhadap reaksi pasar modal yang terjadi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), memberikan informasi mengenai keadaan 

pasar modal selama new normal dan memberikan rujukan 

informasi yang terpercaya untuk investor dalam pengambilan 

keputusan. Metode yang digunakan adalah studi peristiwa (event 

study) dengan teknik pengumpulan data purposive sampling, 

yaitu melihat sampel dari semua perusahaan yang aktif 

diperdagangan dengan tercatat dalam perhitungan ILQ 45. 

Sumber data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh 

dari publikasi resmi BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat ketidak normalan pada harga saham sebelum 

dan sesudah diterapkan kebijakan new normal akibat adanya 

perbedaan penerapan kebijakan yang kurang serentak. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan 

kendala pelaksanaan inkubator bisnis dalam pengembangan 

usaha kecil dan menengah, dan merumuskan strategi 

penguatan inkubator bisnis dalam pengembangan usaha kecil 

dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pengambilan data menggunakan wawancara 

mendalam dan focus group discussion (FGD) terhadap 

beberapa keyperson yang memahami perkembangan usaha 

kecil dan menengah dan inkubator bisnis. Alat analisis yang 

digunakan analisis Diskriptif dan content analysis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inkubasi terhadap 

usaha kecil dan menengah belum optimal. Perlu berbagai 

penguatan pada pemilihan tenant, pelaksanaan inkubasi dan 

pasca kegiatan. Kolaborasi dan koordinasi academic, business, 

government dan community (ABGC) dalam pelaksanaan 

inkubasi harus dimaksimalkan dalam pengembangan usaha 

kecil dan menengah.    
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Pada hakikatnya, karyawan berupa manusia yang dipekerjakan 

dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai 

tujuannya. Sehingga karyawan memiliki tugas untuk bekerja dalam 

sebuah perusahaan atau institusi. Kontribusi karyawan bagi 

perusahaan sangat dominan, karena karyawan adalah penghasil 

kerja bagi perusahaan, artinya adalah setiap pekerjaan dalam 

perusahaan selalu dilaksanakan oleh karyawan. Penelitian ini 

menganalisis tentang karyawan dalam prespektif ekonomi syariah. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan 

analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui 

bahwa berhasil tidaknya suatu perusahaan banyak bergantung pada 

unsur karyawan yang melakukan pekerjaan sehingga perlu adanya 

balas jasa terhadap karyawan sesuai dengan sifat dan keadaannya. 

Dalam perspektif ekonomi syariah, karyawan harus memiliki dua 

aspek yang tidak bisa dilepaskan yaitu qowiyyun (kompetensi) dan 

amiin (kepercayaan). Karena aspek ini akan memberikan kemudahan 

bagi karyawan untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan 

haknya. Kedua aspek ini tidak bisa dipandang remeh, karena kedua 

aspek tersebut merupakan gambaran atau wujud dari seorang 

karyawan yang benar-benar memiliki loyalitas dan kesungguhan 

dalam bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. 
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The Industrial Revolution 4.0 has brought very dramatic 

changes to the industrial world. Advance technology 

changes the way of business operation and compete. 

Companies in a fast time must  

be able to change themselves to be stronger and give fast 

response to market needs that can increase the firm value. 

This study aims to analyze the affect of enterprise risk 

management disclosure, intellectual capital disclosure, and 

corporate social responsibility disclosure on firm value. The 

population in this study is mining companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2015 - 2018. The sample of this 

study is 116 companies that are selected using purposive 

sampling methods. Multiple linear regression is used  

to analyze the data. The results prove that enterprise risk 

management disclosure and corporate social responsibility 

disclosure affect the firm value, meanwhile intellectual 

capital disclosure does not affect the firm value. 
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Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi klinik 

pratama, menganalisis efisiensi penggunaan input pada klinik 

pratama, menganalisis efisiensi perolehan output pada klinik 

pratama dan merumuskan strategi penguatan kinerja klinik 

pratama untuk layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Sragen dengan menggunakan sampel 

jenuh, yaitu semua anggota populasi yang memiliki data 

penelitian secara lengkap, yaitu sebanyak 20 klinik. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sragen. Pengumpulan data menggunakan 

studi pustaka, dan alat analisis yang digunakan adalah analisis 

efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

Hasil penelitian menunjukkan klinik pratama secara umum 

belum efisien, dimana hanya 3 Klinik pratama rawat inap BPJS 

yang efisien, 4 Klinik pratama rawat inap Non-BPJS yang 

efisien. Klinik pratama juga belum optimal dalam 

menggunakan input dan perolehan outpunya, sehingga perlu 

ada efisiensi penggunaan jumlah dokter umum, perawat, analis, 

apoteker, laboratorium dan jumlah kapitasi, serta optimalisasi 

dalam perolehan jumlah pasien, BOR dan LOS.  

 

 

 

 

mailto:Muzakar.isa@ums.ac.id3


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

130 

 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN YANG MEMPENGARUHI TAX 

AVOIDANCE 
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Non Logam yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2018) 

 
Lintang Kurniawati

1*
,  Nur Kholis

2*
 

1
Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

*Email: lk123@ums.ac.id 
2
Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 

*Email: nurkholis_nuko@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 
 Abstrak 

 

Keywords: 
Company Size, Sales 

Growth, Leverage, 

Capital Intensity. 

Independent 

Commissioners and 

Tax Avoidance
  

The study aims to determine the effect of the independent 

variables namely company size, sales growth, leverage, capital 

intensity and independent commissioners on tax avoidance in 

non-metal manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2016-2018. The total sample of the study was 

54 financial statements of non-metal manufacturing companies 

which were determined based on the purposive sampling method. 

The data collection method used is the documentation method in 

the form of financial statements of non-metal manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. 

Hypothesis testing using multiple regression analysis with the 

SPSS 21 program and previously tested classic assumption. The 

results of this study indicate that company size, sales growth and 

capital intensity effect tax avoidance. While leverage and 

independent commissioners have no effect on the tax avoidance
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji adakah hubungan 

antara  kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswi pengguna kosmetik di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Metode dalam penelitian in menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 100 

mahasisiwi Univesitas Muhammadiyah Purwokerto. Data 

digunakan menggunakan instrument skala kepercayaan diri 

dan skala perilaku konsumtif  dengan uji valditas menggunakan 

teknik analisis product moment, sedangkan uji realibilitas 

menggunakan teknik alpha cronbrach. Berdasarkan hasil 

analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa; terdapat 

hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif 

pada mahasisiwi pengguna kosmetik di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. Dibutikan dengan Rhitung lebih 

besar disbanding Rtabel yaitu 0,594>0,195 dengan nilai P = 

0,000 (P<0,01). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh brand 

image dan lifestyle terhadap purchase decision iphone brand 

apple pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Penelitian ini menggunakan sampel dan  teknik 

yang digunakan adalah accidental sampling dengan populasi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Metode 

pengambilan data menggunakan skala brand image yang 

memiliki reliabilitas sebesar 0,776, skala lifestyle memiliki 

reliabilitas sebesar 0,725 dan skala purchase decision memiliki 

reliabilitas sebesar 0,743. Teknik analisis yang digunakan kan 

dalam penelitian ini yaitu teknik uji regresi linear berganda 

Dari hasil analisis data pada taraf signifikansi 5% diperoleh 

Ftabel = 3,06 dan nilai Fhitung = 86,416 dengan nilai P 0,001 (P< 

0,05) diperoleh Rsquare sebesar 0,540. Dari hasil penelitian 

berarti brand image dan lifestyle memberikan sumbangan 

efektif sebesar 54% terhadap purchase decision pada 

mahasiswa,  didapatkan kesimpulan yaitu : ada pengaruh brand 

image dan lifestyle terhadap purchase decision iPhone brand 

Apple pada mahasiswa yang memakai produk iPhone Brand 

Apple  
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The topic discussed in this study is to examine the comparison of 

corporate social responsibility (CSR) disclosures in all industry 

sub-sectors, which will then be analyzed descriptively from the 

results of the comparison. The research sample is all industrial 

sub-sectors in Indonesia with an observation period of 2016-2018. 

The analysis technique used is to identify all industry sub-sectors 

that disclose CSR using GRI standards with a framework of 

substance reporting (SR). The results obtained are two corporate 

sector categories that disclose CSR partially applied with an 

average percentage above 45% and limited disclosure with an 

average percentage disclosure below 45%. This allows the 

company's sector disclosure has not been disclosed in full, but 

even in the limited disclosure category there is an attempt by the 

company to do partially in accordance with indicators of CSR 

disclosure.
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Masyarakat yang tinggal dipesisir pantai secara umum bekerja 

sebagai nelayan. Nelayan menggunakan kapal sebagai 

transportasi dilautan dalam menangkap ikan. Secara 

keseluruhan kapal yang digunakan nelayan menggunakan energi 

konvensional atau menggunakan bahan bakar fosil. Beberapa 

kelemahan penggunaan teknologi ini adalah sebagai 

penyumbang polusi udara di laut dan juga berkontribusi pada 

global warming, dari kelemahan tersebut perlu ada sebuah 

kajian atau penelitian yang bertujuan mendesain prototipe kapal 

dengan memanfaatkan panel surya sebagai penyuplai energi 

pada mesin penggerak kapal. Adapun metode penelitian ini 

adalah mendesain prototipe kapal dengan penggerak motor DC 

tipe brush, panel surya berakapasitas 20 Wp, controller, 

accumulator 7,5 Ah. Pengujian dilakukan diarea tambak PATI, 

Jawa Tengah.Hasil penelitian memberikan informasi bahwa 

pada saat controller motor diseting 50% maka prototipe kapal 

tersebut mampu menempuh sejauh 81,64 m dengan durasi 2 

menit, adapun kecepatan rerata adalah 2,247 km/jam. Pada saat 

controller motor diseting 75%  kecepatan rerata tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan saat 

diseting 50%.  Pada saat diseting 75% jarak tempuh terjauh 

selama pengujian yaitu 94,2 m.
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Indonesia merupakan negara berkepulauan dengan lahan yang luas. 

Dengan potensi bentang alam yang melimpah Indonesia terkenal 

akan hasil dari sektor pertaniannya, dimana banyak masyarakat 

yang mengandalkan kehidupannya dari bercocok tanam. Dalam 

bercocok tanam kesuburan tanah merupakan faktor penting dalam 

pertumbuhan tanaman, salah satunya adalah air. Air merupakan 

salah satu komponen penting yang diperlukan oleh tanaman dalam 

proses fotosintesis. Dalam melakukan penyiraman tanaman, volume 

air yang diberikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Dengan memberikan volume air terlalu banyak maka tanaman akan 

busuk, namun apabila volume air yang diberikan terlalu sedikit maka 

tanaman akan layu dan terhambat pertumbuhannya.  Oleh sebab itu, 

untuk membantu dalam penyiraman tanaman dapat dirancang 

sebuah sistem penyiram tanaman otomatis sesuai dengan tingkat 

kelembaban tanah. Dalam penelitian ini digunakan mikrokontroller 

NodeMcu serta sensor kelembaban tanah untuk mendapatkan data 

kondisi tanah serta LCD untuk menampilkan data. Digunakannya 

NodeMcu selain sebagai mikrokontroller juga digunakan untuk 

monitoring kelembaban tanah melalui smartphone yang terhubung 

melalui jaringan wifi, dengan menggunakan aplikasi open source 

Blynk sebagai user interface. Melalui user interface pada 

smartphone akan ditampilkan persentase kelembaban tanah, kondisi 

tanah, nilai ADC pembacaan sensor, grafik nilai ADC serta tombol 

virtual yang dapat digunakan untuk menyalakan pompa secara 

manual. Pada hasil pengujian pembacaan sensor saat kondisi kering 

persentase tertinggi didapatkan nilai 68% dalam media pasir kering, 

persentase terendah atau saat kondisi basah didapatkan nilai 22% 

dalam media air. Hasil pengujian implementasi didapatkan pompa 

menyala ketika kondisi tanah kering dengan persentase 39. Pada 

pengujian jarak kendali pompa melalui smartphone didapatkan jarak 

maksimal yang dapat dicapai adalah 12 meter. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hypermedia 

pembelajaran adaptif yang mampu mengidentifikasi gaya belajar 

mahasiswa. Adaptifitas media menggunakan pendekatan gaya 

belajar visual, auditory, read/write, dan kinestetik (VARK). 

Hasil identifikasi akan memberikan rekomendasi bentuk materi 

yang dibutuhkan sesuai dengan gaya belajar mahasiswa sehingga 

dapat mempermudah dalam memahami materi kuliah 

Komunikasi Data dalam rangka memberdayakan kemampuan 

berpikir kritis. Metode penelitian ini menggunakan mixed 

method design dengan menggabungkan prosedur penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Tahapan penelitian meliputi: 1) tahap 

studi pendahuluan dengan menerapkan pendekatan deskriptif 

kualitatif; 2) tahap desain dilaksanakan dengan melakukan 

rancang-bangun hypermedia adaptif dilanjutkan validasi 

aplikasi oleh ahli media dan konten, ujicoba terbatas, serta 

evaluasi akhir. Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa rata-rata 

skor dari aspek isi, teknis dan penyajian sebesar 86.5% dari skor 

ideal dan hasil uji kelayakan dengan skor 76 dalam skala System 

Usability Scale (SUS) dalam arti baik. Sedangkan indeks 

interpretasi tanggapan mahasiswa terhadap penggunaan media 

sebesar 81.65% yang berarti sangat setuju adanya hypermedia 

adaptif. Akhirnya, berdasarkan desain dan validasi yang telah 

dikerjakan dapat disimpulkan bahwa hypermedia adaptif 

berbasis gaya belajar mahasiswa layak untuk diimplementasikan 

pada pembelajaran daring kuliah Komunikasi Data secara 

mandiri guna mendukung gerakan belajar di rumah pada masa 

pandemic Covid-19 saat ini. 
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Salah satu kelemahan perhitungan IMT adalah hasil IMT bersifat 

umum. Apabila ada dua orang   yang memiliki tinggi  badan dan 

berat badan yang sama bisa jadi memiliki status gizi yang berbeda. 

Alat ukur antropometri sangat penting  untuk penentuan status gizi. 

Adapun pedoman antropometri bagi penentuan keadaan gizi 

merupakan parameter yang dipilih yaitu meliputi penilaian terhadap 

usia, berat badan, panjang badan atau tinggi badan. Disisi lain 

perkembangan teknologi komputer saat ini semakin meningkat dan 

memberi pengaruh yang besar hampir disetiap sektor kehidupan dan 

budaya. Proses globalisasi yang terjadi disetiap negara di dunia saat 

ini juga mendukung perkembangan dan penggunaan teknologi. 

Kebutuhan informasi akan semakin meningkat bersamaan dengan 

perkembangan teknologi. Semakin banyak informasi yang 

dibutuhkan maka data yang dibutuhkan juga semakin banyak dan 

jumlahnya akan semakin besar. Jumlah data yang terus meningkat ini 

memerlukan beberapa metode untuk mengolah dan mengambil 

kesimpulan dan informasi dari data tersebut. Beberapa metode yang 

digunakan untuk mengolah data yang sifatnya besar untuk 

menemukan pola yang terdapat didalamnya untuk bisa dimanfaatkan 

diantaranya adalah Algoritma C4.5 yang merupakan algoritma dari 

metode decision tree. Algoritma C4.5 tersebut akan digunakan untuk 

klasifikasi status gizi balita yang akan diklasifikasikan menjadi lima 

kelas yaitu normal, gemuk, sangat gemuk, kurus, atau sangat kurus. 

Hasil dari Eksperimen yang diperoleh dari algoritma C4.5 untuk 

akurasi sebesar  89,53% dan error klasifikasi sebesar 10.47%  
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Air limbah elektroplating terdiri dari berbagai logam berat dan 

kontaminan yang sangat tinggi melebihi batas yang diizinkan. Pada 

konsentrasi rendah, limbah elektroplating selain beracun juga 

berbahaya untuk kesehatan manusia serta lingkungan sekitar. Salah 

satu kandungan polutan yang paling berbahaya pada air limbah 

pelapisan logam adalah nikel. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui variasi jenis elektroda dan jarak elektroda terhadap 

efisiensi penurunan kadar nikel serta  konstanta kecepatan reaksi 

orde 1 dan orde 2. Limbah elektroplating dihubungkan dengan plat 

besi dan plat alumunium dengan ketebalan 3 mm dan berukuran 7 

cm X 14 cm, kemudian plat tersebut dihubungan ke kabel penjepit 

yang telah dihubungkan pada power supply. Pada proses ini, plat 

diberikan jarak 2 cm antara anoda dan katoda. Proses 

elektrokoagulasi berlangsung selama 125 menit dengan tegangan 6 V 

dan selalu diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 

400 rpm. Setiap 25 menit sekali, sampel diambil dan disaring 

kemudian hasilnya dapat dianalisis menggunakan Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS). Efisiensi penurunan kadar logam nikel 

menggunakan elektroda alumunium sebesar 43,63% sedangkan 

menggunakan elektroda besi sebesar 46,24%. Efisiensi penurunan 

kadar logam nikel dengan jarak elektroda 2 cm sebesar 43,77%; 4 

cm sebesar 46,24% dan 6 cm sebesar 51,23% 
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Air limbah elektroplating terdiri dari berbagai logam berat dan 

kontaminan yang sangat tinggi melebihi batas yang diizinkan. Pada 

konsentrasi rendah, limbah elektroplating selain beracun juga 

berbahaya untuk kesehatan manusia serta lingkungan sekitar. Salah 

satu kandungan polutan yang paling berbahaya pada air limbah 

pelapisan logam adalah nikel. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui variasi jenis elektroda dan jarak elektroda terhadap 

efisiensi penurunan kadar nikel serta  konstanta kecepatan reaksi 

orde 1 dan orde 2. Limbah elektroplating dihubungkan dengan plat 

besi dan plat alumunium dengan ketebalan 3 mm dan berukuran 7 

cm X 14 cm, kemudian plat tersebut dihubungan ke kabel penjepit 

yang telah dihubungkan pada power supply. Pada proses ini, plat 

diberikan jarak 2 cm antara anoda dan katoda. Proses 

elektrokoagulasi berlangsung selama 125 menit dengan tegangan 6 V 

dan selalu diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 

400 rpm. Setiap 25 menit sekali, sampel diambil dan disaring 

kemudian hasilnya dapat dianalisis menggunakan Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS). Efisiensi penurunan kadar logam nikel 

menggunakan elektroda alumunium sebesar 43,63% sedangkan 

menggunakan elektroda besi sebesar 46,24%. Efisiensi penurunan 

kadar logam nikel dengan jarak elektroda 2 cm sebesar 43,77%; 4 

cm sebesar 46,24% dan 6 cm sebesar 51,23% 
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Semua kegiatan usaha pasti ada kemungkinan atau peluang untuk 

memperoleh keuntungan ataupun menderita kerugian baik secara 

langsung maupun tidak langsung, tidak terkecuali usaha jasa 

konstruksi. Berbagai usaha dilakukan oleh kontraktor sebagai 

penyedia jasa untuk dapat menghindari atau mengurangi resiko 

sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan adalah dengan menganalisis risiko dari jenis 

kontrak dalam setiap proyek. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, 

jenis kontrak yang sering dipakai dalam adalah kontrak lumpsum 

dan kontrak unit price, sehingga perlu diketahui lebih jauh 

keuntungan dan kerugian penggunaan jenis kontrak ini dengan 

menggunakan Metode Decision Tree. Metode Decision Tree 

merupakan pohon keputusan yang didalamnya terdapat 

perbandingan antara kontrak lumpsum dengan kontrak unit price 

yang didasarkan pada nilai Expected Opportunity Loss (EOL) 

kontrak itu sendiri. Nilai EOL didapat dari perkalian antara 

probabilitas dengan nilai ekspektasi (NE) tiap peristiwa resiko yang 

menyebabkan pembengkakan biaya. Semakin besar nilai EOL tiap 

peristiwa resiko maka semakin besar pula kerugian yang diderita. 

Data-data yang dipergunakan dalam analisis diperoleh dari 

penyebaran kuisioner kepada kontraktor di Kabupaten Purworejo 

sebanyak 32 responden. Hasil analisis dengan Metode Decision Tree 

menyatakan bahwa perbandingan resiko berdasarkan jenis kontrak 

yang berkaitan dengan aspek biaya sebagai faktor penyebab 

terjadinya pembengkakan biaya diperoleh bahwa proyek dengan 

kontrak lumpsum akan lebih tinggi risikonya menderita kerugian 

dibandingkan dengan kontrak unit price. Ini dapat dilihat dari nilai 

penyesalan atau nilai peluang untuk mengalami kerugian (EOL) 

kontrak lump sum yang lebih besar dibandingkan dengan kontrak 

unit price yaitu 69,1719 % : 63,12497 %. Dengan kata lain maka 

kontrak lumpsum lebih berisiko dibandingkan dengan kontrak unit 

price. 
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Latar Belakang: Bencana banjir sering terjadi pada mayarakat 

yang tinggal di pinggiran sungai, sehingga masyarakat perlu 

memahami kesiapsiagaan bencana untuk mengantisipasi dan 

merespon jika terjadi bencana banjir. Kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana banjir meliputi tingginya kemampuan 

mengenali bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan tempat 

tinggal, kemampuan mengenali tanda-tanda akan terjadinya 

bencana dan kesadaran untuk mengelola lingkungan tempat 

tinggal yang ramah bencana. Pemahaman tentang kesiapsiagaan 

dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana 

banjir. Tujuan: Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat pinggiran 

sungai dalam menghadapi bencana banjir di Dusun Kesongo, 

Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 

Metode: Penelitian descriptive survey, teknik pengambilan 

sampel purposive sampling, populasi 210 kepala keluarga, 

sampel 138 responden, instrumen penelitian kuesioner. Analisa 

data univariat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan mayoritas 

warga berumur > 40 tahun sebanyak 96 responden (69.6%), 

berpendidikan SD/MI sebanyak 59 responden (42.8%), 

pekerjaan petani sebanyak 72 responden (52.2%), warga 

mempunyai pengetahuan baik sebanyak 70 responden (50.7%), 

mempunyai rencana tanggap darurat siap sebanyak 138 

responden (100%), mempunyai sistem peringatan dini yang tepat 

sebanyak 138 responden (100%) dan mempunyai kesiapsiagaan 

tinggi sebanyak 89 responden (64.5%). Kesimpulan: Mayoritas 

warga di Dusun Kesongo mempunyai kesiapsiagaan tinggi yaitu 

sebanyak 89 responden (64.5%)
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Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan virus yang masih 

bersaudara dengan penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome ( 

SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) yang masih 

memiliki satu rantai RNA yang bermutasi lebih cepat dibanding 

DNA. World Health Organization (WHO) menyampaikan bahwa 

sampai 26 juli 2020 jumlah yang terinfeksi virus sebanyak 15.785.641 

orang. Dari data tersebut Indonesia dalam urutan ke 24 dengan 

jumlah 97.286 kasus positif dan sebanyak 4.714 orang meninggal. 

Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia lebih tinggi dari china 

sebagai negara asal virus ini mulai ditemukan. Indonesia menerapkan 

beberapa kebijakan di bidang hukum, kesehatan dan ekonomi untuk 

menanggulangi wabah Covid-19. Kementerian kesehatan 

mengeluarkan aturan turunan dari PP21/20 yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedomam Pembatasan 

Bersekala Besar (PSBB). Muhammadiyah sebagai organisasi 

kemasyarakatan  melalui program One Muhammadiyah One Respon 

(OMOR) dalam penanganan covid membentuk tim Muhmmadiyah 

Covid-19 Command Center (MCCC) untuk turut andil dalam upaya 

pencegahan penularan covid-19 yang sudah dibentuk sampai tingkat 

Daerah. MCCC selain melakukan perawatan pasien covid-19 melalui 

Rumah Sakit Muhamamdiyah dan Aisyah juga melakukan penyiapan 

masyarakat untuk siaga menghadapai pandemik Covid-19 ini. Di 

Kabupaten Magelang sampai dengan 27 Juli tercatat PDP meninggal 

42 orang, konfirmasi positif meninggal 6 orang dan konfirmasi 

dirawat 7 orang. Berdasarkan hal  itu pentingnya kesiapsiagaan 

masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Metode penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan Teknik quesioner. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah di Kabupaten 

Magelang 89% responden telah mendapatkan informasi pencegahan 

covid-19 dari MCCC, 59% menunjukkan tingkat pengetahuan 

memahami informasi  covid 19, penerapkan protokoler kesehatan 

dengan kebiasaan mencuci tangan 92%, melakukan olahraga 88%, 

kebiasaan menggunakan masker 93%, menjaga jarak 98%, 

menggunakan hand sanitizer 86%, menjaga etika bersin 96%, 

mampu mengelola stress 71%, dan mengkonsumsi makanan bergizi 

76%.   
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Tuberkulosis atau TB merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang angka kejadiannya masih cukup banyak ditemukan di 

masyarakat. Angka kejadian TB di Kabupaten Kebumen setiap tahun 

mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk melakukan 

pencegahan penularan TB yaitu dengan membentuk kader TB 

„Aisyiyah yang merupakan hasil kerja sama dengan SSR „Aisyiyah 

Kebumen. Namun, berdasarkan hasil pertemuan dengan SSR 

„Aisyiyah Kabupaten Kebumen didapatkan data bahwa peran kader 

kesehatan khusus TB belum sepenuhnya berhasil dalam menurunkan 

angka penderita TB dan menurunkan masalah putus obat pada 

penderita TB. Salah satu gagasan yang diharapkan dapat membantu 

permasalahan TB di wilayah Kabupaten Kebumen yaitu dengan 

melibatkan remaja untuk menjadi kader kesehatan remaja peduli TB. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

remaja tentang TB dan membantu mensosialisasikan penyakit TB 

kepada teman sebaya dan lingkungan. Metode kegiatan yang 

dilakukan adalah lecture, simulasi dan role play. Hasil kegiatan 

menunjukkan tingkat keberhasilan dengan indikasi adanya 

kesesuaian materi dengan kebutuhan kader remaja, adanya respon 

postif dari kader remaja dan guru pendamping serta sebagian 

peserta 75% mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan 

pelatihan kader remaja TB. 
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Pentingnya pengabdian masyarakat ini karena angka prevalensi 

kejadian stunting masih sangat tinggi di Desa Kawunganten Lor 

Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Maka dari itulah 

perlu dilakukan penanganan stunting dengan penyuluhan dan 

pelatihan pembuatan makanan tambahan olahan berbahan dasar 

lokal pada anak dan balita. Tujuan pengabdian masyarakat ini 

adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dengan stunting di 

Desa Kawunganten Lor. Metode pengabdian dilakukan dengan 

pelatihan, demonstrasi dan kampanye pembuatan olahan makanan 

tambahan berbahan makanan lokal. Pada pengabdian ini telah 

berhasil dilakukan penyuluhan pentingnya gizi anak, pelatihan 

pembuatan olahan makanan berbahan dasar lokal, pemberian 

makanan tambahan, pelaksanaan pengabdian masyarakat 

dilakukan diawali dengan pendataan jenis tanaman lokal sumber 

gizi, kegiatan memperbanyak jumlah tanaman, pelatihan pembuatan 

olahan makanan tambahan berbahan dasar lokal, pemberian 

makanan tambahan pabrikan, dan pencatatan konsumsi makanan. 

Hasil yang diperoleh adalah mitra keluarga dengan anak stunting 

mampu mengidentifikasi bahan lokal untuk bahan makanan 

tambahan, mitra mampu memproduksi makanan tambahan. 

Derajat kesehatan keluarga dengan anak stunting meningkat. Setelah 

pengabdian ini dilakukan, masyarakat mitra mulai tergerak akan 

pentingnya kesehatan dan upaya penanganan stunting pada anak.  

 

 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

148 

 

PARENTING EDUCATION TENTANG STRETCHING BACK PAIN (PATION 

RECINGAN) AKIBAT LAMANYA MENGGENDONG ANAK CEREBRAL 

PALSY 

 
Wijianto

1*
, Dilia Ananda Pratiwi

2,
 Nafsa Chafiyya

3
. 

1
Fisioterapi/Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2
Fisioterapi/Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3
Fisioterapi/Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 Abstrak 

 

Keywords: 

Cerebral Palsy; 

Stretching; Low 

Back Pain; 

Parenting 

Education
 

Nyeri punggung bawah atau Low Back Pain akan dialami oleh orang 

tua anak cerebral palsy akibat dari kesalahannya saat menggendong. 

Kesalahan tersebut utamanya adalah dari posisi yang salah saat 

menggendong, sehingga membuat perubahan postur pada punggung 

orang tua anak cerebral palsy. Selain kesalahan dalam teknik 

menggendong, seringkali orang tua menggendong anaknya kesana 

kemari dan berdiri dalam jangka waktu yang lama, sehingga 

selanjutnya menimbulkan nyeri pada punggung bagian bawah pasien 

karena maksimal waktu untuk berdiri adalah sekitar 20 menit saja. 

Untuk itu, tim melakukan pengamatan pada Inklusi Center Bhakti 

Negeri Desa Binaan Karanganom, Klaten terutama terkait data 

pasien berkebutuhan khusus dan orang tuanya. Tim melakukan 

observasi langsung ke lapangan untuk meninjau langsung 

permasalahan. apa dampak yang dialami oleh orang tuanya. Lalu 

tim mulai menyusun program yang digunakan sebagai solusi untuk 

mengatasi permasalahan orang tua anak berkebutuhan khusus, yaitu 

pada keluhan nyeri punggung bawah. Maka solusi yang disusun 

adalah berupa edukasi latihan stretching. Hasil dari pengabdian ini 

adalah bahwa stretching yang diberikan pada orang tua anak 

berkebutuhan khusus tersebut adalah menunjukkan perubahan baik 

yang signifikan. Program ini tidak berhenti setelah pengabdian 

ini selesai tetapi menjadi edukasi jangka Panjang yang bisa 

dilakukan semua orang tua cerebral palsy/tidak serta bisa 

untuk permasalahan pinggang.
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Nasyiatul Aisyiah (NA) merupan organisasi otonom dari 

Persyarikatan yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat, 

hal ini karena Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan 

kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan 

dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Sejalan dengan 

hal tersebut di atas Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan 

dalam bentuk kerjasama program Pelatihan Lanjutan Paralegal bagi 

Nasyiatul Aisyiah dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah 

(PDNA) Kabupaten Magelang untuk memberikan penguasaan bidang 

hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, sehingga mereka 

memiliki keterampilan melakukan layanan hukum melalui konsultasi 

dan bantuan hukum  bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang 

kurang mampu. Tujuan kegiatan ini di samping Pembentukan Tim 

Relawan Paralegal dan memberikan Pelatihan Lanjutan dan 

Pendampingan Paralegal, juga agar NA dapat menyelesaikan 

masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu 

Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan mitra secara 

total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman 

materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan 

pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PDNA. 

Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil 

maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu 

pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum. Hasil dari 

kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang 

bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kabupaten 

Magelang, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah 

Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil 

pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat 

menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan 

dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak 

lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan 

pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-

masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan 

sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 

Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang. 
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Background: The emergence of COVID-19 pandemic is one of the 

major concerns among pesantren. PAYD (The Orphanage and the 

poor) Muhammadiyah Gombong is an orphanage with a semi-

pesantren system that focuses on memorizing the Qur'an. Lack of 

socialization in efforts to prevent COVID transmission from health 

workers among Islamic boarding schools of PAYD. Objective: 

Finding out the level of knowledge about COVID-19 in adolescent 

students in PAYD Muhammadiyah Gombong. Method: The lecture 

and discussion method used by prioritizing the Student Learning 

Center. A total of 29 (twenty-nine) male students participated as 

respondents (total sampling). With the pre-post and post-test, 

knowledge assessment used a questionnaire. Results: Most of the 

respondents' aged group ≤14 were 11 respondents (37.9%), 17 

respondents with junior high school education category (58.6%), 

followed 10 respondents by high school / vocational education level  

(34.5%), then 2 respondents from College level  (6.9%) 

Respondents got the information about Covid-19 through the 

internet 17 respondents (58.6%) As many as 24 respondents have a 

good level of knowledge about Covid-19 (82.8%), and as many as 5 

respondents with a sufficient category (17.2%) Conclusions: The 

level of PAYD students knowledge about Covid-19 is dominated by 

good categories 
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Pengabdian kepada masyarakat  dilaksanakan dalam bentuk 

memberikan  pelatihan  kepada tokoh masyarakat, tentang Diversi, 

yaitu apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka 

dalam setiap proses pemeriksaan harus dilakukan upaya 

penyelesaian secara kekeluargaan, yang melibatkan pihak pelaku, 

korban, dan tokoh masyarakat. Diversi merupakan amanat Undang-

Undang No: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, 

sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU 

SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas 

mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk 

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga 

dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan sosial secara wajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa 

Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Tahapan 

kegiatan akan diawali dengan memberikan Penyuluhan Hukum  

tentang bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika,  

tindak pidana Anak dan sosialisasi UU No 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap berikutnya akan dilakukan 

pelatihan pelaksanaan Diversi  kepada tokoh masyarakat. Mulai dari 

membuat format kesepakatan Diversi dan cara melakukan 

pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana dalam 

pelaksanaan Diversi. 
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Hasil Rikesdas 2018 di Indonesia mencapai 30,8 persen balita 

stunting. Itu dapat dikatakan setiap 3 atau 4 balita terdapat satu 

anak Indonesia mengalami stunting. Dengan melakukan kegiatan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), maka 

masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian 

dari perilaku masyarakat sehingga masyarakat lebih peduli 

terhadap kesehatan dengan penerapan perilaku hidup sehat dan 

penerapan STBM 5 Pilar maka gerakan masyarakat ini juga 

sangat mendukung upaya penurunan stunting. Gerakan 

masyarakat sebagai bagian dari strategi yang dapat digunakan 

agar masyarakat ikut peduli dalam penanganan stunting. 

Melalui program gerakan masyarakat (germas), terdapat 7 

langkah germas yang menjadi panduan dalam menjalani pola 

hidup yang lebih sehat. Kader posyandu adalah garda depan 

pelayanan dan sebagai penggerak masyarakat, maka dengan 

diakadan refresing kader tentang optimasilasi GERMAS dalam 

pencegahan stunting, kader dapat turut serta dalam promosi, 

preventif pencegahan stunting. Pengabdian masyarakat ini ini 

menggunakan metode yang berfukos edukasi pada kader 

kesehatan yang dikemas dalam mini seminar dalam  peningkatan 

pengetahuan kader tentang stunting dan kegiatan germas, 

penerapan STBM 5 Pilar dalam kehidupan sehari hari, sehingga 

kader dapat melakukan deteksi dini kejadian stunting dan 

masyarakat tergugah untuk melakukan hidup sehat sesuai 

dengan anjuran pemerintah dalam gerakan masyarakat. 
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Diindikasikan bahwa pendidik di mengalami kesulitan memahami 

serta mengimplementasikan teknologi yang berperan penting dalam 

proses pembelajaran di era disrupsi, terutama di masa pandemi 

covid-19. Sehingga, pendidik perlu dibekali ilmu dan wawasan 

tentang penntingnya mengintegrasikan kompetensi pedagogik dengan 

pekembangan teknologi yang ada. Sehingga, dapat 

mengimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran. Tim 

pengabdian kepada masyarakat program studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, kemudian menyusun kegiatan yang 

dikemas dalam bentuk webinar dikarenakan adanya kebijakan yang 

menghimbau untuk menjaga jarak (physical distancing). 

Pelaksanaan kegiatan yaitu pada hari Rabu, 24 Juni 2020 dan 

dihadiri oleh pendidik di lembaga pendidikan dengan jumlah 

keseluruhan 70 peserta. Materi yang disampaikan dalam webinar 

meliputi pentingnya peran serta cara penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik, terutama di masa 

pandemi covid-19. Rangkaian acara pada kegiatan webinar ini 

diawali dengan pembukaan oleh moderator, sesi penyampaian 

materi, sesi tanya jawab, kemudian kesimpulan. Kesan yang 

didapatkan oleh peserta webinar yaitu kegiatan webinar sangat 

bermanfaat dalam menambah ilmu dan wawasan mengenai peran 

teknologi dalam pembelajaran serta komponen-komponen penting 

dalam pelaksanaan e-learning di masa pandemi covid-19. Selain itu, 

peserta mengetahui cara penggunaan aplikasi Screencast-O-Matic 

yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sehingga, 

mampu memotivasi peserta untuk mengintegrasikan perkembangan 

teknologi dengan kompetensi pedagogik yang dimiliki guna 

meningkatkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran. Saran 

dari peserta ialah agar diadakan kegiatan webinar di lain 

kesempatan, memperbaiki pengalokasian waktu, menambah durasi 

waktu webinar, lebih terperinci dalam penyampaian materi mengenai 

penggunaan media berbasis teknologi. Sehingga, berdasarkan hasil 

pelaksanaan kegiatan webinar, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum peserta menganggap penjadwalan webinar di masa pandemi 

sudah tepat, pembagian waktu dalam pemberian materi sekaligus 

tanya jawab dengan pemateri juga dianggap sudah sesuai, dan 

peserta merasa puas. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk yang 

memiliki keluhan kesehatan dan penggunaan obat di Indonesia 

pada tahun 2015 – 2019 sebesar 75,41% dan di Provinsi Jawa 

Tengah sebesar 86,41%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan obat di Indonesia terutama provinsi Jawa Tengah 

cukup tinggi, jika tidak didasari pengetahuan penggunaan obat 

yang tepat maka akan menimbulkan dampak buruk, misal 

penyalahgunaan obat, terjadinya efek samping yang 

membahayakan, peredaran obat palsu dan lain sebagainya. 

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mencanangkan kegiatan 

edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat melalui 

sosialisasi DAGUSIBU (DApatkan, GUnakan, SImpan, dan 

BUang obat). Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan 

cara pengelolaan obat dirumah yang baik dan benar  melalui 

program edukasi DAGUSIBU pada ibu ibu PKK Desa Rowosari, 

Bonorowo, Kabupaten Kebumen dan juga untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan ibu ibu PKK terhadap DAGUSIBU 

tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat 

ini yaitu penyuluhan dengan memberikan brosur DAGUSIBU 

dan pengisian kuisioner untuk melihat tingkat pengetahuan 

sebelum dan sesudah di berikan brosur  DAGUSIBU. Hasil dari 

kegiatan ini yaitu dari 40 responden yang berpartisipasi, 

mayoritas responden adalah ibu-ibu berusia 26-35 tahun, 

memiliki pendidikan terakhir SMP, berprofesi sebagai petani 

dan berpenghasilan < Rp. 1.500.000,- per bulan.Pengetahuan ibu 

ibu PKK di desa Rowosari, Bonorowo Kabupaten Kebumen 

mengenai cara mendapatkan obat hingga membuang obat 

setelah dan sebelum pembagian brosur ada peningkatan yaitu 

dari 75,94% menjadi 100 % hal ini dapat di artikan bahwa ibu 

ibu PKK didesa  Rowosari sudah mengerti tentang DAGUSIBU 
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Novel coronavirus (COVID-19) saat ini telah menjadi pandemic dan 

telah tersebar ke semua provinsi di Indonesia sehingga diperlukan 

upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Salah satu upaya 

pencegahan adalah menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh 

dengan penggunaan ramuan herbal atau obat tradisional.Tujuan 

pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi 

mengenai bahan dalam produk obat tradisional agar masyarakat 

dapat memilih dan menggunakan secara tepat dan bijak obat 

tradisional untuk menghadapi COVID-19Metode pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan dua metode yaitu 

dengan pendekatan tidak langsung  dan  langsung pada masyarakat 

yaitu dengan pembuatan infografis yang disebarluaskan melalui 

brosur dan melalui live streaming facebook. Berdasarkan hasil dari 

pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

herbal sebagai obat dalam bentuk ramuan, jamu, obat herbal 

terstandar dan fitofarmaka. Masyarakat telah mengetahui bahwa 

produk herbal untuk menghadapi pandemik masih sebatas membantu 

memelihara daya tahan tubuh. 
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Pemberian ASI sangat bermanfaat bagi bayi, ibu dan keluarga. 

Akan tetapi tidak semua ibu memberikan ASI secara eksklusif 

kepada bayinya, karena masih sangat terbatasnya tenaga konselor 

ASI dan masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana 

KIE tentang ASI. Solusi yang ditawarkan adalah dengan 

memberikan pendampingan dan pelatihan kepada bidan yang 

belum menjadi konselor ASI untuk dapat memberikan konseling 

menyusui dengan menggunakan media Dukesi (Modul Paket ASI). 

Dukesi merupakan modul yang mempermudah ibu mendapatkan 

berbagai informasi seputar menyusui. Pelatihan diikuti oleh 26 

bidan dari 26 Puskesmas Kabupaten Blora, dilakukan selama 3 

kali pertemuan. Pertemuan ke-1 yaitu pretest, penyampaian 

materi tentang peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan 

cakupan ASI eksklusif, penggunaan media pendidikan kesehatan, 

materi pada modul paket ASI. Pertemuan ke-2 yaitu pemberian 

materi tentang ketrampilan teknik konseling menyusui. 

Pertemuan ketiga yaitu praktik konseling menyusui, posttest dan 

evaluasi. Berdasarkan uji paired t-test didapatkan hasil terdapat 

pengaruh pelatihan menggunakan media dukesi terhadap tingkat 

pengetahuan 0,000 (< 0,05) dan terdapat pengaruh pelatihan 

menggunakan media dukesi terhadap ketrampilan konseling 

menyusui 0,000 (< 0,05). 
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Masalah yang ingin dijawab dalam kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PPM) ini adalah penentuan titik/lokasi pengeboran 

untuk perolehan sumber air tanah guna mengatasi bencana 

kekeringan bagi masyarakat Desa Watubonang. Tim PPM-UMS 

merupakan kolaborasi keilmuan yang menerapkan metode 

geolistrik untuk penentuan titik/lokasi sumber air tanah yang 

akurat didasarkan pengalaman penelitian terkait sifat aliran 

listrik di dalam bumi.  Pendeteksian ini meliputi pengukuran 

beda potensial, arus, dan elektromagnetik yang terjadi secara 

alamiah maupun akibat pengijeksian arus ke dalam bumi yang 

akan menghasilkan informasi keadaan lapisan batuan yang 

mengandung air tanah. Warga Desa Watubonang mengalami 

kekeringan di musim kemarau, sehingga harus dilakukan 

dropping bantuan air bersih oleh beberapa Organisasi 

Kemasyarakatan terutama LAZISMU Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. Analisis situasi yang 

disusun bersama oleh Tim PPM-UMS dengan Mitra LAZIZMU 

dilakukan pencarian sumber air dengan metode geolistrik 

tersebut. Tim PPM-UMS telah berhasil menentukan peta 

sebaran lokasi yang terdeteksi sebagai lapisan batuan dengan 

kandungan air tanah untuk mengatasi kekurangan kebutuhan 

air terutama di musim kemarau bagi warga Watubonang, 

Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.  Permasalahan  

bencana kekeringan yang rutin terjadi di desa tersebut telah 

teratasi dengan ditemukan lokasi yang akurat dalam penentuan 

sumber mata air tanah.
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Lanjut usia (lansia) adalah suatu tahap lanjut dari proses kehidupan 

yang ditandai dengan penurunan kemampuan berbagai organ, fungsi 

dan sistem tubuh secara alamiah atau fisiologis. untuk dapat 

mencapai lansia yang mandiri , produktif serta sehat, salah satu 

upaya yang dilakukan dengan memberikan olahraga misalnya senam 

lansia untuk para lansia. Senam lansia memiliki dampak positif 

terhadap peningkatan fungsi organ tubuh juga berpengaruh dalam 

meningkatkan imunitas dalam tubuh manusia.                                                                                                                         

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan serta pengaktifan kembali senam lansia. Metode 

pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan 

tentang senam lansia, serta dilanjutkan dengan melakukan 

demontrasi langsung senam lansia pada lansia. Hasil pengabdian 

masyarakat : Hasil Pretest menunjukkan bahwa dari 34 lansia yang 

mengikuti kegiatan, 21 memiliki pengetahuan masih kurang dan 13 

lansia mempunyai pengetahuan yang baik. Hasil Posttest yang 

dilakukan setelah penyuluhan yaitu 34 lansia memilki pengetahuan 

baik. Kesimpulan pengabdian masyarakat  yaitu : Terjadi 

peningkatan pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan senam 

lansia pada lansia. 
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Desa Jrakah terletak dikecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Boyolali tahun 2019, terdapat 

anak dengan stunting yang cukup tinggi di Desa Jrakah ini. Desa 

Jrakah memiliki  beberapa posyandu  balita dengan 30 orang kader 

kesehatan, namun aktifitas posyandu dan kader kesehatan balita 

tersebut kurang aktif dikarenakan Desa Jrakah juga tidak memiliki 

fasilitas bidan desa sejak hampir dua tahun lalu sehingga posyandu 

tersebut kurang mendapatkan bimbingan dari ahli tenaga kesehatan. 

Maka pengabdian program kemitraan masyarakat ini dilaksanakan 

dengan memberikan pembimbingan, pendampingan dan pelatihan 

bagi kader kesehatan agar dapat melakukan deteksi dini stunting 

pada anak, memberikan tambahan makanan untuk meningkatkan gizi 

dan kualitas hidup anak. Kader dilatih untuk teknik pengukuran 

antropometri, pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang, perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi lingkungan yang baik, 

dengan menggunakan metode kelompok sasaran dan membuat home 

base pusat pemeriksaan. 
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Dusun Bendo merupakan wilayah administratif yang berada di 

bawah wilayah kelurahan Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, 

Kabupaten Magelang.  Ada beberapa permasalahan di Dusun Bendo 

yang dapat dijadikan prioritas untuk Program Pengabdian 

Masyarakat Terpadu (PPMT). Permasalahan tersebut antara lain 

bahwa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai industri 

rumahan akan tetapi belum memiliki merek dan kemasan yang sesuai 

dengan standar higienis serta kurangnya pemahaman tentang 

pentingnya legalitas perkembangan usahanya, selain itu 

pemanfaatan botol sampah yang belum dikelola dengan baik, 

pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman obat. Untuk tahap 

persiapan dimulai dengan pemberitahuan kepada Kepala Kelurahan 

dan Kepala Dusun tentang rencana pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini, melakukan koordinasi dengan 

UMK dan karang taruna di Dusun Bendo untuk pelaksanaan 

sosialisasi kegiatan, dan mendata anggota UMK yang berkenan 

mengikuti kegiatan pendampingan ini secara berkelanjutan, dan 

menyiapkan lokasi tempat pertemuan pada saat dilakukan sosialisasi, 

dan pelatihan, berkoordinasi dengan karang taruna untuk 

pemanfaatan sampah dan penanaman tanaman obat. 

PPMT di Dusun Bendo sudah terlaksana dengan baik, sosialisasi, 

penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, sudah terlaksana dengan 

baik. Antusiasme masyakarat sangat tinggi.terhadap program PPMT 

yang disampaikan antara lain terdiri dari lima Program Kerja, yaitu 

sosialisasi pentingnya merek, pemasaran melalui media sosial 

instagram, penanaman tanaman obat, pemanfaatan sampah botol 

plastik, sosialisasi P-IRT, IUMK. Sosialisasi pemasaran melalui 

media sosial instagram sudah terlaksana dengan lancar, tetapi 

terkendala oleh partisipan yang belum terbiasa menggunakan 

perangkat hand phone android. Namun, dalam pelaksanaannya 

sudah menunjuk salah satu perwakilan dari partisipan dari karang 

taruna. Sosialisasi P-IRT sudah terlaksana dengan baik, tetapi untuk 

pendaftaran dari responden terkendala dengan sertifikat tanah yang 

menjadi salah syarat pendaftaran sertifikat P-IRT.  
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Masyarakat di dusun Kebonrejo 2 di desa Kebonrejo, Candimulyo, 

Magelang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan hukum. 

Masalah-masalah hukum yang sering timbul diantaranya adalah 

perselisihan batas tanah, perkawinan belum cukup umur (anak), 

perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan di kantor yang 

berwenang, dan persoalan perkawinan lainnya, perselisihan 

pembagian waris, serta kenakalan remaja yang kadang menyebabkan 

timbulnya sengketa diantara warga. Permasalahan tersebut 

dikarenakan oleh adanya kesadaran hukum yang rendah, selain itu 

masyarakat juga belum mengetahui tata cara menyelesaikan 

masalah-masalah hukum. Jika terjadi kasus atau sengketa cenderung 

menyelesaikannya dengan paksaan melalui pengadilan, karena 

belum mampu menyelesaikan sendiri secara damai. Oleh karena itu, 

dilakukan pendampingan kepada Karang Taruna Pandawa melalui 

Program  Masyarakat Terpadu (PPMT) dengan kegiatan sosialisasi 

hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum waris, hukum pidana 

pada umumnya, dan hukum penyelesaian sengketa di pengadilan 

maupun di luar pengadilan, serta pemberian pelatihan mediasi. 

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan ini 

menghasilkan capaian 1) sebanyak 10 (sepuluh) orang pemuda 

karang taruna mampu memahami beberapa hukum materiil dan 

hukum formil, dan 2) ke 10 orang pemuda karang taruna “Jaga 

Warga” yang didampingi berkomitmen membantu masyarakatnya 

dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan 

apabila terjadi sengketa dapat mengupayakan penyelesaian melalui 

mediasi. Diharapkan kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat 

meningkatkan kesadaran hukum, sehingga terwujudnya ketertiban 

masyarakat.
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Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan saat ini, 

masih memiliki berbagai masalah, seperti kesempatan belajar, 

pemerataan pendidikan dan kurangnya sarana dalam proses 

pembelajaran. Pada kategori sains, terbatasnya alat dan bahan 

serta alokasi dana untuk pengadaanya menjadi permasalahan 

utama yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Pada 

kenyataannya, fenomena yang terjadi dialam akan lebih mudah 

dipahami dan dianalisa apabila dilakukan suatu percobaan yang 

berkaitan dengan hal tersebut, tidak hanya berdasarkan 

membaca literatur yang sudah ada. Penerapan teknologi 

pembelajaran dengan cara memberdayakan sumber-sumber 

belajar yang dirancang dan dimanfaatkan serta dikelola untuk 

tujuan pembelajaran seperti memanfaatkan sumber daya alam 

sekitar menjadi alternatif guna menyelesaikan persoalan yang 

terdapat pada dunia pendidikan. Pemanfaatan bahan alam 

yanga ada sekitar dapat diaplikasikan dalam pembelajaran 

kimia, seperti pemanfaatan berbagai tanaman seperti kunyit, 

bunga sepatu, perahu adam hawa, dan bunga asoka menjadi 

indikator alami untuk memahami materi titrasi asam basa 

(Safitri, 2019). Selama ini penggunaan indikator asam basa 

antara lain adalah kertas lakmus dan indiator berbentuk larutan 

seperti metil orange dan phenolftalein. Indikator sintetis ini 

dapat menjadi alternatif pendukung atau media pembelajaran 

dalam pemilihan indiator yang ramah lingkungan. Ekstrak 

bunga sepatu ini selanjutnya dibuat menjadi bentuk kertas pH 

sehingga dapat digunakan sebagai indikator pH untuk 

mengetahui kandungan asam-basa disuatu bahan
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Kawasan Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, 

merupakan kawasan yang memiliki perkembangan sangat cepat. 

Rencananya kawasan tersebut akan dibangun sebuah kawasan 

pusat ekonomi dan bisnis, sehingga membutuhkan perencanaan 

jaringan air tanah. Salah satu langkah awal yang bisa dlakukan 

adalah dengan mengidentifikasi potensi air tanah sebelum 

dlakukan pengeboran air tanah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendetekasi keberadaan air tanah di daerah 

sasaran dengan menggunakan metode geolistrik. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Alat yang digunakan untuk menidentifikasi keberadaan 

air tanah dilapangan adalah dengan Geolistrik NANIURA NRD 

500 HF. Metode pengukuran dilapangan menggunakan metode 

konfigurasi Schlumberger. Analisis hasil pengukuran lapangan 

menggunakan software Rusty. Hasil kajian dan survei dari 

kegiatan ini diantaranya adalah (a) berdasarkan hasil 

pengukuran geolistrik didapatkan bahwa daerah dengan potensi 

air tanah yang bagus terdapat pada lokasi pengukuran titik 1 

dan titik 2 dengan kedalaman >65 m. Litologi batuan pada kedua 

titik yang diperkirakan merupakan lapiran pembawa akuifer 

adalah berupa tanah pasir tufaan, dan batu pasir, dan (b) terkait 

dengan perencanaan jaringan air bersih, maka peneliti 

memberikan rekomendasi perlu dilakukan pembuatan sumur uji 

untuk kedua lokasi tersebut
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Lansia adalah tahap akhir dari siklus hidupan. Saat ini, lansia 

dituntut untuk lebih aktif, sehat dan produktif sehingga tidak 

tergantung kepada orang lain. Salah satu tanda bahwa lansia 

sehatyaitu  memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan terhindar 

dari risiko jatuh. Kader Posyandu lansia merupakan bagian penting 

yang berkontribusi untuk meningkatkan status kesehatan lansia. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

kader adalah memberikan pelatihan Senam Yoga untuk menjaga 

keseimbangan lansia. Jumlah kader yang berpartisipasi dalam 

kegiatan ini adalah 5 orang. Hasil dari pelatihan ini terdapat 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam melakukan 

Senam Yoga yaitu sebelum dilakukan pelatihan Senam Yoga dan 

pemaparan materi tentang keseimbangan didapatkan hasil bahwa 

30%  kader lansia cukup  memahami tentang keseimbangan, 20% 

kategori baik dan 50% kurang, kemudian sesudah pelatihan di 

dapatkan hasil bahwa 20% kader posyandu lansia cukup memahami 

keseimbangan dan menguasai Senam Yoga, 70% kader posyandu 

lansia pada kategori baik memahami keseimbangan dan menguasai 

Senam Yoga dan 10% kader posyandu lansia kurang memahami 

keseimbangan dan tidak menguasai Senam Yoga. 
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Permasalahan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

kebutuhan dasar pada bayi bari lahir menjadi hal yang harus 

diperhatikan. Dengan pemenuhan yang optimal dapat meningkatkan 

kesehatan pada bayi yang menjadi awal keemasan utk tahap 

selanjutnya. Wadah Kampung KB di Pucangsawit menjadi sarana 

yang tepat untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

masyarakat melalui kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, Priyoutomo, 

PKB Lingkungan, Posyandu Integrasi, Pos Lansia, Pelayanan KB, 

Dengan kegiatan aktivasi pemberdayaan masyarakat sehingga 

mampu untuk menguatkan kader BKB menjadi Center of Excellent. 

Upaya pembentukan pusat pelatihan Omah kriya si pucang menjadi 

inovasi dalam prioritas kegiatan ini. Metode mulai dari FGD, 

Sosialisasi, Pelatihan dan pendampingan sehingga kader BKB 

memperoleh materi secara komprehensif. Pendekatan edukatif pada 

semua masyarakat,tokoh agama,tokog masyarakat, dan pemangku 

kepentingan, menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Kegiatan 

yang dilaksanakan pada bulan Mei dan dilanjutkan pendampingan 

masyarakat sehingga mampu memonitoring dan mengevaluasi 

kegiatan. Hasil kegiatan dalam pelatihan tehnik menyusui yang 

benar memperoleh hasil peningkatan pengetahuan sebesar 35% dari 

sebelum dilakukan pelatihan, sedangkan Metode KMC mampu 

meningkatkan kemampuan mensimulasi metode tersebut sebesar 45% 

dari sebelum dilakukan simulasi. Pelatihan dan pendampingan 

pelatihan kebutuhan dasar bayi baru lahir mampu meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan kader untuk mempraktikkan kegiatan 

tersebut. 
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Perubahan struktural dan fungsional pada lansia merupakan 

proses yang tidak dapat dihentikan, namun dapat di manage, 

sehingga mampu menghambat proses penuaan. Kemajuan 

teknologi di era digital 4.0 ditambah dengan pandemi covid-19 

diawal tahun 2020 menjadikan seseorang, khususnya lansia 

kurang bergerak. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan 

yaitu menerapkan aktivitas fungsional rekreasi yang merupakan 

aktivitas fisik yang dilakukan dengan riang gembira bersama 

orang lain, misalnya keluarga atau komunitas.  Tindakan ini 

menjadi salah satu cara yang aman dan efektif untuk membantu 

menjaga kesehatan lansia pada masa new normal, sehingga 

lansia tetap mampu melakukan aktivitas fisik sehari-hari, tetap 

sehat, produktif dan bahagia. Hal tersebut karena rekreasi 

memainkan peran penting dalam kesejahteraan lansia dan dalam 

meningkatkan kualitas hidup segala usia, termasuk lansia. 

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan 

beragam aktivitas fungsional yang mampu menghibur dan 

menggembirakan lansia. Metode yang digunakan yaitu 

penyuluhan dan penerapan aktivitas fungsional rekreasi. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan darah diperoleh hasil 

bahwa lansia yang mengalami hipertensi sebesar (73%) dan 

normal (27%), pengukuran IMT  diperoleh hasil BB kurang 

(20%), BB normal (13%), over weight (20%), OB I (27%) dan 

OB II (20%). Setelah diterapkan aktivitas fungsional rekreasi 

diperoleh respons  yang baik dari lansia. Lansia merasa lebih 

bahagia,  pengalaman dan pengetahuan bertambah tentang 

gerakan- gerakan sederhana yang mampu menstimulasi 

kesehatan fisik, psikologis, dan sosial lansia, meski hanya 

disekitar tempat tinggal. 
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Proses penuaan sistem imunitas tubuh melibatkan banyak tipe sel 

yang dimulai dari hematopoietic stem cell, progenitor sel limfoid di 

sumsum tulang dan timus, kelenjar timus, limfosit matur di darah tepi 

dan organ limfatik, serta sistem  imunitas nonspesifik (innate). 

Proses ini berkontribusi terhadap kerentanan usia lanjut terhadap 

penyakit infeksi, sehingga gejalanya menjadi lebih berat,durasi sakit 

lebih lama, prognosis lebih buruk, serta efek proteksi vaksinasi dapat 

menurun. Gejala dari penurunan imunitas dapat berupa gangguan 

pernafasan, penurunan kemampuan fungsional dan penurunan 

kardiovaskuler. Pada bulan Desember 2019 WHO mengumumkan 

kalau wabah tersebut disebut Pendemi yang disebabkan karena 

Coronaviruses (CoV. Sebagai upaya untuk pencegahan penularan 

virus tersebut kami selaku tenaga kesehatan ikut membantu 

pemerintah desa setempat dengan edukasi setiap rumah yang 

ditinggali lansia. Edukasi yang diberikan seputar protokol kesehatan 

selama pendemi dan bekerja yang aman ketika keluar rumah. Selain 

lansia yang harus bekerja diluar rumah di dapatkan juga lansia yang 

terputus oleh pekerjaannya maka dari kelurahan dibantu oleh 

pengusul akan mendistribusikan sembako yang dapat dipergunakan 

selama pendemi ini berlangsung. Berdasakan situasi dan kondisi di 

desa Karangbangun Matesih tersebut pengusul dan mitra sepakat 

untuk melakukan edukasi protokol kesehatan bagi lansia yang harus 

bekerja keluar rumah serta penerapan physical distansing yang 

harus diterapkan dikehidupan sehari-hari lansia dan pembagian 

sembako bagi lansia yang harus tinggal dirumah saja. Metode yang 

digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan 

pendekatan kepada lansia melalui pemerintah desa setempat 

kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan dengan datang per rumah, 

pelatihan per rumah dan pendampingan dilakukan dengan Physical 

Distancing serta mempergunakan protokol kesehatan. Hasil akhir 

yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran 

Lansia untuk menerapkan semua protokol kesehatan selama batas 

waktu yang tidak bisa ditentukan dan dapat mematuhi aturan 

pemerintah setempat. Dengan bekal yang sudah diberikan semoga 

bermanfaat untuk semuanya. 
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Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar di rumah ditengah 

pandemi Covid-19. Melalui pengabdian ini diharapkan para 

mahasiswa berperan dalam mengabdi kepada negeri dengan 

cara berpartisipasi dalam masyarakat.  Sasaran dari pengabdian 

ini adalah pelajar baik pada tingkat TK sampai pada tingkat 

SMA di daerah pedesaan yang mengalami kesulitan dalam hal 

fasilitas dalam pembelajaran maupun kualitas SDM pengajar 

yang masih kurang baik. Metode pengabdian dengan melakukan 

pendampingan. Setiap mahasiswa dapat membantu satu atau 

lebih pelajar yang mengalami kesulitan, dengan menggunakan 

fasilitas yang dimiliki dan media yang sesuai. Manfaat pegabdian 

ini untuk kelangsungan pendidikan dalam pembelajaran 

ditengah pandemi Covid-19 serta memiliki nilai tambah sebagai 

pengalaman dan peran mahasiswa dalam dunia pendidikan.
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Pengabdian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat tentang pemanfaatan sampah melalui rencana 

kegiatan Goro Sampah yang berfokus pada pendampingan 

penyusunan rencana kegiatan dan penyusunan desain media 

edukasi pilah sampah melalui desain baliho dan video tutorial. 

Metode yang digunakan adalah observasi situasi riil, 

pelaksanaan program penyusunan rencana kegiatan dan 

pendampingan media edukasi ramah sampah. Pengabdian ini 

menghasilkan tertatanya kelembagaan dan lokasi Goro Sampah 

yang dapat meningkatkan pengetahuan pemilahan dan 

pengolahan sampah bagi masyarakat dan siswa sekolah yang 

dilakukan dengan menggunakan media massa MMT dan 

youtube. Penggunaan media massa ini dapat menimbulkan 

budaya baru yang ramah sampah dan efektifitas pemahaman 

kepada masyarakat. 
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Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 

memberikan pelatihan dasar pembuatan laporan keuangan bagi 

pelaku UKM di Desa Girilayu, Matesih, Karanganyar. 

Pembuatan laporan keuangan yang baik penting sekali untuk 

dikuasai oleh pelaku UKM agar dapat digunakan untuk 

mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu. 

Pengabdian masyarakat dilakukan pada tanggal 19 Februari 

2020 melalui penyuluhan dan pendampingan. Hasil pengabdian 

ini menunjukkan bahwa pelaku UKM di Desa Girilayu sudah 

dapat membuat laporan keuangan meskipun dalam bentuk 

sederhana.   
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Pelayanan ibu hamil di Puskesmas masih berfokus pemeriksaan 

kesehatan umum ibu, keluhan selama kehamilan dan peningkatan 

berat badan ibu serta perkembangan janin. Masih banyak 

berorientasi pada pasien tapi melupakan kebutuhan bagi tenaga 

kesehatan yaitu bidan untuk pengembangan pengetahuan. Oleh 

karena itu perlu adanya penyegaran bagi tenaga Kesehatan 

khususnya Bidan tentang bagaimana gizi bagi ibu menyusui. Selama 

ini belum pernah diadakan pelatihan bagi ibu-ibu bidan tentang gizi 

bagi ibu menyusui, padahal para bidan ini sangat membutuhkan 

informasi tersebut karena bidan yang sering terjun langsung bertemu 

dengan ibu-ibu nifas dibanding dengan tenaga gizi. Berdasarkan 

permasalahan yang dihadapi mitra, maka solusi yang kami tawarkan 

adalah pertama menyusun media yang berisi materi gizi ibu hamil 

sebagai bahan untuk memberikan penyuluhan bidan kepada ibu 

hamil trimester akhir. Solusi yang kedua meningkatkan pemahaman 

keterampilan bidan dalam melakukan pendampingan pada ibu nifas 

tentang pengaturan makan atau gizi selama menyusui. Kegiatan 

pelatihan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadual. Peserta 

sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan ini, 

diskusi dan tanya jawab juga berjalan dengan baik. Kegiatan ini 

mendapatkan dukungan penuh dari kepada Puskesmas tempat para 

bidan dan tenaga kesehatan lainnya bekerja. Pelatihan penyegaran 

materi tentang nutrisi ibu hamil efektif meningkatkan pengetahuan 

bidan Semua peserta meningkat nilai pengetahuannya setelah 

diberikan pelatihan, dengan peningkatan nilai pengetahuan rata rata 

sebesar 40,73 point. Pengetahuan bidan tentang fisiologi menyusui 

dan nutrisi untuk ibu menyususi sebelum pelatihan rata-rata adalah 

40,33.  Sedangkan pengetahuan bidan tentang fisiologi menyusui dan 

nutrisi untuk ibu menyusui sesudah pelatihan rata-rata adalah 81,07. 
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Community dedication by the University of Muhammadiyah 

Surakarta aims to improve the welfare of the community, 

especially street vendors in Surakarta who are also affected by 

the current Covid-19 pandemic. Through an increased 

understanding of the use of the latest technology in product 

marketing, it is hoped that it can help the continuity of street 

vendors. The general benefit of this community dedication is to 

provide e-marketing training to street vendors in Surakarta City 

in marketing their products during the Covid-19 pandemic. 

Benefits community dedication directed for business continuity 

during the Covid-19 so that the standard of living and well-being 

public resolved. Training methods use lectures, training, and 

discussion. The training method emphasizes the practice of its 

application namely how to operate social media applications and 

market products on the platform using appropriate technology. 

The training will be conducted for six months. If a training 

activity has a good impact on the community, especially street 

vendors, there will be follow-up and other cooperation in a more 

academic direction. 
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Mitra kegiatan PKM ini adalah IKM BINA USAHA yang 

bergerak dalam bidang industri pengelasan logam. IKM BINA 

USAHA juga memproduksi peralatan dan mesin-mesin 

sederhana untuk industri pengolahan hasil pertanian dari 

masyarakat sekitar seperti mesin perajang tembakau dan alat 

pengupas kulit kopi. Peralatan produksi yang dimiliki mitra saat 

ini masih bersifat konvensional. Kondisi ini menyebabkan 

kapasitas produksi rendah, di samping itu peralatan yang ada 

kurang ergonomis, sehingga sering memunculkan 

ketidaknyamanan kerja para karyawan. Selain kapasitas 

produksi rendah, pengunaan peralatan yang masih konvensional 

ini juga akan mengakibatkan kualitas produk jelek, karena 

keseragaman dimensi hasil pengerjaan tidak bisa dipertahankan. 

Sedangkan permasalahan pada bidang manajemen, pemasaran 

produk IKM ini masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. 

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima 

mitra dalam mencari daerah-daerah untuk pemasaran produk, 

kurang jaringan pemasaran dan wilayah pemasaran belum luas. 

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat skim 

PKM ini adalah: a). Pengembangan peralatan, b). Pelatihan 

proses produksi, c). Mengembangkan model pemasaran. Target 

luaran yang akan dicapai dari kegiatan  PKM ini adalah 

penerapan iptek ROLLS HYDRAULIC BENDING MACHINE 

di IKM BINA USAHA, sehingga dapat menaikkan daya saing 

produk IKM dan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. 

Kegiatan Abdimas PKM ini menggunakan model pemberdayaan 

masyarakat partisipatif/Participatory Rural Apraisal (PRA), 

sehingga diperlukan partisipasi aktif dari mitra.
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Permasalahan yang dihadapi oleh SMAMPK Kartasura untuk 

penyelenggaraan mata pelajaran pemrograman web ada dua 

yaitu: belum adanya guru yang mempunyai keterampilan dalam 

mengajarkan mata pelajaran pemrograman web, dan belum 

tersedianya tutorial atau materi pembelajaran. Untuk 

menyelesaikan permasalahan ini, tim pengusul PENAKERJA 

UMS menawarkan solusi berupa pelatihan dan penyediaan 

materi pembelajaran pemrograman web. Tujuan dilakukannya 

pengabdian adalah untuk meningkatkan kemampuan guru calon 

pengampu pelajaran pemrograman web.  Metode pelaksanaan 

kegiatan meliputi sosialisasi, penyiapan materi pembelajaran, 

pelatihan training of trainer bagi calon guru pengajar, 

monitoring dan evaluasi. Kegiatan pelatihan dilakukan di 

SMAMPK Kartasura. Materi pelatihan diberikan dalam bentuk 

buku materi yang totalnya berisi 10 modul. Dalam kegiatan ini 

mitra berkontribusi dalam bentuk penyediaan ruangan untuk 

pelatihan beserta sarana pendukungnya meliputi jaringan listrik, 

internet dan LCD. Untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pelatihan yang dilaksanakan, tim pelaksana mengadakan pre-tes 

dan pos-tes melalui kuesioner. Hasil pengukuran menunjukkan 

bahwa setelah pelatihan peserta sudah dapat membuat web 

sendiri yang dibuktikan dengan sudah dipunyainya web yang 

sudah online. 
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Virus Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia sangat berdampak 

pada segala aspek kehidupan terutama pada perekonomian 

masyarakat. Adanya beberapa kebijakan terkait dengan pembatasan 

kegiatan di luar rumah berdampak luas pada masyarakat secara 

ekonomi maupun sosial. Tujuan dibentuknya Gerakan UMS Peduli 

Covid-19 ini adalah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus di 

lingkungan masyarakat sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta utamanya dan masyarakat luas pada umumnya dan 

membantu warga sekitar kampus yang terdampak secara ekonomi. 

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu 

sosialisasi dan survey. Program Gerakan UMS Peduli ini 

dilaksanakan melalui 3 macam kegiatan yaitu pembagian paket 

sembako, penyemprotan desinfektan di berbagai sarana fasilitas 

masyarakat dan sosialisasi mengenai protokol yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari di saat pandemi Covid-19 guna mencegah dan 

meminimalisir penularan virus. 
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Era globalisasi saat ini yang didukung dengan perkembangan 

teknologi informasi yang semakin canggih, memudahkan bertemunya 

manusia dari berbagai budaya di seluruh belahan dunia. 

Penguasaan bahasa asing merupakan pintu masuk bagi bangsa 

Indonesia untuk bisa mengglobal. Hal ini bertolak belakang dengan 

kebijakan pemerintah dengan penghapusan bahasa Inggris sebagai 

mata pelajaran wajib di tingkat SD pada kurikulum 2013 karena 

dikhawatirkan siswa sejak kelas 1 SD mempelajari bahasa dan 

budaya asing sehingga melupakan budaya dan kearifan lokal bangsa 

sendiri. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan pembelajaran 

bahasa Inggris yang menggunakan kearifan lokal budaya Indonesia. 

Tujuan pengabdian ini adalah menerapkan hasil penelitian yaitu 

software education games dan buku ajar agar siswa mampu 

menguasai bahasa Inggris dan tetap menjaga karakter dan budaya 

lokal dengan melalui pelatihan guru dan orang tua dalam 

pendampingan pembelajarannya. Metode pada pengabdian ini 

adalah survei dan wawancara, pelatihan dan sosialisasi model 

pembelajaran kepada guru bahasa Inggris dan orang tua siswa kelas 

1 SD Islam Sultan Agung 3 Semarang. Hasil pengabdian ini adalah 

peningkatan ketrampilan guru dan orang tua dalam melakukan 

pendampingan belajar bahasa Inggris melalui pelatihan penggunaan 

software education games dan buku ajar. Model pembelajaran 

bahasa Inggris yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada ilmu 

pengetahuan murni yang mementingkan kemampuan kognitif siswa 

saja, namun juga berorientasi pada kemampuan afektif, yaitu 

pembentukan karakter dan penerapan nilai-nilai budaya lokal pada 

siswa.
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Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk membantu 

mitra meningkatkan penjualan. Permasalahan utama yang 

dihadapi oleh usaha yangko anindita adalah pada pemasaran, 

selama ini penjualan masih dengan sistem titip jual di beberapa 

sekolah dan warung di sekitar tempat produksi. Selain itu juga 

penjualan hanya ketika ada hajatan saja. Permasalahan 

pemasaran ini salah satunya dipengaruhi oleh kemasan yang 

belum menarik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

solusi yang diberikan adalah memberikan pendampingan 

pemasaran dengan membuatkan akun media sosial, 

mempromosikan melalui Instagram ads dan membuat konten 

yang menarik secara rutin. Selain itu juga tim PKM memberikan 

alternatif kemasan yang menarik melalui pelatihan packaging 

dan mengikutsertakan pelatihan online tentang pengemasan 

makanan dan pengawetan makanan dari LIPI dan BPOM.
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Data BPS menyatakan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus 

meningkat pertumbuhannya sejak tahun 1997. Dalam perkembangan 

UMKM di Indonesia khususnya saat pandemic COVID-19 ini sangat 

memerlukan penggalian potensi UMKM lebih dalam dan 

dikembangkan secara kreatif agar UMKM tetap bertahan dalam 

krisis. UMKM yang berbasis offline saja mengalami kendala cukup 

besar dalam memasarkan produknya. Arum Art sebagai UMKM 

penghasil gerabah yang terletak di Desa Wisata Karanganyar, 

Kec.Borobudur, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah juga terkena 

dampak selama krisis ini. Melalui kegiatan KKN-PPMT ini 

diharapkan pengelola Arum Art dapat mengembangkan media 

promosi baru yang dapat berhubungan secara luas dengan konsumen. 

Pelaksanaan Pengabdian KKN-PPMT ini menggunakan konsep 

digitalpreneurship yang menekankan pada digital marketing, 

pembuatan konten media dan website. Hasil kegiatan menunjukkan 

keberhasilan dengan adanya respon positif dari pengelola arum art. 
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Kader Kesehatan merupakan orang terdekat dengan masyarakat, 

karena mengenal serta mengetahui kondisi  masyarakat. Kader 

berperan penting dalam upaya penurunan angka kesakitan dan 

kematian ibu dan anak, dengan melakukan deteksi dini komplikasi 

masalah kesehatan Ibu dan Anak. Posyandu Kuncup Mekar 

memiliki 14 kader aktif, namun belum semua kader memiliki 

kemampuan untuk melakukan deteksi dini dengan 

menggunakan buku KIA karena selama ini pelatihan 

pemanfaatan buku KIA hanya diikuti oleh 1 orang kader. 

Tujuan Pengabdian Ini adalah untuk memberikan pelatihan 

pemanfaatan buku KIA sebagai upaya peningkatan kapasitas 

kader kesehatan. Metode yang dilakukan dalam pengabdian 

dengan pretest, FGD, Pemberian materi, Sesi Praktik, Post test 

serta Evaluasi langsung dalam kegiatan posyandu. Dari hasil 

pelatihan yang terdapat kenaikan pengetahuan kader 

dibuktikan dengan kenaikan nilai  post test, kader telah mampu 

menggunakan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang 

serta media penyuluhan kesehatan. 
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Kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari survei tim 

pengabdian terkait banyaknya pelaku usaha terutama Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang kurang peduli terhadap konsep 

manajemen bisnis, bahkan banyak dari mereka yang tidak 

melakukannya. Mitra yang bekerjasama dalam program pengabdian 

ini adalah Sahadewa Batik, salah satu UMKM yang terletak di 

Kabupaten Sukoharjo. UMKM ini bergerak dalam bidang penjualan 

pakaian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema 

pelatihan penyusunan laporan keuangan ini dilaksanakan pada hari 

Sabtu, 12 Januari 2019 dan bertempat di rumah mitra sekaligus 

tempat usaha Sahadewa Batik yang bertempat di Kelurahan Palur, 

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Peserta yang hadir 

terdiri atas pemilik usaha dan lima karyawan. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa penyusunan laporan keuangan pada toko 

Sahadewa Batik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar 

manajemen bisnis terutama mengenai pembukuan dan penyusunan 

laporan keuangan sederhana.  
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Seiring dengan perkembangan zaman, permendagri dilakukan 

perubahan pada permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan 

aset desa yang memiliki pengertian bahwa tanah desa (tanah 

bengkok) yang dikuasi oleh pemerintahan desa sebagai salah satu 

sumber pendapatan desa untuk kepentingan sosial. Kemanfaatan 

tanah bengkok dapat dipergunakan untuk keperluan umum seperti 

lapangan, kegiatan masyarakat, atau sarana sarana sosial sebagai 

sumber pendapatan desa berupa tempat rekreasi, tempat wisata 

sebagai kekayaan milik desa.
 
 Wilayah Kedungsari memiliki tanah 

bengkokyang manfaatkan oleh perangkat desa yang memiliki wilayah 

cukup luas sehingga bisa difungsikan sebagai kegiatan masyarakat 

seperti tanaman hias.   Menanggapi keluhan dan potensi yang dapat 

dikembangkan maka urgensi dan rasionalisasi dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat ini menafaatkan dan mengembangkan 

potensi yang ada bagi kelompok dan pemanfaatn tanah bengkok 

sebagai sarana pendukung.  Tujuan kegiatan dan rencana 

pemecahan masalah adalah dapat mengimplementasikan 

pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan tanah bengkok dan 

penngkatkan potensi kelompok pecinta tanaman hias di wilayah 

kedungsari Magelang. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan 

beberapa  tahapan yaitu; tahap persiapan meliputi melakukan 

kegiatan pra survei tahap pelaksanaan selanjutnya pelaporan dan 

publikasi.Hasil pengabdian masyarakat ini pemanfaatan lahan 

bengkok dapat dipahami oleh mitra dan terdapat peningkatan 

pengetahuan dan ketrampialan dalam peningkatan potensi diri yang 

dimiliki mitra dalam budidayata tanaman hias. Kesimpulan 

masyarakat antusia dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat dengan mandiri. 
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Pengabdian masyarakat ini bertujuan: mampu membantu 

pengurus Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) memahami pola 

kepemimpinan yang berorientasi melayani dengan memposisikan 

diri di organisasi secara tepat dan mengoptimalkan kemampuan 

organisasionalnya secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, sehingga bisa menampilkan kinerja kepemimpinan 

secara maksimal.  Pengabdian pada masyarakat ini 

menggunakan dengan subjek sejumlah 42 pimpinan di BMT dari 

total 75 pimpinan/pengurus sasaran yang telah terdaftar 

sebelumnya. Materi IbM yaitu dengan  mengenalkan dan 

mempraktekkan berbagai hal, di antaranya: (1) reorientasi visi-

misi organisasi; (2) mengenal konsep kepemimpinan dalam 

Islam; (3) konsep dasar dan pemahaman Servant Leadership; 

dan (4) implementasi Servant Leadership dengan pekerjaannya 

dalam rangka untuk menguatkan perilaku organisasional yang 

efektif dan excellent service. Pelaksanaan Pelatihan, dengan 

metode ceramah, diskusi, worksheet, dan simulasi-praktek yang 

disertai umpan balik. Kesimpulannya, Servant Leadership 

Training untuk Pengurus BMT sangat tepat diterapkan sebagai 

salah satu upaya membentuk kepemimpinan para pengurus 

BMT yang efektif dan memunculkan kemampuan mengelola 

SDM milenial yang efektif. Follow up. Pendampingan pasca 

pelatihan di lapangan/tempat kerja dan simulasi dalam 

peningkatan Servant Leadership pada para pengurus BMT.
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Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang lingkungan, 

seperti membuang sampah plastik sembarangan dapat 

menyebabkan berbagai masalah dan berbagai penyakit. 

Program mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi bahayanya, 

Tujuannya adalah mampu menyusun langkah–langkah 

produktif sehingga gerakan mitigasi sampah plastik dan 

aspeknya membudaya di masyarakat. startegi pelatihan berbasis 

personal, berorientasi sosial yang tujuannya mengubah, 

pemikiran, pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang. Tahapan 

kegiatannya: 1) Membangun kesadaran pribadi dengan 

pedekatan personal, diharapkan mampu mengubah Pemikiran, 

Sikap, perilaku kesadaran bahaya sampah plastik. 2) 

Membangun kesadaran kolektif yang berorientasi lingkungan. 3) 

Membangun kesadaran masyarakat, berbasis budaya sosial. 4) 

Best Practices dengan aktualisasi hasil tindakan. Keberhasilan 

program adalah dilaksanakannya model pelatihan mitigasi 

sampah plastik di sekolah. Hasil pengabdian ini adalah 1) 

Pengetahuan guru meningkat dari hasil pengukuran rata – rata 

pretest 60% sedangkan postest 79%, berhasil meningkatkan 

pengetahuan dengan skala 100 yaitu 18 poin atau 18%. 2) 

Meningkatnya respon guru terhadap program mitigasi sampah 

plastik dengan rata – rata respon 79% masuk dalam kategori 

baik. 3) Meningkatnya respon siswa terhadap program mitigasi 

dengan rata-rata respon 79.27% masuk kategori baik. Hasil ini 

menjadi capaian untuk memulai Gerakan mitigasi sampah 

plastik di sekolah. Hasil ini sebagai bahan untuk meningkatkan 

program mitigasi sampah plastik yang berdampak pada 

lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 
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Pengabdian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan 

masyarakat tentang komposter dan memberikan keterampilan 

kepada masyarakat untuk membuat komposter sederhana dari 

botol bekas dan limbah rumah tangga. Pengabdian dilakukan 

kepada ibu PKK RT. 01 dan RT. 02 Dusun Tegalrejo selama 

kurang lebih 8 bulan. Metode pengabdian ini dilakukan melalui 

sosialisasi dengan warga untuk menyampaikan pengetahuan 

tentang komposter. Selain itu digunakan juga metode workshop 

dan praktik pembuatan komposter sederhana. Adapun hasil 

pengabdian ini yaitu: 1) Pengetahuan masyarakat tentang 

komposter meningkat, dapat dilihat dari 40% responden 

meningkat pengetahuannya tentang pemisahan sampah organik 

dan non organik, 73% responden meningkat pengetahuannya 

tentang alat bahan membuat komposter, 70% responden 

meningkat pengetahuannya tentang cara pembuatan komposter, 

63% responden meningkat pengetahuannya terkait manfaat 

komposter; dan 2) 76,7% responden dapat membuat komposter 

secara mandiri.
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Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

terhadap masyarakat desa pentukrejo tentang bahaya pengunaan 

minyak jelantah serta memanfaatkannya menjadi sabun cuci piring, 

kain serta menamkan pada masyarakat tentang cinta lingkungan dan 

memberikan ketrampilan juga kepada masyarakat agar mendapatkan 

pengalaman dalam membuat sabun dan dapat dijadikan usaha jika 

dibuat dalam jumlah banyak. Peserta pengabdian adalah Ibu-ibu 

PKK desa Pentukrejo. Metode pelaksanaan pengabdian meliputi 

persiapan, pelaksanaan (presentasi, praktik pembuatan, 

pendampingan), dan pelaporan. Hasil pengabdian adalah 

memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan minyak jelantah 

menjadi sabun cuci, memberikan pengetahuan tentang bahaya 

minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Dari pengabdian ini 

diharapkan masyarakat desa pentukrejo dapat memanfaatkan minyak 

jelantah untuk membuat sabun cuci, dan dapat menerapkan cinta 

lingkungan dan cinta akan kesehatan tubuh. 
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Latar belakang: Ibu hamil memerlukan pemeriksaan ante natal care 

(ANC) supaya ibu dan janin sehat dan siap bersalin. Kondisi 

pandemi ini menyebabkan pelaksanaan ANC tidak bisa sesuai jadual 

kontrol pada umumnya. Peran Dokter Obstetri & Ginekologi 

(Obsgin) diperlukan untuk bisa membina tenaga kesehatan di 

poliklinik rawat jalan Obsgin supaya mereka dalam melaksanakan 

tugasnya terhindar dari infeksi Covid-19, dan tetap semangat 

melayani pasien ANC yang mungkin tidak bisa ditunda ataupun 

ditolak. Tujuan: memberikan edukasi pencegahan penularan Covid-

19 bagi tenaga kesehatan dan pasien di poliklinik rawat jalan 

Obsgin. Metode: 1. Pengisian kuesioner tentang pengetahuan pasien 

tentang Covid-19 dan protokol kesehatan untuk pencegahan 

penularannya; 2. Ceramah terbatas dengan social distancing, 

dilakukan pada 5-6 pasien yang terkumpul. Ceramah dilakukan 

bertahap pada tiap kelompok pasien. 3. Pemberian edukasi cara cuci 

tangan dan pemakaian masker yang benar. Hasil dan implikasi: total 

peserta yang diberikan edukasi sebanyak 100 orang. Hasil kuesioner 

menunjukkan seluruh peserta 100% (100/100) memahami tentang: 

penyakit Covid-19, tetap tinggal di rumah (stay at home), menjaga 

jarak minimal 1 meter (social distancing), bila memang harus keluar 

rumah harus memakai masker, dan lebih sering mencuci tangan atau 

menggunakan handsanitizer. Namun saat dinilai yang mereka 

lakukan didapatkan: 100% (100/100) memahami tentang penyakit 

Covid-19, 94% (94/100) tetap tinggal di rumah (stay at home), 100% 

(100/100) menjaga jarak minimal 1 meter (social distancing) , 75% 

(75/100) memakai masker dengan benar, dan 60% (60/100) mencuci 

tangan atau membawa handsanitizer.  Luaran pengabdian berupa 

naskah publikasi di jurnal pengabdian nasional. Kesimpulan: 

Edukasi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi tenaga kesehatan 

dan pasien di poliklinik rawat jalan Obsgin sangat penting, karena 

masih cukup banyak pasien yang belum memakai masker dengan 

benar dan belum rutin mencuci tangan ataupun menggunakan 

handsanitizer.  
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Hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler 

yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. 

Hipertensi di setiap negara menduduki peringkat pertama sebagai 

penyakit yang paling sering dijumpai sejalan dengan perubahan 

gaya hidup. Pasien dengan hipertensi dapat mengalami beberapa 

tanda dan gejala seperti perubahan pada retina, sakit kepala, pusing, 

dan sulit bernafas. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya masalah 

gangguan tidur. Kualitas tidur yang buruk akan berpengaruh pada 

menurunnya produktivitas seseorang. Pengabdian kepada 

masyarakat ini dilakukan di RW 10 Desa Menganti, dimana 

didapatkan data bahwa bahwa masih banyak warga yang belum 

mengetahui informasi khusus tentang kualitas tidur dan 

penatalaksanaannya dengan metode Progressive Muscle Relaxation 

(PMR). Metode pengabdian dilakukan dengan pelatihan, 

demonstrasi tentang PMR. Pada pengabdian ini telah berhasil 

dilakukan demonstrasi tentang PMR. Hasil yang diperoleh adalah 

kader dan warga mampu mengetahui tentang kualitas tidur dan 

mampu melakukan demonstrasi intervensi PMR.  Setelah pengabdian 

ini dilakukan, warga penderita gangguan tidur  mulai tergerak akan 

pentingnya kualitas tidur.  
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Tummy time memiliki banyak manfaat dalam menunjang perkembangan 

kemampuan motorik anak berkebutuhan khusus. Dalam buku The Well 

Balanced Child menjelaskan bahwa Tummy Time adalah langkah anak 

berkebutuhan khusus menaiki mileston perkembangan selanjutnya dan 

sebagai proses belajar pertama anak berkebutuhan khusus. Saat anak 

berkebutuhan khusus menjadikan perutnya sebagai tumpuan, serta bebas 

untuk bereksperimen dengan berbagai gerakan spontan dan tidak disengaja. 

Manuver spontan ini kemudian menjadi keterampilan belajar koordinasi dan 

gerakan oleh anak berkebutuhan khusus. Gerakan otot, kontrol leher dan 

kemudian kontrol kepala dan visual terjadi bersamaan pada waktu tummy 

time. Dari permasalahan diatas fisioterapis terjun langsung ke lapangan/ 

observasi langsung dan meng assessmen untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan. Fisioterapis dapat memberikan bekal kepada orang tuanya 

bahwa sangat penting head control pada anak cerebral palsy untuk 

meneruskan perkembangan motoric agar bisa mengejar keterlambatan 

motoric kasar di Inklusi Center Bhakti Negri Kecamatan Karanganom. Salah 

satu caranya dengan tummy time atau tengkurap. Tummy time bisa 

dilakukan oleh orang tuanya karena sebagian waktu anak bersama orang 

tuanya. Pengabdian ini dilakukan selama 2 bulan. Meskipun hanya 2 bulan 

tetapi edukasi ini akan diteruskan oleh relawan di inklusi center yang sudah 

diberi pengarahan dan pelatihan sebelumnya dan leaflet yang telah 

dibagikan. Selama pandemic mereka tidak bisa keluar rumah untuk 

membawa anaknya untuk terapi. Akhirnya mereka melatih dengan seadanya 

karena belum ada panduan. 
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Novel coronavirus (COVID-19) saat ini telah menjadi pandemic dan 

telah tersebar ke semua provinsi di Indonesia sehingga diperlukan 

upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Salah satu upaya 

pencegahan adalah menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh 

dengan penggunaan ramuan herbal atau obat tradisional.Tujuan 

pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi 

mengenai bahan dalam produk obat tradisional agar masyarakat 

dapat memilih dan menggunakan secara tepat dan bijak obat 

tradisional untuk menghadapi COVID-19Metode pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan dua metode yaitu 

dengan pendekatan tidak langsung  dan  langsung pada masyarakat 

yaitu dengan pembuatan infografis yang disebarluaskan melalui 

brosur dan melalui live streaming facebook. Berdasarkan hasil dari 

pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

herbal sebagai obat dalam bentuk ramuan, jamu, obat herbal 

terstandar dan fitofarmaka. Masyarakat telah mengetahui bahwa 

produk herbal untuk menghadapi pandemik masih sebatas membantu 

memelihara daya tahan tubuh. 
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Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kendala apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha selama 

masa pandemi Covid-19. Dengan diberlakukannya kebijakan 

pemerintah dampak apa saja yang dirasakan oleh pelaku usaha 

dalam menjalankan usahanya. Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data primer dan  menggunakan metode 

analisis deskriptif. Dengan target responden pemilik usaha yang 

membantu dalam pengisian kuesioner yang telah disebar 

menggunakan google form.  Penjelasan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh data menunjukkan bahwa tetap adanya 

dampak dari kebijakan PSSB terhadap usaha bisnis online 

maupun offline. Dampak yang dimaksud adalah dampak positif 

dan dampak negative.  Setiap usaha bisnis online maupun online 

akan terpapar dampak negative, akan tetapi yang paling besar 

terkena dampak negative adalah dari usaha bisnis offline. 

Karena bisnis offline sangat terbatas dalam mencari stock 

barang dan dalam pemasarannya pun sulit. Sedangkan untuk 

bisnis online masih bisa tetap berjalan karena dalam 

penggunaannya menggunakan alat modern seperti handphone 

dan lain sebagainya. 
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 Karies gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi di 

Indonesia.  Karies gigi disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, salah 

satunya yaitu Streptococcus mutans.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri dan mengetahui perbedaan diameter zona 

hambat ekstrak etanol daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb.) terhadap 

bakteri Streptococcus mutans. Pengujian antibakteri menggunakan metode 

difusi disk pada konsentrasi 10; 20; 30; 40; 50 dan 100%. Ekstrak etanol 

daun ganitri mengandung senyawa aktif fenol, flavonoid, tanin, saponin, 

triterpenoid dan glikosida. Serta memiliki aktivitas sebagai antibakteri  

dengan ditandai adanya zona hambat yang terbentuk.  Diameter zona hambat 

yang terbentuk tidak berbeda signifikan terhadap konsentrasi satu dengan 

lainnya. Zona hambat terbesar pada konsentrasi 100% dengan diameter 

hambatan sebesar 19.79 mm ± 2.25.  
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Demam tifoid merupakan penyakit infeksi yang diakibatkan oleh 

bakteri Salmonella typhi. Daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus 

Roxb.) merupakan salah satu bahan alam yang memiliki 

aktivitas antibakteri, namun belum dimanfaatkan dan belum 

pernah diteliti di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri dan konsentrasi minimal 

ekstrak etanol daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb.) untuk 

menghambat bakteri Salmonella typhi. Uji aktivitas antibakteri 

dilakukan dengan metode difusi kertas cakram. Seri konsentrasi 

ekstrak etanol daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb.) yang 

digunakan adalah 10, 20, 30, 40, 50 dan 100% dengan kontrol 

positif berupa amoksisilin 5% serta kontrol negatif berupa 

akuades steril. Data dianalisis secara statistik menggunakan uji 

One Way ANOVA. Ekstrak etanol daun ganitri (Elaeocarpus 

ganitrus Roxb.) memiliki aktivitas antibakteri yang tergolong 

sangat kuat dengan dibuktikan terbentuknya zona hambat 

setelah masa inkubasi. Hasil uji statistik ANOVA menunjukkan 

nilai p=0.001 (p<0,05) yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antar seri konsentasi ekstrak. 

Konsentrasi minimal ekstrak etanol daun ganitri (Elaeocarpus 

ganitrus Roxb.) untuk menghambat bakteri Salmonella typhi 

adalah konsentrasi 10% dengan zona hambat sebesar 21.16 mm 

yang dikategorikan sangat kuat. 
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Hipertensi merupakan penyakit kronis yang menuntut penderitanya 

untuk mengubah gaya hidup, seperti menjaga berat badan, menghindari 

rokok, mengatur pola makan, serta pengelolaan stress dalam 

menyesuaian diri terhadap kondisi kesehatannya yang tidak menentu. 

Kekhawatiran dan tuntutan tersebut dapat menyebabkan penderita 

mengalami kecemasan, yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan 

perburukan kondisi kesehatan. Selama ini penanganan masalah 

kecemasan jarang diperhatikan oleh tenaga kesehatan, terutama 

kecemasan pada penderita hipertensi. Intervensi non farmakologis yang 

secara evidence-based practice dapat menurunkan kecemasan yaitu 

terapi musik klasik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh pemberian terapi relaksasi musik klasik terhadap perubahan 

tingkat kecemasan penderita hipertensi. Desain pada penelitian ini 

menggunakan desain pra eksperimen one group pre test and post test, 

dan analisis bivariat menggunakan Uji Wilcoxon, kemudian sampel 

penelitian ini adalah penderita hipertensi yang mengalami kecemasan di 

desa Lengking sebanyak 81 responden yang diambil melalui teknik total 

sampling. Hasil penelitian didapatkan perempuan lebih banyak 

mengalami kecemasan (67,9%) dengan rentan usia 56-65 (51,9%) dan 

mayoritas berpendidikan SD (54,3%).  Hasil dari analisis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian terapi 

relaksasi musik klasik terhadap perubahan tingkat kecemasan penderita 

hipertensi (p < 0,001). Oleh karena itu, diharapkan kepada tenaga 

kesehatan terutama puskesmas dapat menerapkan atau mengajarkan 

terapi musik klasik terhadap masyarakat.  
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Self-management pada penderita hipertensi merupakan managemen 

penyakit dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan perawatan 

dan pengontrolan tekanan darah tinggi sebagai upaya pencegahan 

komplikasi. Dalam hal ini dukungan keluarga sangat berperan 

terhadap self-management penderita hipertensi. Keluarga berperan 

dalam kemampuan mengenali masalah kesehatan, mengambil 

keputusan, serta merawat anggota keluarganya yang sakit. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga 

terhadap self-management penderita hipertensi di Desa Lengking, 

Kecamatan Bulu, Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah deskripsi 

kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Dari seluruh populasi 

didapatkan sampel sebanyak 100 responden, dengan pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data yang 

digunakan yaitu dengan analisis univariat. Hasil penelitian 

menunjukkan mayoritas penderita hipertensi dengan dukungan 

keluarga yang rendah mimiliki self-managament yang kurang 

(16,0%), penderita hipertensi dengan dukungan keluarga sedang  

mayoritas memiliki self-managament  yang sedang pula (20,0%), 

sedangkan penderita dengan dukungan keluarga tinggi mayoritas 

memiliki self-managament yang baik (46,0%). Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan self-

management menuju arah yang positif. Oleh karena itu diharapkan 

keluarga lebih meningkatkan peran dalam pengelolaan self-

management penderita hipertensi demi meningkatkan derajat status 

kesehatan penderita terutama pada dukungan emosional. 
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The objectives of the study are: a) to find out the basic regulations 

regarding the handling of child victims of violence in Wonogiri 

Regency; b) to find out the role of the Wonogiri Regency Blood 

Government in the handling of child victims of violence in Wonogiri 

Regency. This type of research in this research is descriptive-

qualitative. In this study the approach used in solving problems is to 

use a juridical-empirical approach. The results of the research 

obtained are the commitment of the state to guarantee efforts to 

protect children formulated in the 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia (UUD 1945) Article 28B paragraph (2) which explains 

that every child has the right to survival, growth and development and 

is entitled to protection from violence and discrimination. To 

guarantee the implementation of this commitment, Law Number 23 of 

2002 concerning Child Protection has been amended with Law 

Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 

2002 concerning Child Protection. Forms of violence against children 

or violations against children in the household environment as 

regulated in Act Number 23 of 2004 concerning the Elimination of 

Domestic Violence article 5 mentions forms of violence. Firstly 

physical violence, secondly psychological violence, thirdly sexual 

violence, and fourthly neglect of the household. Wonogiri Regency 

Regional Regulation Number 13 Year 2016 concerning Establishment 

and Organizational Structure of the Wonogiri Regency Apparatus 
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Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak 

tanpa terkecuali termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. 

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan 

perlindungan terutama perlindungan mengenai hak-haknya 

terutama hak partisipasi anak. Anak yang berkonflik dengan 

hukum yang harus menjadi anak binaan yang dibina di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak binaan mempunyai 

hak yang sama dan berhak mendapat pemenuhan haknya. Hak 

anak apapun itu. Ada banyak sekali hak anak tersebut namun 

yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah hak pasrtisipasi 

anak. Salah strategi agar hak partisipasi anak terpenuhi 

adalah  adanya Prinsip ke 4 pada Pengarusutamaan Hak Anak 

yaitu Prinsip Penghargaan terbaik untuk anak. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hak-hak 

anak terutama hak partisipasi anak dalam pandangan Hukum 

Pidana Indonesia dan Hukum Islam mengenai hak anak 

terutama hak partisipasi anak dan mengetahui pemenuhan hak 

partisipasi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah dengan wawancara, kuesiner, 

observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah  

sudah ada perlindungan hak-hak anak terutama hak 

partisispasi anak dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum 

Islam serta  Anak binaan tetap terpenuhi hak partisipasinya 

namun dalam Bentuk-bentuk hak partisipasi yang bisa 

diberikan untuknya.  
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Aborsi adalah pengakhirkan kehamilan sebelum masa gestasi 

(kehamilan) dua puluh delapan minggu, aborsi sering dikenal 

dengan pengguguran kandungan. Di era saat ini tindakan percobaan 

aborsi banyak dilakukan akibat dari pergaulan bebas yang 

menyebabkan hamil diluar pernikahan. Obat-obatan dan jamu-

jamuan untuk menggugurkan kandungan sangat mudah didapat. 

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenai hukuman pidana, sedangkan percobaan atau poging 

merupakan upaya mencapai tujuan tertentu tanpa bisa 

mewujudkannya atau upaya tanpa keberhasilan dan diatur dalam 

pasal 53 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana 

percobaan aborsi serta dasar pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan kasus tindak pidana percobaan aborsi Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Terdapat 3 syarat 

agar percobaan dapat dijatuhi pidana adanya niat, adanya 

permulaan pelaksanaan dan Pelaksanaan tidak selesai yang bukan 

disebabkan karena kehendak sendiri. Sedangkan permasalahan 

hukum pidana  memiliki 3 dasar yaitu perbuatan pidana, kesalahan 

dan pertanggungjawaban pidana, dan pidana pemidanaan. 

 

 



The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

199 

 

Evaluasi Kinerja Penerapan SMK3  Berdasarkan PP Nomor 

50 Tahun 2012 di PT XYZ 
 

Rizki Cahya Nugraha1
1*

,  Muchlison Anis
2
 

1
Teknik Industri/Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2
Teknik Industri/Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

*Email: d600160111 @ums.ac.id 

 

 

 

 

 

 
 Abstrak 

 

Keywords: 

SMK3, K3, PP 

Nomor 50 Tahun 

2012, Fishbone 

Diagram, Kinerja 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 

tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Pasal 5 ayat 1 – 4, perusahaan wajib menerapkan 

SMK3 jika perusahaan memiliki pekerja/buruh paling sedikit 100 

(seratus) orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. 

PT XYZ mempekerjakan sebanyak 111 pekerja, oleh sebab itu 

perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Tujuan dari 

penelitian ini salah satunya yaitu untuk mengevaluasi kinerja 

pelaksanaan SMK3 sebagai tolak ukur perusahaan dalam audit yang 

akan datang. Metode yang digunakan yaitu in depth interview dan 

untuk analisis perbaikannya menggunakan fishbone diagram. Hasil 

kesesuaian pelaksanaan SMK3 dengan PP nomor 50 Tahun 2012 

pada tahun 2019 sebesar 78,13% yang berarti belum bisa mencapai 

nilai memuaskan (85-100%). Usulan perbaikan untuk mengevaluasi 

ketidaksesuaian beberapa kriteria salah satunya adalah 

meningkatkan kepedulian dari pemimpin dalam pengawasan untuk 

bersikap tegas dalam berjalannya program kerja dari unit K3. 
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Latar belakang: Stimulasi lingkungan perawatan dan perkembangan 

penyakit dapat menurunkan kualitas tidur pasien kritis di intensive 

care unit. Dibutuhkan intervensi keperawatan yang dapat 

memperbaiki ritme sirkandian secara normal sehingga berdampak 

pada perbaikan kualitas tidur pasien. Metode: Data base artikel yang 

direview diperoleh dari Hindiawi, Cochren, dan National Library of 

Medicine from the USA (Pubmed). Seleksi dalam pemilihan artikel 

menggunakan Preferred Reporting Item for Systematic Review and 

Meta-Analyses (PRISMA). Kriteria inklusi yang digunakan adalah 

artikel berbahasa inggris dan bahasa Indonesia, tahun publikasi 

2015 sampai 2020, full text, intervensi earplug dan eye mask untuk 

meningkatkan kualitas tidur. Kriteria eksklusi adalah hanya abstrak, 

laporan individu, newsletter, dipublikasikan sebelum 2015 dan 

artikel yang sama. Hasil: Artikel sejumlah 11 yang telah diseleksi 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh hasil bahwa 

penggunaan intervensi earplugs dan eye mask dapat meningkatkan 

kualitas tidur pasien. Diskusi: Stimulasi lingkungan di ruang 

intensive care unit dapat merangkas sekresi melatonin, selain itu 

kebisingan yang terjadi di ruang perawatan dapat mempengaruhi 

irama ritme sirkandian sehingga berdampak pada gangguan tidur 

pada pasien. 

Saran: Penggunaan earplugs dan eye mask dapat dijadikan salah 

satu intervensi keperawatan untuk meningkatan kualitas tidur di 

ruang intensive care unit. 
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Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat 

dihindari, plastik sintetik sendiri menyebabkan pencemaran dan 

kerusakan bagi lingkungan hidup, untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mensintesis 

plastik dari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan atau 

biasa disebut bioplastik. Dalam penelitian ini bahan yang akan 

digunakan adalah tepung pati, kitosan, dan sorbitol. Tepung pati 

yang digunakan  berasal dari limbah biji buah alpukat. 

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap 2 

faktor yakni, 3 variasi massa kitosan yaitu 0,5; 1; 1,5 gram dan 3 

variasi volume sorbitol yaitu 1,5; 2; 2,5 mL. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan kitosan dan 

sorbitol terhadap karakteristik bioplastik yakni nilai kuat tarik, 

elongasi, dan degradasi plastik. berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan diperoleh hasil bahwa penambahan kitosan dan 

sorbitol berpengaruh terhadap karakteristik plastik. Dengan 

hasil uji kualitas kuat tarik terbaik  pada plastik dengan 

komposisi massa kitosan 1,5 gram dan sorbitol 1,5 mL sebesar 

1,55 Mpa. persentase elongasi terbaik  pada plastik dengan 

komposisi kitosan 0,5 gram dan Sorbitol 2,5 mL yakni sebesar 

3,38%. Dan kemapuan biodegradasi terbaik pada plastik dengan 

komposisi kitosan 0,5 gram dan sorbitol 25 mL yakni selama 6 

hari.
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Nyeri dada yang tidak terkontrol yang menyebabkan masalah 

fisiologis dan psikologis. Kondisi ini meningkatkan beban kerja 

jantung dan meningkatnya oksigen myocardial, menghasilkan 

memperburuk iskemia myocardial dan bertambahnya tekanan 

pada dada. Salah satu terapi non farmakologi yang diterapkan 

untuk mengurangi nyeri dada pada pasien sindrom koroner akut 

salah satunya dengan terapi panas (thermotherapy). Tujuannya 

untuk mengidentifikasikan efektifitas intervensi thermotherapy 

terhadap nyeri dada dan perubahan status fisiologis. Metode yang 

digunakan dalam literature review ini adalah mengumpulkan dan 

melakukan analisa textbook. Sumber literatur review ini diperoleh 

dari textbook dan artikel elektronik seperti ScienceDirect, World 

Health Organisation, Google Scholar, PubMed dan Clinical Key 

dengan kriteria textbook dan artikel yang dipublikai selama 

periode 2014-2020 dengan kriteria inklusi pada literatur ini yaitu 

artikel Bahasa inggris dan Bahasa Indonesia dengan tanggal 

publikasi 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2019, artikel dalam bentuk full teks sedangkan kriteria 

eksklusi yaitu artikel publikasi tidak dalam bentuk publikasi tidak 

asli seperti surat ke editor, abstrak saja dan buku.. Hasil setelah 

pengumpulan artikel didapatkan 960 artikel yang sesuai dengan 

kata kunci, setelah itu excluded studies lagi berdasarkan kriteria 

inklusi sehingga jumlah total artikel yang memenuhi syarat untuk 

review adalah 5 artikel. Thermotherapy menggunakan Hot pack 

yaitu kantong yang berisi gel silikat yang dihangatkan 

menggunakan pemanas air hingga 500C.  Apabila tidak ada hot 

pack bisa diberikan dengan cara lain yaitu menggunakan kantong 

pemanas yang diisi air dengan suhu 500C kemudian dibungkus 

dengan handuk katun dan diletakkan dibagian depan dada selama 

20 menit setiap 12 jam selama 24 jam. Thermotherapy dapat 

meredakan nyeri dada dengan melebarkan arteri koroner, 

meningkatkan proses angiogenesis dan meningkatkan perfusi 

miokad selain itu sebagai mediator inflamasi miokardium yang 

terluka. Berdasarkan hasil review 5 artikel dapat disimpulkan 

bahwa pemberian terapi panas efektif dalam menurunkan nyeri 

dan memperbaiki status fisiologis pada pasien acute coronary 

syndrome. 

 

mailto:Ervinasetianingsih@gmail.com


The 12
th

 University Research Colloqium 2020 

Universitas „Aisyiyah Surakarta 

 

203 

 

Studi Literatur : Perawatan Luka Bakar Grade II dengan Delima 

(Pomegranate) 
 

Dinda Ria Supia
1*

, Wachidah Yuniartika
2 

1
Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2
Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

*Email: ria.dinda.ria@gmail.com 

 
 Abstrak 

 

Keywords: 

Perawatan; Luka 

bakar; Kulit 

Delima; Grade II.
 

Kejadian luka bakar menyebabkan mortalitas dan morbiditas 

lebih dari 90 %. Menurut World Health Organization (WHO) 

kurang lebih 265.000 kematian pertahun diseluruh dunia, dan 70 

% merupakan wanita. American Burn Association (ABA) 

terdapat 486.000 kasus luka bakar sebanyak 3.240 kematian 

pertahun akibat kontak dengan listrik, zat kimia, benda panas. 

RSCM tahun 2011 sampai 2012 total luka bakar 303 pasien, RSU 

Sanglah Denpasar 154 pasien. Pemberian antibiotik yang tidak 

sesuai aturan pakai dapat menyebabkan terjadinya resistensi. 

Pada kejadian infeksi luka bakar dalam hal ini perlu 

penggunaan terapi alami yang dapat mengurangi resiko 

terjadinya resistensi dan dapat mempercepat penyembuhan luka 

bakar grade II. Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi 

efektifitas kulit buah delima dalam perawatan luka bakar grade 

II. Metode yang digunakan dengan pencarian database eletronik 

sciencedirect, google scholer, elsevier dan batas pencarian 2015 

sampai 2020 dengan kata kunci luka bakar, grade II, dan kulit 

delima. Hasil analisa dari 5 jurnal yang dilakukan pada studi ini. 

Didapatkan hasil pemberian ekstrak delima dapat 

mempersingkat waktu penyembuhan luka bakar pada tikus, 

pemberian ekstrak kulit delima secara topikal pada luka bakar 

dapat menghambat kolonisasi bakteri resistensi (MRSA) 

dibandingkan dengan penggunaan mupirocin saja, pemberian 

formulasi hydrogel topikal mengandung silikinin yang terdapat 

pada delima dapat mencegah terjadinya antiinflamasi pada luka 

yang terdapat pada tikus, kulit delima memiliki efek 

penyembuhan luka dan dapat mempercepat penutupan luka dan 

epitelisasi, dan pemberian krim ekstrak etanolik 2 delima merah 

20% dapat menghambat terjadinya penurunan jumlah kolagen 

pada dermis kulit mencit yang terpapar ultraviolet. Kesimpulan 

dari semua studi melaporkan efektivitas kulit delima yang 

digunakan dengan sediaan krim, hydrogel, maupun ekstrak 

topikal dapat mempercepat penyembuhan luka bakar, 

mempercepat terjadinya epitelisasi, mampu mencegah dan 

menghambat MRSA. Penggunaan delima dalam bentuk sediaan 

ekstrak topical dapat dilakukan di Indonesia karena mudah 

dibuat dan bahan pembuatannya mudah didapatkan. 
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Menurut data riskesdas, prevalensi pasien skizofrenia di Jawa Tengah 
meningkat menjadi 9% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pasien 
skizofrenia mengalami kesulitan dalam membedakan mana yang 
kenyataan dan khayalan, kesulitan berpikir, mengingat dan mengontrol 
emosi, sehingga mudah tersulut emosi dan kurang sabar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesabaran pasien RSJD sebelum 
dan setelah pemberian terapi okupasi berupa merangkai manik-manik. 
Metode penelitian ini adalah Kuantitatif dan jenis penelitian 
Eksperimen dengan desain penelitian One Group Pretest-Posttest 
Design. Sampel penelitian adalah 7 orang pasien perempuan RSJD. 
Variabel bebasnya adalah terapi okupasi sedangkan variabel terikatnya 
adalah tingkat kesabaran. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesabaran pasien RSJD 
setelah pemberian terapi okupasi berupa merangkai manik-manik (p < 
0.05). Hal ini berdasarkan hasil analisis data menggunakan statistik 
deskriptif untuk rata-rata tingkat kesabaran pasien RSJD terdapat 
perbedaan yang meningkat secara signifikan dari 74 menjadi 79 
sebelum dan setelah pemberian terapi okupasi berupa merangkai 
manik-manik, dengan demikian hipotesis diterima. Tambahkan 
kesimpulan hasil uji beda, Misalnya: Terdapat perbedaan yang sangat 
signifikan tingkat kesabaran pasien RSJD sebelum dan setelah 
mendapatkan Terapi Okupasi, dengan demikian hipotesis diterima. 
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Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) adalah gangguan 

saluran pernafasan kronis yang tidak reversibel penuh yang 

disebabkan oleh obstruksi saluran napas. Tujuan penelitian 

untuk mengidentifikasi efektivitas intervensi pursed lip brething 

pada pasien PPOK. Menggunakan metode pencarian 

menggunakan database elektronik: google scholar 
(3)

 dan science 

direct 
(2).

 Pencarian terbatas dari tahun 2016 sampai 2020 dalam 

bentuk full text. Istilah pencarian meliputi kata kunci sebagai 

berikut:  pursed lip breathing, dan PPOK.  Kriteria inklusi: 

responden berusia minimal 18 tahun dengan jenis kelamin laki-

laki maupun perempuan, menggunakan intervensi pursed lip 

brething. Hasil penelitian sesuai criteria dan metode dari 5 jurnal 

didapatkan hasil pursed lip breathing nilai peak expiratory flow 

mengalami peningkatan dan kombinasi pursed lip breathing dan 

guided imagery music nilai peak expiratory flow mengalami 

peningkatan
(1)

. Pada penggunaan  tripoid position dan pursed lip 

brething terdapat perbedaan dimana pursed lip brething lebih 

efektif  terhadap peningkatan saturasi oksigen pada pasien 

PPOK dibandingkan dengan tripoid position
 (2)

. Evaluasi dalam  

kelompok intervensi pasien PPOK  dengan pursed lip brething 

dalam saturasi oksigen perifer, laju pernafasan, denyut  nadi, 

dan indeks tekanan darah sistolik mengalami  peningkatan
(3)

. 

Dan pursed lip brething berpengaruh pada evaluasi fisiologis
(4)

. 

Pernafasan diafragma dan pernafasan diafragmatik ditambah 

pernafasan pursed lip brething meningkatkan  peningkatan 

volume pasang-surut dinding dada dan kompartemennya serta 

pengurangan frekuensi pernafasan dibandingkan dengan 

pernafasan yang tenang
(5)

 Kesimpulan: semua studi melaporkan 

efektivitas intervensi Pursed lip brething dalam PPOK. 
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 Abstrak 

Keywords: Pasien rehabilitasi RSJ dengan gangguan skizofrenia  terlihat 

kurang ceria saat berada dibangsal. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui efektivitas Terapi Seni untuk meningkatkan 

kebahagiaan pasien skizofrenia RSJ yang menjalani rehabilitasi. 

Hal ini penting guna memberikan   informasi   cara   

meningkatkan   kebahagiaan    orang dengan  gangguan  jiwa  

kepada  khalayak.  Peneliti  menduga terapi seni ini cocok untuk 

meningkatkan kebahagiaan pasien. Terapi seni banyak digunakan 

untuk menyelesaikan konflik emosional dengan menyalurkan 

perasaan dan emosi non-verbal. Terapi seni ini juga salah satu 

dari beberapa bentuk terapi nonfarmakologi. Metode yang kami 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen One 

Group Pre-test Post-test Design. Subjek dalam penelitian ini 

adalah pasien rehabilitasi RSJ Surakarta yang berjumlah sepuluh 

orang dengan tiga orang berjenis kelamin perempuan dan tujuh 

orang berjenis kelamin laki-laki. Subjek dipilih atas rekomendasi 

dari perawat bangsal rehabilitasi, yang dianggap kooperatif atau 

sudah dapat melakukan komunikasi dua arah. Instrumen 

penelitian peneliti adopsi dari skala kebahagiaan yang disusun 

oleh Indah Nisrina (2018) yang berjudul Hubungan Kesabaran 

Dan Kebahagiaan Pada Wanita Karir Berkeluarga. Analisis data 

menggunakan SPSS dengan uji asumsi berupa normalitas dan 

homogenitas serta uji hipotesis menggunakan analisis non 

parametric two related sample dengan Uji Wilcoxon Signed Rank 

Test. Hasil penelitian ini didapatkan, skor Z=-2,393 dengan 

p=0,017 (p<0,05). Hal ini perbedaan terdapat perbedaan yang 

sangat signifikan antara tingkat kebahagiaan pasien sebelum dan 

setelah diberikan perlakuan berupa Terapi Seni. Dengan 

demikian hipotesis penelitian diterima. Terapi Seni efektif untuk 

meningkatkan kebahagiaan pasien skizofrenia. Rerata 

kebahagiaan sebelum terapi sebesar 42,20 dan setelah terapi 

sebesar 45,6. Terapi ini sangat penting untuk diberikan kepada 

orang dengan gangguan jiwa, selain untuk memulihkan kesehatan 

mental kebahagiaan pasien tersebut, terapi ini bermanfaat untuk 

memberikan hiburan, kesenangan, serta juga memberikan ilmu 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan yang berguna untuk 

lakukan di luar rumah sakit. 

Terapi seni; 

kebahagiaan; skizofrenia; 

kesehatan mental 
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Proses komunikasi dan dinamika yang terjadi akan berbeda-beda di 

setiap keluarga, tak terkecuali dalam keluarga dengan ibu yang 

berprofesi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kondisi yang 

mengharuskan ibu berada jauh dari rumah dapat menimbulkan 

berbagai macam kondisi ketidakstabilan, salah satunya ialah terjadi 

pergeseran peran dalam keluarga. Dalam keluarga TKW, ibu 

mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dan menempatkan 

ayah pada posisi mengurus tugas domestik. Bentuk keluarga seperti 

ini sering disebut sebagai keluarga Stay at Home Dad atau Ayah 

Rumah Tangga. Penelitian ini memberikan gambaran tentang cara 

ayah rumah tangga mengkomunikasikan power yang ia miliki dalam 

menjalankan peran terkait empat aspek dalam marital power yaitu 

permasalahan tentang pengambilan keputusan, fungsi domestik, 

pengasuhan anak serta manajemen finansial. Penelitian ini 

menggunakan konsep base of power serta teori Management 

Communication Style. Adapun metode yang digunakan ialah 

deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam melalui teknik 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah 

rumah tangga dalam keluarga TKW memiliki legitimate dan expert 

power serta menggunakan gaya sell dan join dalam 

mengkomunikasikan power yang dimiliki.  Legitimate power ia 

dapatkan dari posisinya yang menempati hierarki paling tinggi 

dalam keluarga sehingga ia menjadi sosok paling dominan terutama 

dalam hal pengambilan keputusan. Expert power dimiliki ayah 

rumah tangga karena ia dianggap lebih cakap dalam memegang 

peran sebagai pengasuh anak dan manajemen finansial dibanding 

istrinya. Dalam tipe sell, informan sebagai ayah rumah tangga 

mengambil posisi sebagai pihak yang lebih aktif menyampaikan 

pendapat dan membentuk keputusan dalam keempat aspek marital 

power. Informan cenderung tetap menjadi powerfull person dalam 

keluarga meskipun bukan menjadi pemenuh kebutuhan finansial 

utama keluarga. Sedangkan dalam tipe join, ayah rumah tangga 

digambarkan cenderung melakukan interaksi secara terbuka dan 

menempatkan istri pada posisi yang setara yaitu sebagai mitra 

kerjasama. 
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Wisata kini menjadi salah satu bentuk kebutuhan yang harus 

terpenuhi sebagai bentuk hiburan dan pengalihan rutinitas, 

namun dalam penelitian terdahulu hanya fokus terhadap pola 

konsumsi secara universal dan tidak diulas secara mendetail 

tentang keuntungan dari perjalanan wisata. Jika dipahami lebih 

mendalam konsep wisata dapat dikembangkan menjadi sebuah 

bentuk pembelajaran serta pencarian pengetahuan baru serta 

bentuk interaksi sosial. Nilai tersebut dapat menjadi daya tarik 

dari destinasi wisata dan dampak jangka panjangnya dapat 

meningkatkan loyalitas wisatawan. Sehingga dalam penelitian ini 

mencoba mendalami bentuk keuntungan yang didapatkan 

wisatawan terhadap destinasi dengan tema pendidikan dengan 

menguji pengaruh Existencial Authenticity, Experienced 

Involvement Dan Futures Initiative Terhadap Loyalitas Destinasi 

Eduwisata di Keraton Kasunanan Surakarta . Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Sampel yang digunakan 100 responden. Metode analisis data 

pada penelitian ini antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa (1) eksistencial authenticity 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas destinasi (2) 

experienced involvement berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas destinasi (3) futures initiative berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas destinasi (4) loyalitas yang terbangun dalam 

sektor pariwisata lebih cenderung pada ulasan positif dan 

komitmen akan kepedulian pada destinasi eduwisata.  
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Plastic is one of important thing in daily life. The problems of 

conventional plastics are taking decades to degrade in nature and are 

produced by non-renewable sources like petroleum, coal and natural 

gas. Bioplastics have potential to reduce the problems of plastic waste 

because of the environmental friendly properties.  Bioplastics are 

biodegradable plastic that made of renewable biomass such as starch, 

lignin, cellulose. Jackfruit seeds contain starch that can be used as the 

main ingredient of bioplastics with the addition of chitosan and 

glycerol to improve the mechanical properties of bioplastics. The aim 

of this research to obtain the effect of adding chitosan and glycerol in 

the making of jackfruit seed starch bioplastic films viewed from several 

parameters. Bioplastic was synthesized by dissolving jackfruit seed 

starch mixed with chitosan mass variation (1 g, 1.5 g, 2 g) and glycerol 

volume (15%, 35%, 55% (w / w) starch) at temperature of 70
o
C for 1 

hour. Bioplastic sheets are tested for tensile strength, elongation at 

break (elongation) and biodegradation ability. The results showed that 

chitosan and glycerol gave an impact to mechanical properties and 

biodegradability. The best results of tensile strength on the addition of 

chitosan 1 gr and glycerol 15% (w / w starch) amounted to 9.12 MPa, 

the best %elongation in the addition of chitosan 1 gr and glycerol 55% 

(w / w starch) was 3.121% and the fastest degradation time on the 

addition of 1 gram chitosan and 15% (w / w starch) glycerol for 4 days. 
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Kejadian metabolic syndrome pada pekerja wanita masih banyak 

terjadi. Jika dibiarkan dapat mempengaruhi lama kehamilan, 

penurunan produktivitas kerja dan meningkatkan biaya pengobatan. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kejadian metabolic syndrome 

yaitu dietary acid load dan sedentary lifestyle. Dietary acid load 

merupakan prekursor asam yang dihasilkan selama proses 

metabolisme oleh bahan makanan. Sedentary lifestyle merupakan 

aktivitas fisik ringan dengan pengeluaran energi  ≤600 METs.Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui hubungan dietary acid load dan 

sedentary lifestyle dengan kejadian metabolic syndrome pada 

pekerja wanita di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.  

Studi ini menggunakan desain penelitian cross sectional pada 34 

pekerja wanita sesuai kriteria inklusi yaitu berusia 26-45 tahun, bisa 

berkomunikasi dengan baik, bersedia menjadi sampel, sedang tidak 

hamil, menjalankan diet dan puasa serta tidak mengkonsumsi 

suplemen. Asupan dietary acid load diukur menggunakan skor 

potential renal acid load yang dihitung melalui hasil semi 

quantitative food frequency food questionnaire. Sedentary lifestyle 

diukur menggunakan skor level aktivitas yang dihitung melalui 

international physical activity questionnaire. Uji hubungan dan 

risiko relatifnya diuji menggunakan chi-square dan prevalence risk. 

Sebanyak 64,7% responden mengalami kejadian metabolic syndrome 

dan 35,3% responden tidak mengalami kejadian metabolic 

syndrome. Sebagian besar responden memiliki asupan dietary acid 

load negatif (58,8%) dan memiliki aktivitas yang baik (70,6%). 

Terdapat hubungan antara dietary acid load dengan kejadian 

metabolic syndrome (P=0,009; PR= 2,1; 95% CI=1,244-3,422) dan 

tidak ada hubungan antara sedentary lifestyle dengan kejadian 

metabolic syndrome (P=0,060). Berdasarkan penelitian tersebut 

didapatkan kesimpulan bahwa dietary acid load merupakan faktor 

risiko kejadian metabolic syndrome. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses penggunaan e-

rapor. 2) keunggulan dan kelemahan e-rapor. 3) kendala dalam 

penggunaan e-rapor. 4) solusi untuk mengatasi kendala dalam 

penerapan e-rapor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, guru, dan tim IT. Validitas data diperoleh melalui 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) e-rapor diterapkan karena 

adanya perubahan penilaian dari KTSP menjadi Kurikulum 2013, 

server e-rapor dibuat untuk membantu guru dalam pengolahan nilai 

hasil belajar peserta didik, e-rapor dapat diakses dengan login 

menggunakan username dan password yang telah dibuat oleh 

sekolah. 2) keunggulan e-rapor ini yaitu dapat menyimpan database 

semua siswa dan membuat pengolahan nilai menjadi lebih mudah, 

cepat dan akurat, sedangkan kelemahan e-rapor ini yaitu server 

hanya dapat diakses di sekolah menggunakan jaringan LAN dan 

membutuhkan jaringan yang stabil. 3) kendala penggunaan e-rapor 

adalah jaringan internet yang tidak stabil, tidak dapat diakses secara 

bersamaan dan ada beberapa guru yang masih bingung dalam 

mengaksesnya. 4) solusi untuk mengatasi kendalanya yaitu: 

bekerjasama dengan programmer dan pihak indihome, memberikan 

jadwal kepada guru dalam mengakses e-rapor, dan melakukan 

pendampingan teman sejawat. 
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Penggunaan e-elearning   berbasis app lesson pada mahasiswa 

menjadi salah satu solusi pembelajaran di masa pandemi covid-19.  

Permasalahan muncul akibat adanya pemanfaatan e-learning ini, 

apakah pemanfatan e-learning ini efekif bagi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan membawa dampak positif dalam 

proses pembelajaran, maka perlu dilakukannya suatu evaluasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pemanfaatan                  

e-learning dimasa pandemi covid-19, dan dampak pemanfatan                  

e-learning terhadap proses pembelajaran  serta mengetahui strategi 

apa yang harus digunakan oleh mahasiswa dalam menggunakan                  

e-learning dimasa pandemi. Desain penelitian ini menggunakan 

desain kasual melalui pengukuran EUCS (End User Computing 

Satisfacton) dengan variable indikator  isi (content), akurasi 

(accurasy) ,format, kemudahan (easy of use) dan ketepatan waktu 

(timeliness). Teknik sampling yang digunakan ialah simple random 

sampling.Metode pengumpulan data menggunakan metode kuisioner 

melalui gogle form. Metode exploratif dengan pendekatan deskriptif 

merupakan metode dari analisis data dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian ini  akan menunjukkan  evaluasi pemanfaatan  e-learning 

berbasis app lesson pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah  

Surakarta. 
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Peningkatan tekanan intrakranial jika tidak ditangani dengan 

baik dapat menyebabkan gangguan perfusi cerebral sehingga 

mengakibatkan cedera pada otak. Dibutuhkan intervensi medis 

dan keperawatan untuk menangani peningkatan tekanan 

intrakranial pada pasien kritis untuk mencegah terjadinya 

keparahan sehingga    review artikel ini dilakukan untuk 

meningkatkan manajamen intervensi medis dan keperawatan 

dalam menangani perawatan pada pasien dengan peningkatan 

tekanan intrakranial untuk mencegah terjadinya keparahan 

yang akan terjadi pada pasien seperti kematian dan cedera otak 

yang disebabkan oleh edema otak. Pencarian database melalui 

google schoolar, National Library of Medicine from the USA 

(PubMed), Banco de Dados de Enfermagem, Latin-American dan 

Caribbean Literature in Health Science. Artikel yang dipilih 

diterbitkan antara tahun 2015-2020 serta metode pemilihan 

literatur artikel mnggunakan seleksi dengan Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-analyses dan diperoleh 

sejumlah 12 artikel. Hasil review didapatkan bahwa manajemen 

medis dan manajemen keperawatan dalam penanganan 

peningkatan tekanan intrakranial dapat mempertahankan efek 

penekanan intrakranial serta manajemen keperawatan dalam 

pemantuan penekanan intrakranial dalam peningkatan kepala 

serta pemberian intervensi keperawatan dan observasi di 

samping tempat tidur serta koordinasi dan manajemen di asuhan 

keperawatan antara lain harus menjadi bagian dari manajemen 

keperawatan. Hasil manajemen keperawatan yang dilakukan 

dalam pemberian observasi pasien dengan melihat sekala koma 

glas gow, pemberian posisi head up 30
o
, serta pemantuan tanda-

tanda vital pasien. Manajemen medis dalam pemberian obat 

Dexmedetomidine, obat obatan alteplase, dan pemberian 

midozolam. Manajemen yang dilakukan untuk pasien dengan 

peningkatan tekanan intrakranial dengan pemberian intervensi 

medis dan non medis dapat menurunkan/berpengaruh pada 

kerusakan lebih lanjut dari efek keparahan yang terjadi. 
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Latar belakang: Pasien gagal ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisa dapat mengalami gangguan psikologis dan berdampak 

pada perubahan kualitas tidur pasien, Intervensi yang tepat 

dibutuhkan untuk mengatasi masalah kecemasan dan gangguan 

pemenuhan kualitas tidur pasien. Manajemen psikologis dapat 

memberikan dampak pada peningkatan kualitas tidur pasien. 

Metode: Database diperoleh dari Pubmed, Proquest dan Google 

Scholar. Seleksi dalam pemilihan artikel menggunakan Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyse/ PRISMA. 

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi artikel berbahasa inggris 

dan bahasa Indonesia, tahun publikasi 2015 sampai 2020, full text, 

membahas intervensi manajemen psikologis untuk mengatasi 

gangguan tidur. Kriteria eksklusi yang ditetapkan meliputi publikasi 

berupa abstrak, laporan individu, newsletter, dipublikasikan sebelum 

2015. Hasil: Artikel sejumlah 11 artikel yang sudah direview 

diperoleh hasil bahwa pemberian intervensi terapi perilaku kognitif, 

terapi suportif, terapi relaksasi, akupresure dan pemberian 

perawatan lanjutan dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien. 

Kesimpulan:  Intervensi terapi perilaku kognitif, terapi suportif, 

terapi relaksasi, akupresure dan pemberian perawatan lanjutan pada 

pasien hemodialisa dapat menngurangi gangguan psikologi pasien 

dan berdampak meningkatkan kualitas tidur pasien. Saran: 

Intervensi terapi perilaku kognitif, terapi suportif, terapi relaksasi, 

akupresure dan pemberian perawatan lanjutan pada pasien 

hemodialisa dapat dijadikan intervensi untuk meningkatkan kualitas 

tidur pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana suara 

voiceless labiodental [f] dan suara voiced labiodental [v] di 

artikulasikan pada posisi awal, tengah, dan akhir; (2) mengetahui 

bagaimana suara voiceless interdental [θ] and suara voiced interdental 

[ð] di artikulasika pada posisi awal, tengah, dan akhir pada pidato 

Bapak Joko Widodo. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan teknik dokumen analisis dan observasi untuk 

mengumpulkan data. Subjek penelitian ini yaitu Bapak Joko Widodo 

sebagai presiden republik Indonesia. Data penelitian diambil dari enam 

naskah pidato Bapak Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Teknik 

analisis data yaitu identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan 

menarik kesimpulan. Data ini menunjukkan bahwa terdapat 

ketidakkonsistenan artikulasi voiceless labiodental, [f] menjadi [p] pada 

posisi awal dan tengah. Terdapat ketidakkonsistenan artikulasi voiced 

labiodental, [v] menjadi [f] di ketiga posisi. Selain itu, terjadi 

pergeseran bunyi artikulasi voiceless interdental, [θ] menjadi [t] di 

ketiga posisi, dan terjadi pergeseran bunyi artikulasi voiced interdental, 

[ð] menjadi [d] pada posisi awal; [d] atau [t] pada posisi tengah; dan 

[t] di posisi akhir.  
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The objectives of this study are (1) to find how the articulation of 

voiceless labiodental [f] and voiced labiodental [v] sounds in initial 

position; (2) to find how the articulation of voiceless labiodental [f] 

and voiced labiodental [v] sounds in medial position; (3) to find how 

the articulation of voiceless labiodental [f] and voiced labiodental [v] 

sounds in final position; (4) to find how the articulation of voiceless 

interdental [θ] and voiced interdental [ð] sounds in initial position; 

(5) to find how the articulation of voiceless interdental [θ] and voiced 

interdental [ð] sounds in medial position; and (6) to find how the 

articulation of voiceless interdental [θ] and voiced interdental [ð] 

sounds in final position from Mr. Joko Widodo‟s speeches. This is a 

descriptive qualitative study which utilized the document analysis 

technique and observation to collect the data. The subject of this study 

is Mr. Joko Widodo. The data was collected from the script of Mr. 

Joko Widodo‟s speeches on several occasions. The results show that 

there was inconsistency of the speaker in his pronunciations. For the 

voiceless labiodental sounds, the pronunciation of [f] in initial and 

medial position changed to [p]. For the voiced labiodental sounds, the 

pronunciation of [v] changed into [f] at all positions. For the voiceless 

interdental sounds, the pronunciation of [θ] changed into [t] at all 

positions. For the voiced interdental sounds, the pronunciation of [ð] 

changed into [d] in initial, into [t] and [d] in medial, and into [t] in 

final position. It was predicted that the speaker‟s mother tongue, 

Javanese language, influence his speech in English.  
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Di masa pandemic covid-19 ini Indonesia sedang di gemparkan 

dengan berbagai hal yang membuat ekonomi Negara merosot akan 

mengalami kerugian besar. Dalam mengendalikan semua 

permasalahan tersebut Indonesia tentu membutuhkan wilayah-

wilayah hinterland yang mampu mendorongnya dalam 

menghadapi keterpurukan tersebut. Kabupaten Grobogan 

merupakan salah satu Kawasan Kedungsapur yang dapat 

membantu meningkatkan pembangunan dan pengembangan 

Negara salah satu nya yaitu dengan sector unggulan yang dimiliki 

nya seperti pertanian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui jarak 

interaksi Grobogan dengan wilayah sekitarnya yang dapat 

memberikan dampak positif meningkatkan sector unggulan 

Grobogan serta menentukan sector unggulan basis dan non basis 

untuk pengembangan dan pembangunan Negara. Metode 

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data 

sekunder. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

gravitasi, analisis location quentient (LQ) dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan dan Jasa lainnya memiliki nilai LQ>1 yang merupakan 

lapangan usaha sangat bagus untuk dikembangkan.
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Pandemi Covid -19 secara langsung maupun tidak langsung 

membawa  dampak tersendiri pada berbagai sector yang ada di 

msayarakat. Salah satu dampak dari adanya pandemi covid 19 

adalah adanya perubahan pola perilaku konsumsi oleh 

masyarakat. Pada penelitian ini membahas terkait bagaimana 

pola perilaku  konsumsi masyarakat terkhususnya pada pola 

makan dan aktivitas olahraga selama  berlangsungnya pandemi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakana 

analisis statsistik sederhana. Dengan mengambil responden 

masyarakat rentang usia 18-36 tahun. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap 

pola makan masyarakat  lari sebelumnya. Hanya saja 

masyarakat menjadi lebih perhatian terhadap produk yang 

mereka konsumsi. Tingkat kesehatan dan selera menjadi faktor 

yang menentukan pilihan konsumsi.  Disamping itu, minat 

masyarakat dalam beraktivitas olahraga cukup bagus selama 

pandemi. Setidaknya kebanyakan dari masyarakat melakukan 

olahraga lebih dari 3 kali dalam sebulan.  
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjanjian jual 

beli putus antara penerbit dengan pengarang buku dalam 

melindungi hak cipta pada CV. Putra Kertonatan dan untuk 

mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan CV. 

Putra Kertonatan terhadap hak moral dalam menerbitkan suatu 

buku. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Empiris yang 

sifatnya deskriptif. Sumber data dari data primer yaitu dengan 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada 

pengurus CV. Putra Kertonatan sedangkan data sekunder dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah : Bentuk perjanjian yang dilakukan 

antara pengarang buku dengan CV. Putra Kertonatan adalah 

menggunakan perjanjian jual beli putus secara lisan. Dalam 

proses perjanjian pihak pengarang buku menyerahkan naskah 

kepada CV. Putra kertonatan untuk diterbitkan dalam bentuk 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Kemudian pihak CV. Putra 

Kertonatan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu 

juta rupiah) sampai harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah). Hal tersebut merupakan upaya dalam melindungi 

hak ekonomi pengarang buku yang dilakukan oleh CV. Putra 

Kertonatan. Sedangkan perlindungan hukum hak moral 

pengarang buku yang dilakukan oleh CV. Putra Kertonatan 

berupa: pihak CV. Putra Kertonatan selalu mencantumkan 

nama pengarang buku dan pihak CV. Putra Kertonatan juga 

melibatkan pengarang buku untuk mengoreksi ulang naskah 

yang sudah diedit oleh CV. Putra Kertonatan
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Konten animasi merupakan suatu video animasi yang diunggah 

oleh beberapa orang melalui chanel miliknya yang tersedia 

pada platform youtube untuk memasarkan atau 

mempromosikan hasil karyanya berupa video animasi. Namun 

semakin berkembangnya teknologi memudahkan siapa saja 

termasuk anak-anak untuk dapat mengakses konten animasi di 

youtube padahal tidak semua konten animasi di youtube sudah 

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Penyiaran dan 

UU ITE. Anak dalam hal ini adalah sebagai konsumen konten 

animasi pada plaftorm youtube sehingga seharusnya adanya 

perlindungan terhadap anak dapat dijadikan sebagai solusi 

untuk membatasi konten animasi youtube yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam UU Perlindungan Anak 

pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa “Hak anak adalah 

bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin dilindungi 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara.” Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan 

hukum terhadap konsumen anak perlu mendapat perhatian 

lebih karena perlindungan hukum yang diberikan saat ini 

masih sangat minim terhadap anak sebagai konsumen konten 

animasi youtube.
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Implementasi hak-hak tersangka di Indonesia senantiasa harus 

ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh setiap orang tanpa terkecuali. 

Bertujuan untuk mencapai keamanan, ketertiban, kesejahteraan 

dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Perlindungan hak-hak 

tersangka sangat penting diperlukan sebagai perwujudan asas 

praduga tak bersalah bagi setiap orang yang diduga melakukan 

pelanggaran hukum. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui 

bagaimana implementasi hak-hak tersangka yang diberikan kepada 

penyidik dalam proses pemeriksaan, apakah ada hambatan dalam 

pemberian hak-hak tersangka yang diberikan penyidik sebagai 

perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan 

pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali serta apa saja 

hak-hak tersangka yang diterima oleh tersangka dan mantan 

narapidana dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan di 

Kepolisian Resor Boyolali. Metode pendekatan yang digunakan 

adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif. Pemberian hak-hak tersangka 

tidak ada hambatan namun dalam proses penetapan seseorang untuk 

ditetapkan berstatus tersangka atau terdakwa sedikit mengalami 

hambatan. Hambatan yang timbul dikarenakan minimnya saksi-saksi 

dan alat bukti di tempat kejadian perkara. Hak-hak yang diperoleh 

tersangka dan mantan tersangka adalah hak pendampingan atau 

memperoleh bantuan hukum, tetapi terkadang memperoleh bantuan 

hukum hanya pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan 

dan bahkan ada yang sama sekali tidak pendapatkan pendampingan 

hukum. 
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Murder on the Orient Express adalah sebuah film misteri yang 

diangkat dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Agatha Christie 

pada tahun 1934. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

kesepadanan gramatikal yang terdapat dalam film Murder on the 

Orient Express. Penelitian ini berfokus pada kesepadanan gramatikal 

kategori gender. Dalam penelitian ini, terdapat 35 data yang diambil 

dari subtile film Murder on the Orient Express. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Peneliti 

menemukan bahwa dari total 35 data, 20 data termasuk dalam 

femininitas (57.1%), dan 15 data termasuk dalam maskulinitas 

(42.9%). Dalam femininitas, dari 20 data yang ada, kata benda 

adalah yang paling sering muncul dengan persentase 80% atau 16 

data, diikuti oleh kata ganti dengan 4 data (20%). Hal yang sama 

juga terjadi dalam kategori maskulinitas, dari 15 data, kata benda 

adalah yang paling sering muncul dengan persentase 20% atau 3 

data.   
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Metabolic syndrome adalah sekumpulan faktor risiko pemicu 

timbulnya penyakit kardiovaskuler meliputi obesitas sentral, 

peningkatan trigliserida dan glukosa darah puasa, penurunan 

kolesterol HDL dan hipertensi. Kejadian metabolic syndrome 

pada pekerja wanita dapat mempengaruhi fisiologis wanita untuk 

melahirkan dan adanya keterkaitan antara kesehatan ibu dan 

anak yang dikandungnya. Selain itu, dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja dan meningkatkan biaya pengobatan. 

Tingginya asupan lemak menyebabkan kelebihan lemak intra-

abdominal yang lebih sensitif terhadap lipolisis untuk 

menghasilkan asam lemak bebas yang dapat memicu resistensi 

insulin, peningkatan LDL, penurunan HDL, hipertensi. Serat 

dapat menstimulasikan perbaikan kondisi fisiologis dan 

metabolik. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui hubungan 

asupan lemak dan serat dengan kejadian MetS pada pekerja 

wanita di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Studi ini 

menggunakan desain penelitian cross sectional pada 34 pekerja 

wanita yang dipilih secara proporsional random sampling 

dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria 

penentuan metabolic syndrome pada wanita meliputi tekanan 

darah sistolik ≥130 mmHg, diastolik ≥85 mmHg, lingkar 

pinggang ≥88 cm, trigliserida ≥150 mg/dl, HDL <50 mg/dl dan 

glukosa darah puasa ≥110 mg/dl. Asupan lemak dan serat 

dihitung melalui hasil semi quantitative food frequency food 

questionnaire. Uji hubungan dan risiko relatifnya diuji 

menggunakan chi-square dan prevalence risk. Sebanyak 64,7% 

pekerja wanita mengalami metabolic syndrome. Sebagian besar 

responden memiliki asupan lemak lebih (82,4%) dan asupan serat 

kurang (55,9%). Terdapat hubungan antara asupan lemak 

dengan kejadian metabolic syndrome (P=0,014; PR=4,5 

95%CI=0,742-27,276) dan tidak ada hubungan antara asupan 

serat dengan kejadian metabolic syndrome (P=0,832). Asupan 

lemak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kejadian metabolic syndrome. 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya dan 

kendala atau hambatan penegakan hukum terhadap 

peyalahgunaan aplikasi yang bermuatan perjudian online di 

Kepolisian Resor Kota Surakarta. Metode yang digunkan dalam 

penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yang digunakan diharapkan dapat memberikan hasil 

deskriptif analisis dengan dimulai dari adanya pengamatan melalui 

teknik wawancara ke beberapa pihak terkait untuk mengetahui 

penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian 

Resor Kota Surakarta. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini masih 

banyak ditemui masyarakat yang melakukan perjudian online 

namun masih sulit untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan 

kesimpulan yaitu pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap 

penyalahgunaan aplikasi bermuatan perjudian online di Kota 

Surakarta oleh Kepolisian dengan tiga usaha, yaitu usaha pre-

emtif, usaha prevenif dan usaha represif. Namun dalam penegakan 

hukum ini tidak hanya mengandalkan peran dari kepolisian saja, 

akan tetapi juga perlu adanya peran serta dari masyarakat dan 

orang tua agar kepolisian dapat bertindak guna meminimalisir 

terjadinya tindak pidana perudian online demi terciptanya 

lingkungan masyarakat tentram dan aman.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban 

RUPBASAN Kelas II atas benda sitaan terkait dengan tindak pidana 

Illegal Logging di Kabupaten Wonogiri. Untuk mengetahui apa yang 

menjadi kendala dalam pengelolaan benda sitaan dan rampasan 

negara di RUPBASAN Kelas II terkait dengan tindak pidana illegal 

logging di Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu dengan pendekatan yuridis empiris sedangkan metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. 

Metode analisis data menggunakan analisis data normatif yaitu 

penulisan menggunakan pendekatan normatif dan data yang 

digunakan yaitu data sekunder, yang akan dianalisis menggunakan 

prisip hukum pidana dalam hal benda sitaan.  Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini mekanisme pengelolaan benda sitaan dan rampasan 

negara di RUBASAN kelas II terkait dengan tindak pidana Illegal 

Logging di Kabupaten Wonogiri yaitu petugas pengantar BASAN 

atau BARAN yaitu dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

instansi terkait. Petugas penerima melakukan pengecekan keabsahan 

surat yang menyertai, menyerahkan BASAN atau BARAN untuk 

diteliti petugas peneliti, membuat BA dan menyerahkan ke petugas 

pendaftaran. Petugas peneliti melakukan penelitian barang yang 

akan dititipkan di RUPBASAN dan melakukan pengecekan kondisi. 

Melakukan pendaftaran ke petugas pendaftaran. Selanjutnya 

melakukan penyimpanan oleh petugas penyimpanan dan 

pemeliharaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-

Undang RI No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.19 Tahun 

2004 tentang Kehutanan yang menetapkan “Semua hasil hutan dari 

hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat 

angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau 

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk 

Negara”, oleh karena itu terhadap barang bukti dalam perkara ini 

sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk Negara. Sedangkan 

kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan negara 

RUPBASAN Kelas II di Kabupaten Wonogiri yaitu tempat yang mana 

tempat di RUPBASAN masih kekurangan lahan untuk peletakan 

benda sitaan, sarana prasarana dan biaya operasional untuk 

perawatannya barang bukti tetap terjaga dalam keadaan baik dan 

utuh. 
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Latar Belakang:Bayi prematur dengan usia gestasi kurang 37 

minggu lahir dengan imaturitas organ yang berdampak pada 

kesulitan adaptasi di kehidupan ekstra uteri dan beresiko 

terjadinya morbiditas serta mortalitas akibat berat lahir rendah. 

Untuk mendukung kemampuan bayi premature beradapatasi 

dengan kelemahan-kelemahannya dibutuhkan penerapan nesting 

untuk mendukung perkembangan bayi, memfasilitasi 

perkembangan bayi prematur berupa kondisi fisiologis dan 

neurologis.Tujuan: Mengetahui perbedaan gambaran usia 

gestasi bayi prematur terhadap peningkatan berat badan dengan 

penerapan nesting.Metode: Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dengan pendekatan komparatif. Responden dalam 

penelitian ini adalah bayi prematur yaitu sebanyak 38 diambil 

menggunakan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi. Analisa data 

menggunakan uji statistik chi square. Hasil Penelitian: 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar frekuensi usia 

gestasi berusia 29-34 minggu sebanyak 26 responden sebesar 

(68,4%), frekuensi berat badan bayi sebelum penerapan nesting 

sebagian besar dengan berat 1500-2500 gram sebanyak 20 

responden sebesar (52,6%). Dan sebagian besar frekuensi berat 

badan bayi setelah penerapan nesting sebagian besar dengan 

berat kurang dari 1500 gram sebanyak 23 responden sebesar 

(60,5%). Hasil dari analisa chi square  dapat diketahui nilai p 

value adalah 0,588 .Kesimpulan: Tidak Ada perbedaan yang 

signifikan gambaran usia gestasi bayi prematur terhadap 

peningkatan berat badan pada penerapan nesting di 

RSUD.Dr.Soedirman Kebumen. Rekomendasi: Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti penerapan nesting 

dengan usia gestasi yang setara. 
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Perceraian kedua orangtua membuat anak terkena dampaknya, salah 

satu dampaknya dapat mengurangi tingkat kebahagiaan pada anak 

korban perceraian tetapi tentu tidak semua anak yang menjadi 

menurun ingkat kebahagiaannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan skala kebahagiaan. Metode yang digunakan uji 

validitas dengan rumus Aiken‟s V, dimensionalitas dengan 

Eksploratory Factor Analysis (EFA) dan Realiabilitas. Penelitian ini 

melibatkan 49 subjek dengan menggunakan kuesioner secara online 

dan responden diminta untuk mengisi 40 pernyataan yang harus 

dijawab sesuai kondisi subjek. Hasil yang didapat setelah melakukan 

uji validitas menggunakan rumus Aiken‟s V maka aitem yang lolos 

tinggal 35 aitem yang diuji oleh dua rater dengan menilai pada 

setiap pernyataan 1-5 dan aitem yang lolos dengan standar nilai 

minimal 0,80 maka yang gugur ada 5 aitem. Hasil uji 

dimensionalitas skala kebahagiaan ini terdapat lebih dari satu 

dimensi dan menghasilkan 36 aitem komponen 1 terdiri dari 9 aitem, 

komponen 2 terdiri dari 6 aitem dan komponen 3 terdiri dari 7 aitem. 

Hasil uji reliabilitas alpha cronbachnya 0,847 dengan (r  ≥ 0,3) 

maka aitem finalnya terdapat 16 aitem yang terdiri dari  6 aitem 

favorable dan 10 aitem unfavorable. 
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Artikel ini menyajikan upaya pengembangan skala psikologis 

kemandirian yang bertujuan mengukur kemandirian pada 

mahasiswa. Subyek penelitian berjumlah 52 mahasiswa dengan 

metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner yang 

dibuat di google form. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analsisis validitas konten dengan 

Aiken‟s V, Validitas konstruk dengan EFA, dan uji reliabilitas 

dengan alpha cronbach sebagai acuan. Hasil uji EFA, 

menghasilkan 3 komponen 21 aitem yang memenuhi kriteria 

memiliki factors loading >0,3. Karena hasil KMO  menunjukkan 

0,086. Dengan demikian persyaratan KMO tidak terpenuhi 

karena memiliki nilai dibawah 0,5. Jadi dipilih alternatif kedua.  

Hasil uji reliabilitas dengan 48 aitem menghasilkan skala final 

sebanyak 20 aitem dengan alpha cronbach 0,88. 
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Artikel ini menyajikan upaya pengembangan skala psikologis 

penerimaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

skala psikologi yang mengukur penerimaan diri dan mengetahui 

kualitas psikometriknya. Subjek penelitian ini berjumlah 90 siswa 

dengan metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner yang 

dibuat dengan mengggunakan forum googleform.  Penelitian ini 

dilakukan dalam 4 tahap: persiapan, penulisan aoyem, try out dan uji 

psikometrik. uji reabilitas dilakukan dengan mengacu pada rumus V 

Aiken;s (v ≥ 0,8) dan uji reabilitas menggunakan metode internal 

konsisteni Alpha Cronbach (r>0,3). berdasarkan uji try out dengan  

N= 90, diperoleh nilai alpha cronbach 0.950 dengan aitem akhir 

sebanyak 40, yang terdiri dari 12 aitem favorabel dan 28 aitem 

unfavorable. 
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Masalah gigi dan mulut di Indonesia mengalami peningkatan, salah 

satunya adalah plak gigi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcu 

mutan. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengguakan obat 

kumur yang mengandung senyawa antibakeri chlorhexine. 

Chlorhexidin memiliki efeksamping iritasi mulut, rasa terbakar dan 

perubahan presepsi rasa. Untuk meminimalkan efek samping tersebut 

maka dibutuhkan antibakteri herbal. Bawang merah mengandung 

senyawa allin, alisin dan flavonoid yang berpotensi sebagai 

antibakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi 

antibakteri dari ekstrak etanol dan metanol bawang merah terhadap 

bakteri Streptococcus mutans. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental, menguji aktivitas antibakteri menggunakan bakteri 

Streptococcus mutans. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

uji One Way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Ducan untuk 

melihat perbedaan tiap perlakuan. Hasil rerata diameter zona 

hambat untuk ekstrak etanol yaitu 5,22 mm (10%), 5,17 mm (20%), 

5,96 mm (30%), 6,28 mm (40%) dan 5,86 mm (50%). Untuk ekstrak 

metanol adalah 4,88 mm (10%), 5,23 mm (20%), 5,88 mm (30%), 

4,95 mm (40%) dan 5,65 mm (50%). Analisis One Way ANOVA yang 

dilanjutkan dengan Ducan menunjukan bahwa kedua ekstrak bawang 

merah memiliki potensi sebagai antibakteri dan tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. Kesimpulan dari penepitian ini adalah 

ekstrak etanol dan metanol bawang merah dengan konsentrasi 10, 

20, 30, 40 dan 50% memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap 

Streptococcus mutans 
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Latar Belakang Peningkatan jumlah tenaga kerja terjadi di 

Indonesia berdasarkan Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, menunjukkan bahwa 

pada tahun 2009 sebanyak 39,9 juta wanita bekerja dan pada tahun 

2012 jumlah tersebut meningkat hingga mencapai 41,7 juta wanita 

yang bekerja (http://www.bps.go.id). Berdasarkan data dari Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, pada tahun 

2019 terdapat 8.992 wanita bekerja di sektor formal. Masalah yang 

sering terjadi diantara wanita pekerja yaitu kelelahan. Kelelahan 

merupakan suatu kondisi yang menunjukkan keadaan tubuh baik 

fisik maupun mental yang dapat berakibat pada penurunan daya 

kerja dan ketahanan tubuh. Hasil data dari studi pendahuluan 

yang dilakukan di PT. Anugrah Abadi, Tempuran, Kabupaten 

Magelang, didapatkan data dari 10 pekerja wanita, 6 pekerja 

wanita mengalami kelelahan kerja ringan, 2 pekerja wanita 

mengalami kelelahan kerja sedang dan 2 pekerja wanita 

mengalami kelelahan kerja berat. Apabila kelelahan tersebut tidak 

segera diatasi akan menyebabkan libido seksual atau gairah 

seksual menurun. Penurunan libido seksual yang dialami wanita 

pekerja tersebut akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah 

tangga Tujuan Penelitian Mengetahui hubungan kelelahan kerja 

dengan libido seksual pada wanita pekerja sektor formal di 

Kabupaten Magelang. Metode Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian cross sectional dan metode sampling yang digunakan 

adalah simple random purposive sampling. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 86 pekerja wanita di PT. Lembah Tidar Jaya 

di Kabupaten Magelang. Pengambilan data menggunakan data 

primer dengan kuesioner UWFI untuk kelelahan kerja dan FSFI 

untuk libido seksual. Menggunakan uji statistic korelasi Spearman. 

Hasil Penelitian di perolah hasil adanya hubungan antara 

kelelahan kerja dengan libido seksual pada pekerja wanita sektor 

formal di Magelang. Hasil uji statistik di peroleh hasil p-value = 

0,001 < 0,05.
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Seiring bertambahnya usia banyak perubahan yang terjadi pada lansia 

salah satunya penurunan fungsi fisiologis yang mengakibatkan 

terjadinya gangguan degeneratif yaitu penurunan fungsi 

keseimbangan dan peningkatan resiko jatuh. Angka kejadian jatuh 

pada pasien dengan usia lebih dari 65 tahun sebesar 30 %, dan usia 

lebih dari 80 tahun sebesar 50 % setiap tahunnya. Salah satu 

modalitas fisioterapi dalam kasus ini dengan pemberian latihan. 

Otago Home Exercise Programme adalah program latihan untuk 

lansia yang didesain khusus untuk mengurangi kejadian jatuh, dengan 

cara meningkatkan kekuatan anggota gerak bawah, meningkatkan 

keseimbangan dan memberikan latihan jalan. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui adanya pengaruh Otago Home Exercise 

Programme terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia. Penelitian 

kuantitatif jenis pre-experimental design dengan teknik one group 

pre-test dan post-test design. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan simple random sampling, dengan jumlah responden 

sebanyak 17 lansia. Instrument penelitian menggunakan TUG (Time 

Up and Go test). Hasil uji Wilcoxon diketahui bahwa data dari nilai 

TUG sebelum dan sesudah diberikan otago home exercisi programme 

diperoleh signifikansi sebesar p=0,025 (p<0,05). Terdapat pengaruh 

pemberian otago home exercise programme terhadap penurunan 

resiko jatuh pada lansia di Panti „Aisyiyah Sumber Baluarti 

Surakarta. 
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The study purposes to determine the effect of capital 

structure, company size, profitability, and liquidity to the 

value of the company. This study obtained data directly by 

using secondary data from annual report of companies on 

website www.idx.co.id. Population in this study were all 

manufacturing companies listed on IDX between 2014-

2017. This study obtained 332 manufacturing companies as 

sample by using purposive sampling method. This study 

using multiple linier regression as a data analysis method. 

The result shows that liquidity has significant to the value of 

the company. Capital structure, company size, and 

profitability have no significant to the value of the company. 
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Sejak dinyatakan pandemi, hingga saat ini Indonesia mengalami 

peningkatan temuan kasus baru yang terinfeksi COVID-19. Hal 

ini membutuhkan upaya penanganan dari semua elemen yang 

ada. Radio komunitas merupakan salah satu elemen yang turut 

berperan melalui program siaran yang bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Namun 

program siaran yang ada hanya dilakukan secara konvensional 

sehingga dibutuhkan optimalisasi teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pengoperasiannya dalam rangka penanganan 

pandmei COVID-19. Dalam hal ini terdapat sebuah radio 

komunitas bernama Jawa Tengah Muhammadiyah Radio (JM 

Radio) yang berupaya mengoptimalisasikan teknologi informasi 

dan komunikasi berupa pemanfaatan berbagai media sosial 

dalam proses penyiaran program siaran dan pemanfaatan 

teknologi dalam proses penyiaran jarak jauh tanpa adanya 

pertemuan secara tatap muka antara   penyiar , operator, dan 

narasumber. 
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Pengiriman barang sudah menjadi salah satu keperluan di 

masyarakat. Banyak jasa ekspedisi yang bergelut dalam bidang 

penggantaran barang, salah satunya yang cukup tekenal adalah PT 

JNE. Dalam melakukan tugasnya PT JNE Berusaha untuk 

memberikan pelayanan jasa yang maksimal kepada pelanggan yang 

menggunakan jasanya. Namun dalam Pelaksanaanya kadang kala 

Jasa ekspedisi yang terkenal sekalipun khususnya PT JNE menemui 

kendala dalam penggiriman barangnggnya seperti 

rusak,terlambat,dan hilang, sehingga membuat pengguna jasanya 

menjadi ragu akan tanggun jawab dari PT JNE selaku penyedia 

layanan. Unuk itu PT JNE memberikan  asuransi untuk menanggug 

resiko dari kemungkinan terjadinya masalah pada barang selama 

proses pengiriman. PT JNE harus dan wajib untuk menanggung 

resiko yang ada dari pengiriman barang tersebut. Metode penelitian 

makalah ini menggunakan metode Yuridis empiris yaitu dengan 

pengumpulan data secara studi pustaka yaitu dengan bahan bahan 

dari perpustakaan seperti buku dan jurnal serta peraturan peraturan 

selain itu juga menggunakan penelitian di lapangan dengan 

melakukan wawancara. 
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Indonesia sebagai Negara yang berbentuk kepulauan secara 

geografis memiliki banyak pintu masuk bagi wisatawan asing baik 

jalur Darat, Udara, maupun Perairan,. Selain itu, Indonesia 

memiliki garis pantai yang Panjang, dan termasuk wilayah jalur 

perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya 

kejahatan transnasional. Instrumen Keimigrasian diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Keimigrasian 

bahwa dasarnya Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia 

tetap dibatasi keberadaannya dan wajib memiliki izin keimigrasian 

yang masih dalam masa aktif. Kemudian, di dalam rangka 

menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan 

perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Visa dipergunakan 

sebagai istilah teknis di bidang Keimigrasian yang artinya adalah 

cap atau tanda yang diterakkan pada paspor, yang telah 

menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara 

asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di 

dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat 

kedatangan Orang Asing di suatu Negara.
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Setiap kegiatan bisnis pasti memerlukan sebuah perjanjian. 

Adanya perjanjian ini akan mempelancar kegiatan bisnis. 

Perjanjian biasanya berisi mengenai hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab, dan ketentuan lain yang telah disepakati. 

Kesepakatan ini yang akan melahirkan perjanjian itu sendiri. 

Ada banyak sekali jenis perjanjian pada kegiatan bisnis, salah 

satunya adalah perjanjian pengadaan barang. Pihak yang berada 

pada perjanjian pengadaan barang ini adalah pengguna dan 

penyedia. Perjanjian pengadaan barang terjadi ketika ada pihak 

yang memerlukan barang yang diperlukan dan diperoleh di 

waktu tertentunya, sedangkan pihak satunya harus memenuhi 

permintaan tersebut. Perjanjian pengadaan barang sering 

dijumpai pada proyek-proyek bangunan. Penelitan ini 

membahas mengenai pengaturan asas keseimbangan dan 

tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengadaan barang. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode 

pendekatan yuridis normatif dan metode analisis data adalah 

kualitatif.  Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada paper 

ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan asas keseimbangan 

pada perjanjian pengadaan barang harus dimulai dengan 

negoisasi. Negoisasi harus sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata dan pemenuhannya harus sesuai Pasal 1320 

KUHPerdata serta tanggung jawab para pihak yang 

mencerminkan keseimbangan harus juga dimulai dari negoisasi. 

Dengan adanya negoisasi, para pihak dapat melakukan tanggung 

jawabnya sesuai dengan melaksanakan isi perjanjian dalam 

kedudukan yang sama, tidak ada pihak yang mempunyai posisi 

yang kuat diantara salah satunya. Jika ada pihak yang memiliki 

kedudukan yang lebih kuat, maka perjanjian tersebut menjadi 

tidak seimbang.
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Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban. Dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) penyebab utama kecelakaan yaitu 

unsur sikap batin yang berupa Kesengajaan (Pasal 311 Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009) dan unsur sikap batin yang berupa 

Kealpaan (Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009). Dalam 

praktiknya, penegak hukum seringkali kesulitan untuk untuk 

melakukan pembuktian apakah peristiwa kecelakaan tersebut murni 

kecelakaan (pure accident) atau ada unsur sikap yang berupa 

kesengajaan dan kealpaan didalamnya. Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif yang berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri terkait dengan 

kasus kecelakaan lalu lintas yang kemudian dihubungkan dengan 

teori-teori dan doktrin mengenai unsur kesengajaan dan kealpaan. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan, selanjutnya data 

dianalisis menggunakan deduktif. 
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Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai 

perlindungan hukum dan kesadaran hukum pengrajin kulit terhadap 

merek dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan 

Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya 

adalah data primer yakni berupa wawancara dan dokumen hukum. 

Selain itu juga menggunakan data sekunder yang kemudian 

dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari 

penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan melihat kesadaran 

hukum para pengrajin kulit di Desa Masin dengan dibandingkan 

dengan teori kesadaran hukum, maka para pengrajin kulit di Desa 

Masin belum memahami dan menyadari mengenai pentingnya 

perlindungan merek. Bentuk perlindungan hukum terhadap 

berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis 

perlindungan yakni perlindungan preventif dan represif. 
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Perkembangan dalam bidang teknologi saat ini sangatlah 

mengalami kemajuan pesat. Salah satu bidang teknologi yang 

sangat berkembang ialah internet. Perkembangan internet yang 

semakin meningkat membawa banyak dampak baik positif seperti 

halnya dalam menjalani komunikasi jarak jauh dan dalam 

menunjang kehidupan sehari-hari seperti kegiatan bisnis, namun 

di balik banyaknya manfaat yang di dapat, perkembangan internet 

juga dapat memberikan dampak negatif. Sifat internet yang tanpa 

adanya batasan ruang dan waktu dapat memantik untuk 

munculnya suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah cyber 

crime. Perlindungan hukum terhadap korban cyber crime tentunya 

sangat diperlukan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

pustaka yang menekankan sumber informasi dari buku-buku 

hukum, jurnal, makalah, surat kabar dan berbagai macam 

literature-literatur. Sumber data yang digunakan adalah sumber 

data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka 

lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. 

Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif.
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Pasien merupakan konsumen di tingkat pelayanan kesehatan baik di 

rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Pasien semakin kritis dan 

menuntut pelayanan yang berkualitas  dan fasilitas yang bagus dari 

rumah serta semakin banyaknya rumah sakit dan klinik yang 

beroperasional semakin ketat persaingan sehingga pasien semakin 

selektif untuk memilih rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit 

dituntut agar melakukan pengukuran kepuasan pasien secara berkala 

dana dapat menjaga kepercayaan pasien sehingga pasien menjadi 

loyal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kepuasan pasien terhadap loyalitas dan hubungannya dengan 

kepercayaan pasien. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah survey dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini 

dilakukan kepada 100 pasien di poliklinik gigi RSUD Kabupaten 

Karanyar. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepuasan pasien 

berpengaruh terhadap loyalitas  pasien dan variabel kepuasan 

pasien berpengaruh terhadap kepercayaan pasien. Kepercayaan 

pasien tidak memediasi kepuasan pasien dengan loyalitas pasien. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara 

persepsi kepemimpinan transformasional dan budaya 

organisasi dengan kinerja guru. Penelitian ini menggunakan 

responden guru tetap Lembaga Pengembangan Anak Putra 

Hrapan Purwokerto yang berjumlah 50 guru. Penelitian ini 

menggunakan penelitian populasi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik korelasi 

berganda. Metode pengumpulan data menggunakan skala, 

yaitu skala persepsi kepemimpinan transformasional, skala 

budaya organisasi dan skala kinerja guru. Hasil uji 

reliabilitas skala kinerja guru diperoleh nilai 0,928, skala 

persepsi kepemimpinan transformasional sebesar 0,943, dan 

skala budaya organisasi sebesar 0,941. Pada uji hipotesis 

yang ketiga dengan nilai koefisien korelasi  r= 0,885 dengan 

p= 0,000 (p<0,01), hal ini menunjukan bahwa terdapat 

hubungan positif antara persepsi kepemimpinan 

transformasional dan budaya organisasi dengan kinerja 

guru. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinan 

diperoleh nilai Rsquare sebesar 0,784. Nilai tersebut 

mengandung arti bahwa persepsi kepemimpinan 

transformasional dan budaya organisasi memberikan 

sumbangan efektif sebesar 78,4% terhadap kinerja, berarti 

masih terdapat 21,6% faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

guru.
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Soap is a product that is very useful as a cleaning tool to remove 

dirt. Soap also functions in cleaning bacteria and fungi that are 

on the body. There are many variations on the soap that has been 

used by the community, but antibacterial soap with natural 

ingredients is still underutilized. One of the natural ingredients 

that can be used as antibacterial in soap are stevia leaves and 

white pepper. The content in stevia leaves is stevioside which 

works as an enzyme, while white pepper extract contains 

alkaloids and essential oils found in pepper can also be used as 

antibacterial. The purpose of this study was to prove that the 

extract from stevia leaves and white pepper can inhibit the 

antibacterial effectiveness of solid soap. Tests were carried out on 

Staphylococcus aureus bacteria. The best results from the 

antibacterial effectiveness test were obtained in 3 mL stevia 

extract and 1.5 mL white pepper extract, which was 19.38 mm.
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Pendahuluan: Kehamilan merupakan proses fisiologis bagi 

wanita, berbagai keluhan dapat terjadi pada masa kehamilan, 

salah satunya adalah mual dan muntah pada awal kehamilan. 

Hampir 50-90% wanita hamil mengalami mual pada trimester 

pertama. Keluhan ini merupakan merupakan hal yang fisiologis 

akan tetapi bila tidak segerah diatasi akan menjadi hal yang 

patologis sehingga akan menimbulkan komplikasi, salah satunya 

adalah dehidrasi serta malnutrisi. Metode yang dapat dilakukan 

agar tidak terjadi komplikasi tersebut adalah dengan 

pengobatan secara nonfarmakologis, berupa pemberian terapi 

akupresur titik perikardium 6 untuk menurunkan mual dan 

muntah pada ibu hamil. Tujuan dari literature review ini 

terhadap beberapa penelitian adalah untuk mengetahui apakah 

ada efek akupresur perikardium 6 dalam mengurangi mual dan 

muntah pada ibu hamil. Metode: Metode yang digunakan dalam 

studi ini adalah metadata analisis dengan menggunakan tinjauan 

literature (literature view) dengan mencari artikel yang relevan. 

Sumber tinjauan menggunakan media elektronik dari beberapa 

database antara lain Sience Direct dan Google Scholar yang 

dipublishkan kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2020. 

Dengan keyword, vomiting/ muntah; nausea/ mual; pregnancy/ 

ibu hami; acupressure/ akupresur; perikardium 6/ neiguan. 

Hasil: Berdasarkan hasil literature review terhadap beberapa 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh pemberian teknik 

akupresur terhadap pengurangan mual muntah pada ibu hamil 

trimester I. Pembahasan: Akupresur pada titik perikardium 6 

dapat menghasilkan evaluasi yang baik pada ibu yang 

mengalami mual dan muntah pada kategori ringan dan sedang. 

Terapi akupresur juga tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan 

sebab dengan terapi akupresur tubuh sudah memiliki 

kandungan obat. Kesimpulan: Penggunaan metode acupressure 

pericardium 6 pada ibu hamil dalam mengurangi mual muntah 

menunjukkan keefektifannya.
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