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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FACTORS OF COINING INELDERLY BASED ON 

TRANSCULTURAL NURSING IN POSYANDU LANSIA SUKMAJAYA 

KERTAJAYA SURABAYA 

 

Correlational Research 

By : Nevia Ratri Indriani 

 

Introduction :Coining is a tradition of Javanese people in overcoming colds. 

Some elderly in Posyandu Sukmajaya still apply the coining so that there can be 

risk of handling of disease caused by self treatment. Until now there are no rules 

regarding coining so there are still those who consider it good or bad. Method 

:This was cross sectional design. The populations  were 78 elderly who have an 

follow Posyandu Sukmajayausing purposive sampling technique. There were 

eight variables in this study, there aretechnological factors, beliefs and 

philosophical factors, social and family attachments factors, factors of cultural 

values and lifestyle, prevailing policy factors, economic factors, educational 

factors as independent variable and use of coining in the elderlyas dependent 

variable. The instrument using questionnaires made by researchersand tested 

validity andreliability with validity results of0.350-0.916 and reliability of 0,612-

0,950. Data analyze using spearman rho correlation with significance level 

α≤0,05.Result :Statistical test result p= 0.00 r= 0,868 for technological factors, p= 

0.00 r= 0,656 forbeliefs and philosophical factors, p= 0,00 r= 0,700 forsocial and 

family attachments factors, p= 0.00 r= 0,788 for factors of cultural values and 

lifestyle, p= 0.00 r= 0,489 for prevailing policy factors, p= 0.191 r= -0,150 for 

economic factors, p= 0.00 r= 0,489 for educational factor. The result had showed 

that were correlation betweensix factors in the transcultural nursing theory 

except economic factor. Discussion:Provision of health counseling and 

promotion by health workers on the importance of use tradicional medicine. 

 

 

Keyword :coining, culture, elderly 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keperawatan komplementer dan alternatif pada beberapa dekade ini telah 

banyak digunakan oleh masyarakat, salah satu diantaranya adalah kerokan. 

Menurut National Center of Complementary and Alternatif Medicine, terapi 

komplementer dan alternatif merupakan pengobatan terdiri dari berbagai macam 

baik praktik maupun produk pengobatan yang bukan bagian dari pengobatan 

konvensional (Wahner and Dietlind, 2006). Studi pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti di posyandu lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya pada 

tanggal 23 April 2018, terdapat 9 dari 10 lansia memanfaatkan kerokan sebagai 

upaya penanganan utama ketika kondisi tidak enak badan seperti menggigil, mual, 

pusing, dan perut kembung meskipun terjadi perubahan fisiologis pada lansia. 

Dalam hal ini, faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

masih perlu dipelajari. 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2015, populasi 

penduduk dunia yang berusia 60 tahun atau lebih  mencapai 900 juta jiwa. Di 

kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. 

Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03% dari 

seluruh penduduk Indonesia dengan jumlah lansia terbesar pertama terdapat di 

Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 13,69%, kedua Provinsi Jawa Tengah yaitu 

sebesar 12,05%, dan ketiga Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,80 %. Data 
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jumlah lansia di Surabaya pada tahun 2015 yaitu 219.164 jiwa (Badan Pusat 

Statistik, 2016). 

 Badan Kesehatan Dunia mengemukakan bahwa 75 – 80% dari seluruh 

penduduk dunia pernah menjalani pengobatan non-konvensional. Selain Negara 

Indonesia, di  Asia juga memanfaatkan pengobatan ini seperti Vietnam menyebut 

kerokan sebagai Cao Gio, Kamboja menyebutnya Goh Kyol, dan di China 

menyebut kerokan dengan sebutan Gua Sha namun orang China memakai batu 

jade sebagai alat pengerok (Tanjung, 2012). Hasil survey pada penelitian  Didik 

(2004), 390 responden di kota Solo menunjukkan 87% pernah melakukan 

kerokan, 64% dari responden meyakini kerokan sangat bermanfaat untuk masuk 

angin dan nyeri otot.  

 Pengobatan non konvensional merupakan pengobatan yang dapat 

menggunakan metode tradisional seperti kerokan. Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia (2003) menjelaskan bahwa pengobatan tradisional merupakan salah 

satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan 

atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 

mengatasi masalah kesehatan. Kerokan dipercaya efektif dalam menyembuhkan 

gejala tidak enak badan meskipun terjadi perubahan fisik pada lansia. 

Menurutpenelitian Suryani and Sianturi (2013), masyarakat jawa memanfaatkan 

kerokan digunakan sebagai upaya penangananketika tidak enak badan karena 

caranya mudah, manjur dan tidak memerlukan banyak biaya. Namun dampak 

pemanfaatan kerokan yang dilakukan terus menerus akan menimbulkan efek 

kecanduan sehingga pelayanan kesehatan yang ada tidak dimanfaatkankan secrara 

efektif oleh lansia. Hingga saat ini kerokan merupakan metode pengobatan yang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NEVIA RATRI I



3 

 

 

 

belum memiliki kebijakan khusus terkait pemanfaatannya meskipun sudah 

terdapat penelitian bahwa kerokan tidak berdampak serius. Namun pemanfaatan 

kerokan pada lansia akan beresiko terhadap kesehatan akibat adanya perubahan 

fisiologis. 

 Upaya peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan oleh lansia dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya budaya dan sosial. Hal ini sesuai 

dengan teori keperawatan transkultural oleh Leininger (2002) yang mengkaji 

asuhan keperawatan berlandaskan pada kesamaan dan perbedaan budaya. Faktor 

dimensi struktur kultural dan sosial pada teori yang dikemukakan oleh Leininger 

diantaranya yaitu faktor teknologi, faktor  keyakinan, faktor sosial, faktor nilai 

budaya dan gaya hidup, faktor kebijakan yang berlaku, faktor ekonomi, dan faktor 

pendidikan.Studi etnografi yang dilakukan oleh Atik Triratnawati (2010) faktor 

ekonomi dan kebudayaan mempengaruhi kerokan dalam pengobatan masuk angin 

pada komunitas petani di Sleman Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Supriadi (2014) terdapat beberapa perbedaan pada  faktor determinan yang 

mempengaruhi pencarian pengobatan tradisional oleh masyarakat Cengkareng 

diantaranya faktor predisposisi (usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, 

suku, agama,nilai sehat sakit dan tingkat pengetahuan), faktor pendukung (tarif 

pelayanan kesehatan), serta faktor kebutuhan masyarakat Cengkareng.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut faktor-faktor pada teori yang 

dikemukakan oleh Leininger dapat dianalisis pada fenomena yang ada di 

Kelurahan Kertajaya. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian 

yang berjudul  “Analisis Faktor Pemanfaatan Kerokan pada Lansia Berbasis 
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Keperawatan Transkultural di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya 

Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa saja faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan  kerokan pada lansia 

berbasis keperawatan transkultural di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan 

Kertajaya Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan 

kerokan pada lanisa berbasis keperawatan transkultural di Posyandu Lansia 

SukmajayaKelurahan Kertajaya Surabaya. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan faktor teknologi dengan pemanfaatan kerokan 

berbasis keperawatan transkultural. 

2. Menganalisis hubungan faktor  keyakinan dan filosofis dengan 

pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

3. Menganalisis hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga  dengan 

pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

4. Menganalisis hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan 

pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

5. Menganalisis hubungan faktor kebijakan berlaku yang pemanfaatan 

kerokan berbasis keperawatan transkultural. 
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6. Menganalisis hubungan faktor ekonomi dengan pemanfaatan kerokan 

berbasis keperawatan transkultural. 

7. Menganalisis hubungan faktor pendidikan dengan pemanfaatan kerokan 

berbasis keperawatan transkultural. 

  

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

 Diharapakan dapat menambah pengetahuan pada bidang ilmu 

keperawatan keluarga mengenai asuhan keperawatan tentang  kerokan sebagai 

terapi alternatif yang sesuai dengan pendekatan keperawatan transkultural oleh 

Leininger dari hasil penelitian ini. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Perawat 

Diharapkan dapat dijadikan evaluasi dalam memberikan  

intervensirencana asuhan keperawatan pada lansia. 

2. Bagi Responden 

Diharapakan dapat dijadikan evaluasi oleh lansia di posyandu lansia 

Sukmajaya Kelurahan Kertajaya dalam pengambilan keputusan 

pencarian pengobatan yang efektif. 

3. Bagi Puskesmas 

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan acuan kebijakan asuhan 

keperawatan pada lansia. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kerokan 

Pengobatan menggunakan sentuhan, tekanan dan tusukan pada daerah 

permukaan tubuh sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut Tierra 

dalam Tamtomo (2005) kerokan  merupakan metode pengobatan tradisional 

dengan cara menekan dan menggeserkan benda tumpul seperti uang logam atau 

sendok secara berulang-ulang di permukaan kulit sampai terjadi balur berwarna 

merah. Kusnadi dalam Siswono (2004) menjelaskan bahwa prinsip kerokan 

adalah meningkatkan temperatur dan energi pada daerah yang dikerok dengan 

memberikan rangsangan pada kulit. Sehingga kerokan dapat dikatakan sebagai 

upaya menghilangkan rasa tidak enak badan atau masuk angin dengan 

meningkatkan panas bukan mengeluarkan angin melalui pori-pori kulit. 

Peralatan melakukan kerokan sangat mudah seperti uang logam, koin, batu 

giok, alat khusus kerok dari plastik, potongan jahe, potongan bawang, dan lain-

lain. Alat yang digunakan harus tumpul agar tidak melukai kulit. Tidak hanya 

benda tumpul yang digunakan dalam kerokan namun terdapat perlengkapan lain 

seperti minyak urut atau minyak angin, balsam, atau krim yang dapat berfungsi 

menghangatkan. Selain berfungsi untuk menghangatkan, minyak tersebut dapat 

berfungsi sebagai pengurang rasa sakit akibat gesekan logam dan menghindari 

terjadinya luka pada kulit yang dikerok (Suryani and Sianturi, 2013). 

Kerokan termasuk salah satu dari The Most Common ACT (Alternative/ 

Complementary Therapies) yang digunakan untuk pengurangan rasa nyeri (Strong 
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et al, 2002). Secara medis kerokan mempunyai beberapa efek menurut Saputra 

(2002) antara lain : 

1. Menghilangkan rasa nyeri melalui sistem endorphin yang dapat 

menimbulkan tubuh menjadi lebih segar.  

2. Dapat melancarkan peredaran pembuluh darah perifer dari keadaan 

vasokonstriksi menjadi vasodilatasi. 

3. Respon peningkatan suhu tubuh akibat reaksi inflamasi akut sekitar 0,5o C- 

2°C karena gesekan antara koin dan kulit penderita. 

Bagian tubuh yang biasanya dikerok adalah punggung, leher belakang, dada 

bagian atas, lengan dan terkadang tungkai atas. Pada daerah punggung dilakukan 

di sebelah kanan dan kiri tulang belakang dari atas ke bawah kemudian 

menyamping dari tengah ke tepi . Pada bagian leher belakang dilakukan dari atas 

ke bawah dan pada dada atas dilakukan dari tengah ke tepi. Kerokan dapat 

menyebabkan perubahan warna kulit dari kemerahan, merah kebiruan atau 

menghitam. Menurut Mochtar Wijayakusuma dalam Palupi (2008), semakin 

menua perubahan warna kulit akibat kerokan maka semakin berat gangguan 

penyakitnya. Namun kemerahan yang timbul pada bagian yang dikerok akan 

hilang sendiri dalam beberapa hari (Tamtomo, 2008). 

Kerokan tidak dilakukan pada bagian kulit yang teriritasi, terdapat luka, 

alergi, dan pada perut wanita hamil karena dapat menimbulkan kontraksi dini 

pada masa kehamilan. Menurut Aldridge  dalam Tamtomo (2005) kerokan tidak 

boleh dilakukan pada bayi karena kulit bayi masih sangat lembut dan mudah 

terjadi iritasi.  
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Kerokan  tidak akan berdampak buruk apabila tidak dilakukan secara terus 

menerus. Namun, apabila kerokan  dijadikan sebagai terapi utama maka akan 

mengakibatkan banyak pembuluh darah kecil dan halus pecah serta menimbulkan 

kecanduan akibat dari pengeluaran hormon endorphin (Misbahatori, 2013). 

Masyarakat melakukan kerokan ketika kondisi sedang tidak enak badan 

yang disebut dengan istilah masuk angin. Bagi masyarakat suku Jawa masuk 

angin disebut dengan masuknya angin ke dalam tubuh sehingga dengan 

melakukan kerokan dapat dipercaya bahwa angin yang masuk ke dalam tubuh 

akan keluar  melalui pori-pori kulit setelah dilakukan kerokan.Dalam penelitian 

Suryani and Sianturi( 2013), kerokan dapat disebut sebagai pengobatan masuk 

angin yang efektif, manjur, murah dan mudah. Selain itu kerokan dalam 

kosmologi Jawa sesuai dengan prinsip pengembalian keseimbangan antara jiwa, 

raga dan sukma. Metode penyembuhan kerokan bersifat holistik yang tidak hanya 

mengembalikan keadaan fisik penderita saja, namun juga dapat mempengaruhi 

keadaan mental yaitu rasa pasrah, sabar, dan menerima. Secara sosial kerokan 

dapat mempercepat penyembuhan karena memiliki fungsi mengembalikan 

hubungan antara penderita dan pengerok melalui perhatian, sentuhan tangan 

maupun nasihat atau komunikasi yang mucul saat saling berinteraksi 

(Triratnawati, 2010). 

Tidak terdapat istilah masuk angin dalam medis karena kalangan medis 

tidak bisa menerima fenomena masuknya angin ke dalam tubuh penderita. Dalam 

medis masuk angin disebut sebagai kumpulan gejala seperti flu, batuk, ISPA 

(infeksi saluran pernafasan atas), maag, gangguan pencernaan, penyakit jantung 

atau gangguan penglihatan bagi penderita yang sudah tua (Tamtomo, 2005). 
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2.2 Konsep Lansia 

2.2.1 Definisi Lansia 

Lansia merupakan proses tercapainya kemasakan organism dalam fungsi 

dan terjadinya penurunan seiring dengan berjalannya waktu menurut World 

Health Organisation. Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dapat dikatakan 

sebagai lansia, karena akibat faktor tertentu pemenuhan kebutuhan dasar baik 

secara jasmani, rohani maupun sosial tidak dapat terpenuhi (Nugroho, 2012). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, 

dikatakan lanjut usia apabila seseorang telah mencapai usia 60 tahun ke atas 

(Kemenkes RI, 2017). Lansia bukan merupakan suatu penyakit namun merupakan 

tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan terjadinya penurunan 

kemampuan organ akibat proses menua. Menurut Effendi dan Makhfludi (2009) 

keadaan lansia dapat ditandai oleh gagalnya seseorang dalam mempertahankaan 

keseimbangan terhadap stress fisiologis. 

2.2.2 Klasifikasi lansia 

Terdpat beberapa klasifikasi lansia di antara lain : 

1. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, menurut 

UU Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2. 

2. Usia lanjut dapat dikategorikan menjadi 5 menurut Depkes RI (2013) : 

1) Pra Lansia   : 45-59 tahun 

2) Lansia    : 60 tahun atau lebih 

3) Lansia resiko tinggi  : 60 tahun atau lebih  dengan masalah  

       kesehatan 
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4) Lansia potensial  : lansia yang masih mampu melakukan  

      pekerjaan dan kegiatan yang dapat   

      menghasilkan barang atau jasa 

5) Lansia tidak potensial : lansia yang tidak berdaya mencari nafkah  

      sehingga bergantung pada orang lain 

3. Menurut Dra. Jos Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu: 

1) Fase inventus : 25-40 tahun 

2) Fase virilies  : 40-55tahun 

3) Fase presenium : 55-65 tahun 

4) Fase senium  : 65 tahun – tutup usia 

4. Masa usia lanjut menurut Setyonegoro dalam Nugroho (2000) yaitu geriatric 

age merupakan masa usia lanjut lebih dari 65 tahun atau 70 tahun yang 

diklasifikasikan menjadi : 

1) Young Old : 70-75 tahun 

2) Old  : 75-80 tahun 

3) Very Old  : >80 tahun 

2.2.3. Teori Penuaan pada Lansia 

 Dalam Ferry Effendi (2009) Stanley dan Patricia (2000) mengemukakan 

teori penuaan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: 

1. Teori Biologis 

Teori ini menjelaskan tentang proses penuaan termasuk penurunan fungsi 

organ dan perubahan struktur organ, perkembangan usia dan kematian, 

perubahan secara molekuler dan seluler dalam organ, serta kemampuan 

melawan penyakit. Teori biologis terbagi menjadi : 
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1) Teori Genetika 

Teori ini menjelaskan sebab akibat dari penuaan yang dipengaruhi oleh 

dampak lingkungan dan pembentukan gen secara alamiah berjalan sesuai 

waktu dalam perubahan sel atau struktur jaringan. 

2) Teori Dipakai dan Rusak 

Teori ini menjelaskan bahwa akumulasi sisa metabolic dapat merusak 

sintesis DNA, sehingga menyebabkan malfungsi molecular hingga organ 

tubuh.  

3) Riwayat Lingkungan 

Pada teori ini faktor-faktor dalam lingkungan seperti karsinogen dari 

industri, cahaya matahari, trauma dan infeksi dapat mempercepat 

penuaan. Namun faktor lingkungan bukan faktor utama dalam proses 

penuaan melainkan faktor sekunder. 

4) Teori Imunitas 

Teori ini menggambarkan suatu kemunduran dalam sistem imun yang 

berhubungan dengan penuaan. Ketika orang bertambah tua, pertahanan 

tubuh lebih rentan untuk menderita berbagai penyakit seperti kanker dan 

infeksi. Seiring dengan berkurangnya fungsi imun, terjadilah peningkatan 

dalam respon autoimun tubuh. 

5) Teori Neuroendokrin 

Teori-teori biologi penuaan, berhubungan dengan hal-hal seperti yang 

telah terjadi pada struktur dan sel, serta kemunduran fungsi sistem 

neuroendokrin. Proses penuaan mengakibatkan adanya kemunduran 
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sistem tersebut sehingga dapat mempengaruhi daya ingat lanjut usia dan 

terjadinya beberapa penyakit yang berkaitan dengan system endokrin. 

2. Teori Psikologis  

Teori ini menjelaskan perubahan sikap dan perilaku yang menyertai 

peningkatan usia, sebagai lawan dari implikasi biologi pada kerusakan 

anatomis. Teori ini terbagi menjadi: 

1) Teori Kepribadian 

Kepribadian manusia adalah suatu wilayah pertumbuhan yang subur 

dalam tahun-tahun akhir kehidupannya. Teori kepribadian menyebutkan 

aspek-aspek pertumbuhan psikologis tanpa menggambarkan harapan atau 

tugas spesifik lansia. 

2) Teori Tugas Perkembangan 

Erickson menguraikan tugas utama lansia adalah mampu melihat 

kehidupan seseorang sebagai kehidupan yang di jalani dengan integritas. 

Dengan kondisi tidak adanya pencapaian pada perasaan bahwa ia telah 

menikmati kehidupan yang baik, maka lansia tersebut beresiko untuk 

disibukkan dengan rasa penyesalan atau putus asa. 

3) Teori Disengagement (Teori Pembebasan) 

Suatu proses yang menggambarkan penarikan diri oleh lansia dari peran 

bermasyarakat dan tanggung jawabnya. 

4) Teori Aktifitas 

Teori ini menjelaskan bahwa jalan menuju penuaan yang sukses adalah 

dengan cara tetap aktif.  
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5) Teori Kontinuitas 

Teori ini juga dikenal dengan teori perkembangan yang menjelaskan 

mengenai kemampuan koping individu sebelumnya dan kepribadian 

sebagai dasar untuk memprediksi seseorang akan dapat menyesuaikan 

diri terhadap penuaan. 

2.2.4 Perubahan pada Lansia 

Perubahan- perubahan yang terjadi pada lansia (Nugroho, 2000): 

1. Perubahan- perubahan fisik yang terjadi pada lansia diakibatkan oleh 

terjadinya proses degeneratif yang meliputi: 

1) Perubahan jumlah sel yang lebih sedikit , ukuran sel lebih besar dan 

berkurangnya jumlah cairan tubuh di dalam intraseluler. 

2) Sistem persyarafan terjadi perubahan respon dan waktu untuk bereaksi 

dan mengecilnya syaraf panca indera yang menyebabkan berkurangnya 

penglihatan, hilangnya pendengaran, menurunnya sensasi perasa dan 

penciuman sehingga dapat mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan 

misalnya glukoma dan sebagainya. Menurunnya kemampuan otak dalam 

menyerap vitamin B12, yang berperan dalam proses kerja otak 

menyebabkan penerimaan stimulus lambat, daya ingat menurun, 

degenerasi sel-sel otak, menurunnya kognisi dan menurunnya tingkat 

intelektual. Sehingga dapat berdampak pada penurunan pola hidup bersih 

dan sehat. 

3) Sistem pendengaran terjadi perubahan hilangnya daya pendengaran pada 

telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, 

suara yang tidak jelas sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia di 
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atas umur 65 tahun dan pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia 

yang mengalami ketegangan jiwa atau stress. Hilangnya kemampuan 

pendengaran meningkat sesuai dengan proses penuaan. 

4) Sistem penglihatan terjadi perubahan hilangnya respon terhadap sinar, 

kornea lebih terbentuk spesies, lensa lebih suram sehingga menjadi 

katarak yang menyebabkan gangguan penglihatan, hilangnya daya 

akomodasi, meningkatnya ambang pengamatan sinar, menurunnya 

lapang pandang sehingga luas pandangnya berkurang. 

5) Sistem kardiovaskuler terjadi perubahan elastisitas dinding aorta 

menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung 

memompa darah menurun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi 

dan volume pembuluh darah karena kurangnya efektivitas pembuluh 

darah perifer untukoksigenasi, perubahan posisi dari tidur ke duduk, 

duduk ke berdiri bisa mengakibatkan tekanan darah menurun yang 

mengakibatkan pusing mendadak, tekanan darah meninggi diakibatkan 

oleh meningkatnya resitensi dari pembuluh darah perifer.  

6) Sistem integumen mengalami perubahan akibat proses penuaan secara 

fisiologis. Perubahan yang terjadi diantaranya adalah fungsi saawar kulit 

berkurang, kulit menjadi atrofi akibat berkurangnya vaskulerisasi pada 

lapisan kulit. Penurunan fungsi kulit seperti ekskresi, proteksi, sekresi, 

termoregulasi, dan persepsi sensori terjadi akibat penurunan jumlah 

keratinosit dan fibroblast. Selain itu penurunan produksi sebum dan 

kemampuan stratum korneum untuk mengikat air juga menurun sehingga 

kulit menjadi kering (Damayanti, 2017). 
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2. Perubahan mental 

Meliputi perubahan dalam memori secara umum, cenderung disebut 

kerusakan memori berhubungan dengan peningkatan usia atau penurunan 

kognitif berhubungan dengan proses menua.  

3. Perubahan psikososial 

Meliputi nilai seseorang sering diukur oleh produktivitasnya dan identitas 

dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan sebelumnya serta merasakan sadar 

akan kematian. 

4. Perubahan Psikologis 

Masalah psikologis yang dialami oleh lanjut usia ini pertama kali mengenai 

sikap terhadap proses menua. Dalam hal ini di kenal dengan sebutan diri 

pribadinya. Pemisahan diri dilakukan pada masa-masa akhir kehidupan saja. 

Pada lansia yang realistik dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. 

Karena lanjut usia sering dianggap terlalu lamban, dengan gaya reaksi yang 

lamban dan kecepatan bertindak serta proses berfikir yang menurun. 

 

2.3. Teori Keperawatan Transkultural 

2.3.1 Definisi Keperawatan Transkultural 

Keperawatan transkultural merupakan ilmu budaya dalam keperawatan 

untuk mengembangkan landasan pengetahuan ilmiah dan humanistic guna 

menyiapkan praktik asuhan keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan 

universal meliputi proses belajar dan praktik keperawatan yang berfokus pada 

perbedaan dan kesamaan diantara budaya (Leininger, 2002).  
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2.3.2 Komponendalam keperawatan transkultural 

Teori keperawatan transkultural terdiri dari beberapa komponen (Leininger 

dalam Andrews & Boyle, 2003) : 

1. Care  

Suatu abstrak yang menunjukkan kejadian yang berhubungan dengan 

bantuan, dukungan, memfasilitasi sesuai kebutuhan atau mengantisipasi 

kebutuhan guna meningkatkan kesehatan, keadaan manusia, cara hidup 

bahkan menghadapi kematian. 

2. Culture  

Suatu pandangan hidup seseorang individu ataukelompok yang mengacu pada 

nilai-nilai, keyakinan atau norma, pola dan praktik yang dipelajari, dibagikan 

dan diwariskan antar generasi. 

3. Culture care 

Kebudayaan yang berasal dari tindakan membantu, mendukung individu atau 

kelompok dengan kebutuhan guna mengantisipasi masalah yang 

membutuhkan pedoman dalam pengambilan keputusan. 

4. Culture care diversity 

Beragam budaya dalam mengartikan perawatan, pola, nilai-nilai, simbol, dan 

adatistiadat pada suatu budaya. 

5. Worldview  

Cara individu atau kelompok dalam memahami dunia mereka dalam 

memberikan penilaian terhadap sikap, gambar, atau perspektif tentang 

kehidupan mereka. 
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6. Cultural and social structure dimension 

Suatu pola budaya yang berhubungan dengan agama atau spiritualitas, 

keluarga atau sosial, peraturan dan kebijakan, pendidikan, ekonomi, nilai-

nilai budaya, bahasadan faktor ethnohistory dalam perbedaan budaya. 

7. Environment context 

Gabungan peristiwa atau pengalaman hidup terkait yang memberikan makna 

dan untuk membimbing pernyataan dan keputusan manusia, terutama dalam 

lingkungan maupun wilayah geografis. 

8. Ethnohistory  

Rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu yang disaksikan oleh orang-orang 

yang mempelajarinya. 

9. Emic 

Mengacu pada pandangan lokal atau pandangan dari dalam dan nilai-nilai 

tentang peristiwa. 

10. Etic 

Mengacu pada pandangan luar dan nilai-nilai tentang peristiwa. 

11. Health  

Negara yang sehat diketahui dari budaya yang ditetapkan, dinilai, dan 

dipraktikkan oleh individu maupun kelompok yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

12. Nursing  

Mempelajari humanistic berdasarkan keilmiahan yang dilakukan pada 

perawatan budaya, pengetahuan holistic dan kompetensi untuk membantu 

individu atau kelompok dalam mempertahankan kesehatan mereka, 
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kesejahteraan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan kematian 

yang bermakna dengan baik. 

13. Culture care prevention and or maintenance  

Bantuan,dukungan, fasilitas tindakan professional dan keputusan yang 

membantu orang guna mempertahankan dan atau melestarikan nilai-nilai 

perawatan yang relevan sehingga mereka dapat mempertahankan 

kesejahteraan mereka, sembuh dari penyakit. Tindakan keperawatan 

diberikan sesuai dengan nilai yang relevan sehingga status kesehatan mereka 

mencapai optimal. 

14. Culture care accommodation and/or negotiations 

Bantuan,dukungan, fasilitas tindakan professional dan keputusan yang 

membantu orang dari budaya yang ditunjuk untuk beradaptasi atau 

bernegosiasi untuk hasil kesehatan yang lebih menguntungkan.  

15. Culture care repatterning and/or restructuring 

Bantuan,dukungan, fasilitas tindakan professional dan keputusan yang 

membantu orang untuk mengubah atau memodifikasi pandangan hidup 

mereka dalam pola kesehatan yang baru, berbeda, dan menguntungkan namun 

masih menghormati nilai budaya dan keyakinan. 

16. Culture competent nursing care 

Kompetensi keperawatan budaya yang digunakan berdasarkan perawatan 

budaya dan pengetahuan tentang kesehatan dan kebiasaan yang berarti 

memutuskan kebiasaan hidup untuk mengahadapi kesakitan, cacat atau 

kematian bagi individu maupun kelompok. 
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2.3.3 Paradigma keperawatan transkultural 

Menurut Leininger (Andrews & Boyle, 2003) empat konsep sentral dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya yaitu: 

1. Manusia  

Manusia merupakan individu, keluarga atau kelompok yang mempunyai 

nilai-nilai dan norma-norma diyakini guna menetapkan keputusan dan 

melakukan keputusan. 

2. Sehat  

Kesehatan adalah keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya 

digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang atau sehat yang 

dapat diamati dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan klien dan perawatan adalah 

ingin mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat-sakit yang adaptif. 

3. Lingkungan 

Lingkungan merupakan keseluruhan fenomena yang mempengaruhi 

perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dianggap 

sebagai totalitas kehidupan dan budaya yang saling berinteraksi. Menurut 

Andrews & Boyle (2003) pembentukan budaya dipengaruhi oleh tiga bentuk 

lingkungan yaitu lingkungan fisik, sosial, dan simbolik. lingkungan fisik 

merupakan lingkungan alam seperti daerah khatulistiwa, pegunungan, 

pemukiman padat, dan iklim tropis. Lingkungan sosial merupakan 

keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu, 

keluarga atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas dengan 

mengikuti struktur dan aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. 

Lingkungan simbolik merupakan keseluruhan bentuk dan simbol yang 
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menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu seperti seni, riwayat 

hidup, bahasa, dan atribut yang digunakan. 

4. Keperawatan  

Asuhan keperawatan meliputi proses atau rangkaian kegiatan pada praktik 

keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang 

budaya dan ditujukan membuat individu mandiri sesuai dengan budaya klien. 

2.3.4 Asuhan keperawatan transkultural 

Leininger mengembangkan model konseptual yang menjelaskan konteks 

budaya dalam asuhan keperawatan dalam bentuk Sunrise Model terdapat 

keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan pentingnya 

pengkajian budaya harus dilakukan secara komprehensif. Model tersebut 

beranggapan bahwa nilai-nilai pelayanan budaya, kepercayaan dan praktik 

merupakan hal yang tidak dapat diubah dalam budaya dan dimensi struktural 

sosial masyarakat, termasuk konteks lingkungan, bahasa dan riwayat etnik (Perry 

& Potter, 2009). Model Sunrise Model yang dikemukakan oleh Leiningerdapat 

dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1Model matahari terbit (Sunrise Model) teori 

keperawatan Leininger 

 Teori ini berorientasi pada sistem yaitu pembentukan sistem pelayanan 

kesehatan dengan berbasis budaya individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 

Dalam teori ini pelayanan keperawatan kepada klien perlu memperhatikan nilai-

nilai budaya dan konteks sehat sakit. Menurut Leininger dalam Nursalam (2013) 

setiap orang dari masing-masing budaya mengetahui dan dapat mendefinisikan 

cara-cara sesuai pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap dunia keperawatan 

dan dapat menghubungkan terhadap keyakinan sehat secara umum dan 

praktiknya. 
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1. Pengkajian dalam keperawatan transkultural 

Beberapa komponen yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan dalam 

pendekatan Sunrise Model (Melo, 2013) : 

1) Faktor teknologi  

Faktor teknologi dapat berupa akses pada teknologi informasi, akses dalam 

komunikasi, akses pada media dan pers, akses pada alat elektronik di 

lingkungan, akses pada pelayanan kesehatan. Dalam hal ini lansia dapat 

mencari akses informasi terkait kesehatan di lingkungan sekitar dan 

pelayanan kesehatan terdekat dengan mudah di era globalisasi serta 

memanfaatkan perkembangan teknologi guna memperoleh alat untuk 

menunjang kesehatan. 

2) Faktor keyakinan dan filosofi 

Faktor keyakinan dan filosofi dapat berupa praktik religious, konsultasi 

pada terapis tradisional, arti hidup, kekuatan individu, kepercayaan, 

spiritualitas dan kesehatan, nilai personal, norma dan kepercayaan 

religious. Metode pengobatan dan keyakinan yang dianut oleh individu 

lansia dapat berdampak positif atau negatif terhadap status kesehatan. 

3) Faktor sosial dan keterikatan keluarga 

Faktor sosial dan keterikatan keluarga berupa struktur keluarga, kerukunan 

dalam keluarga, nilai keluarga, peran keluarga komposisi keluarga, tugas 

perkembangan, status sosial, penyakit keluarga serta situasi emosional 

seperti dukungan keluarga. Sedangkan dukungan sosial diklasifikasikan 

menjadi: 
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(1) Dukungan emosional  

Dukungan berupa empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang 

bersangkutan. 

(2) Dukungan penghargaan 

Dukungan penghargaan dapat terjadi melalui rasa ungkapan hormat 

atau penghargaan positif untuk orang lain, dorongan maju atau 

persetujuan dengan pendapat  individu dan perbandingan positif 

antar individu 

(3) Dukungan instrumental 

Mencakup bantuan langsung kepada individu misalnya dengan 

memberi bantuan baik berupa barang atau jasa sehingga tercapainya 

kesehatan yang berdampak positif. 

(4) Dukungan informatif 

Mencakup pemberian nasihat, saran, pengetahuan, informasi serta 

petunjuk dalam pencarian metode pengobatan yang akan dikehendaki 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (Nursalam & 

Kurniawati, 2007). 

4) Nilai-nilai budaya dan gaya hidup 

Nilai-nilai budaya merupakan perusmusan sesuatu dan ditetapkan oleh 

penganut budaya yang  dianggap baik atau buruk. Norma-norma budaya 

adalah suatu kaidah yangmempunyai sifat penerapan terbatas pada 

penganut budaya terkait. Hal yang dikaji pada faktor ini adalah posisi dan 

jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, 

persepsi sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan kebiasaan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NEVIA RATRI I



24 

 

 

 

membersihkan diri serta keputusan dalam pengobatan. 

5) Faktor kebijakan yang berlaku 

Kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam keperawatan transkultural 

adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan 

keperawatan lintas budaya (Andrews & Boyle, 2003).Faktor ini meliputi 

akses ke keamanan publik (keamanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, 

pekerjaan, transportasi, sosial), akses keadilan, kenegaraan, partisipasi 

politik, kebebasan berpikir dan berekspresi, komunikasi intra institusional, 

komunikasi inter sektor, komunikasi inter institusional.  

6) Faktor ekonomi 

Ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan material dari 

sumber yang terbatas. Individu yang membutuhkan perawatan 

memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk membiayai 

sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi perlu dikaji seorang perawat 

antara lain pemasukan dalam keluarga, sumber penghasilan lain, asuransi 

kesehatan, dampak penghasilan terhadap kesehatan. 

7) Faktor pendidikan  

Faktor pendidikan dapat berupa pengetahuan, akses ke pendidikan, literasi 

(membaca dan menulis), kebiasaan membaca dan menulis, akses ke 

informasi, penyelesaian masalah dan performa intelektual. Menurut 

Notoatmodjo (2005) beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang antara lain pendidikan baik formal maupun non formal, media 

massa, tradisi dan budaya, lingkungan, pengalaman dari orang tersebut. 
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2. Diagnosa keperawatan dalam keperawatan transkultural 

Diagnosa keperawatan merupakan respon klien sesuai dengan latar belakang 

budayanya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi 

keperawatan. Terdapat tiga diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan 

dalam asuhan keperawatan transkultural yaitu gangguan konunikasi verbal 

berhubungan dengan perbedaan kultur, gangguan interaksi sosial 

berhubungan dengan disorientasi sosiokultural danketidakpatuhan dalam 

pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang dianut atau diyakini 

(Husna, 2017). 

3. Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan transkultural 

Terdapat  tiga pedoman dalam keperawatan transkultural yaitu dengan 

mempertahankan budaya klien apabila tidak bertentangan dengan kesehatan, 

mengakomodasi budaya klien apabila budaya yang dimiliki kurang 

menguntungkan bagi kesehatan, dan merubah budaya klien apabila budaya 

yang dimiliki bertentangan dengan kesehatan (Husna, 2017). 

4. Evaluasi dalam keperawatan transkultural 

Evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan 

klien tentang mempertahankan budaya, mengurangi budaya, atau beradaptasi 

dengan budaya baru. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan 

yang sesuai dengan latar belakang budaya klien (Husna, 2017). 
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2.4 Keaslian Penelitian 

Dalam pencarian keaslian penelitian yang didapat dari google scholar dan 

repository peneliti menggunakan keyword pengobatan tradisional, body scruping, 

dan tradisi kerokan. Beberapa hasil pencarian diantara lain sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

No Judul karya ilmiah dan 

penulis 

Metode (Desain, 

sampel, variabel, 

instrument, analisis) 

Hasil 

1  Determinan perilaku 

pencarian pengobatan 

tradisional (Traditional 

Medication) masyarakat 

urban cengkareng 

Jakarta Barat Tahun 

2014 

Penulis : Supriadi  

Penelitian : Kuantitatif 

Desain : Cross sectional 

Sampel: orang dewasa 

yang bertempat tinggal 

di Cengkareng serta 

pernah melakukan 

pencarian pelayanan 

kesehatan (pengobatan) 

tradisional 

Variable : perilaku, 

pengobatan tradisional 

Instrument : kuisioner 

Analisis : chi square 

Masyarakat 

cengkareng 

memiliki minat 

untuk melakukan 

pengobatan di 

pelayanan 

kesehatan 

tradisional cukup 

tinggi dengan 

berbagai frekuensi 

kunjungan sesuai 

kebutuhan. 

2  Pengobatan tradisional 

upaya meminimalkan 

biaya kesehatan 

masyarakat desa di Jawa 

(2010) 

Penulis : Atik 

Triratnawati 

Penelitian : kualitatif 

Desain : deskriptif  

Sampel : 48 responden, 

6 responden kunci, 

masyarakat petani 

ngaglik sleman, daerah 

istimewa Yogyakarta 

dan nelayan desa 

pandangan wetan , 

rembang 

Variabel : pengobatan 

tradisional, biaya 

kesehatan, masyarakat 

desa di Jawa 

Instrument : observasi 

dan wawancara 

 

Alasan pemilihan 

pengobatan 

tradisional kerokan 

oleh masyarakat 

desa di Jawa adalah 

murah, mudah dan 

manjur. 
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No Judul karya ilmiah dan 

penulis 

Metode (Desain, 

sampel, variabel, 

instrument, analisis) 

Hasil 

3 Effect of Gua Sha 

therapy on 

perimenopausal 

syndrome : a 

randomized control 

trial(2017) 

Penulis : 

Meng, Fang 

Duan, Pei-bei 

Zhu, Junya 

Lou, Qing-qing 

Fang, Zhao-hui 

An, Hong-li 

Liu, Lan-ying 

Hu, Yue 

Hu, Qian 

Desain : deskriptif 

Sampel : wanita 

perimenopause 

Variable: Gua Sha 

therapy, sindrom 

menopause 

Instrument : kuesioner 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terapi Gua sha 

efektif dan aman 

dalam 

menghilangkan 

gejala 

perimenopausal dan 

meningkatkan 

kualitas hidup pada 

peserta dengan 

sindrom 

perimenopause.  

4. Kajian Biologi 

Molekuler Pengobatan 

Tradisional Kerokan 

pada Penanggulangan 

Mialgia (2005) 

Penulis : Didik 

Gunawan Tamtomo 

Desain : deskriptif 

eksploratif 

Sampel : penderita 

mialgia 

Variabel : kerokan, 

penanggulangan mialgia 

Instrument : eksperimen  

Kerokan dapat 

mengurangi nyeri 

pada gejala mialgia 

5. Gambaran Hispatologi 

kulit pada Pengobatan 

Tradisional Kerokan 

(2008) 

Penulis : Didik 

Gunawan Tamtomo 

Metode dilakukan 

kerokan di lengan atas 

peneliti menggunakan 

mata uang logam 

dengan pelicin minyak 

kelapa. Satu jam 

kemudian dilakukan 

biopsy oleh dokter 

spesialis kulit dengan 

cara Punch Biopsy 

dengan diameter 8 mm 

sedalam 5mm. 

specimen jaringan 

biopsi dikirim ke 

Laboratorium UNS 

1. Terdapat erosi 

pada stratum 

corneum dari 

epidermis 

2. Jaringan sub 

epitel udem 

3. Kapiler melebar 

(vasodilatasi) 

4. Sebukan ringan 

sel inflamasi 

5. Sel eritrosit 

ekstravaskuler 

6. Debris dari sel 

mati 
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No Judul karya ilmiah dan 

penulis 

Metode (Desain, 

sampel, variabel, 

instrument, analisis) 

Hasil 

6.  Pengalaman Kerokan 

Sebagai Terapi 

Komplementer (2013) 

Penulis : Suryani dan 

Sianturi  

Desain : kualitatif 

etnografi 

Sampel : 4 informan 

yang sering 

melakukankerokan 

Variabel : pengalaman 

kerokan 

Instrument : panduan 

wawancara mendalam 

dan kuesioner 

karakteristik informan. 

Analisis :analisis isi 

(content analysis).  

Kerokan dapat 

dijadikan sebagai 

terapi alternatif dan 

pelengkap dari 

terapi konvensional 

yang dapat 

mengakibatkan 

kecanduan. 
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Culture Care 

 Faktor dari budaya-budaya tertentu 

1. Faktor 

teknologi 

6. Faktor 

ekonomi  

5. Faktor kebijakan 

yang berlaku 

4. Faktor 

nilai 

budaya 

3. Faktor sosial 

dan 

keterikatan 

keluarga 

2. Faktor 

keyakinan dan 

filosofi 

7. Faktor pendidikan 

Fokus pada kesehatan individu, keluarga dan 

komunitas 

Perawatan 

tradisional 

Sistem 

profesional 
Praktik asuhan 

keperawatan 

Pemanfaatan kerokan 

 

Restrukturisasi 

perawatan budaya 
Negosiasi perawatan 

budaya 

Pelestarian 

perawatan budaya 

Kesejahteraan kesehatan 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :    Diukur        Tidak diukur 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Analisis Faktor Pemanfaatan Kerokan pada 

Lansia Berbasis Keperawatan Transkultural di Posyandu lansia 

Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya (Leininger, 2002)
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa teori utama dalam penelitian ini 

dikembangkan dari sunrise model dari Leininger. Pemanfaatan kerokan dapat 

dipengaruhi oleh culture care yang meliputi  faktor dari budaya- budaya tertentu 

seperti pengalaman turun temurun atau perintah dari kepala adat. Faktor budaya 

dapat mempengaruhi dimensi budaya dan sosial pada teori Leininger (2002) yang 

meliputi faktor teknologi, faktor keyakinan, faktor sosial, faktor keterikatan 

keluarga, faktor nilai budaya, faktor kebijakan yang berlaku, faktor ekonomi, dan 

faktor pengetahuan. Dimensi tersebut berperan terhadap perilaku kesehatan 

individu maupun kelompok masyarakat. Sunrise model dikembangkan untuk 

memberikan gambaran yang menyeluruh dan konseptual secara komprehensif 

sebagai faktor penting untuk theory of culture care diversity and universality yang 

dapat mempengaruhi praktik asuhan keperawatan meliputi perawatan tradisional 

dan sistem profesional. Dalam penelitian ini masyarakat lansia memilih keputusan 

asuhan pemanfaatan kerokan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan. Tahap 

perencanaan selanjutnya sesuai dengan teori Leininger (2002) terdapat 3 macam 

yaitu pelestarian budaya jika dapat bermanfaat bagi lansia, negosiasi budaya jika 

terdapat resiko pada lansia, dan restrukturasi budaya apabila berbahaya bagi 

lansia. Dari 3 tahapan tersebut keputusan untuk mencapai kesejahteraan lansia 

dapat disepakati oleh lansia itu sendiri dengan bantuan pendidikan kesehatan yang 

dilakukan oleh perawat. 

Peneliti menganalisis faktor teknologi meliputi cara atau metode 

pemanfaatan kerokan, faktor sosial dan keterikatan keluarga meliputi dukungan 

keluarga dan dukungan masyarakat, faktor nilai budaya meliputi kebiasaan yang 

dilakukan turun temurun, faktor ekonomi meliputi penghasilan dan pekerjaan, dan 
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faktor pendidikan meliputi latar belakang pendidikan yang ditempuh. Beberapa 

faktor tersebut diduga memliki hubungan dalam pemanfaatan kerokan pada lansia 

di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: 

1. Ada hubungan antara faktor teknologi dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia  

2. Ada hubungan antara faktor keyakinan dan filosofis dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia  

3. Ada hubungan antara faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia  

4. Ada hubungan antara faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia  

5. Ada hubungan antara faktor kebijakan yang berlaku dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia  

6. Ada hubungan antara faktor ekonomi dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia  

7. Ada hubungan antara faktor pendidikan dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan cara menjawab permasalah menggunakan 

metode ilmiah. Pada bab ini akan membahas mengenai: 1) Rancangan Penelitian, 

2) Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling, 3) Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional Variabel, 4) Instrumen Penelitian, 5) Lokasi dan Waktu Penelitian, 6) 

Uji Validitas dan Reliabilitas, 7) Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data, 

8) Cara Analisis Data, 9) Kerangka Operasional, dan 10) Masalah Etik. 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain korelasional yang mengkaji tentang 

hubungan antar variabel.  Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional 

yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran data variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Variabel dinilai secara 

simultan pada satu saat dan tidak ada tindak lanjut. Studi ini menghadirkan 

prevalensi suatu fenomena dihubungkan dengan penyebab (Nursalam, 2013). 

 

4.2. Populasi, Sampel dan Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Menurut Nursalam (2013) populasi adalah semua subjek penelitian yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

lansia yang mengikuti Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya 

Surabaya sebanyak 103 orang. 
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4.2.2 Sampel dan besar sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2013). Sampel yang 

dijadikan sebagai sumber data adalah seluruh lansia yang mengikuti Posyandu 

Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya dengan Kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi  

1) Lansia dengan tempat tinggal menetap 

2) Lansia dengan kognitif yang baik 

3) Lansia dapat berkoordiansi dengan baik 

2. Kriteria ekslusi 

1) Lansia yang sedang sakit dengan imobilisasi atau bedrest 

2) Lansia yang menolak menjadi responden 

3) Lansia tidak berada di tempat selama penelitian 

Berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi pada populasi dapat 

diperoleh sampel sebesar 78lansia. 

4.2.3 Teknik pengambilan sampel 

Menurut Nursalam (2008) sampling merupakan proses pemilihan porsi dari 

populasi, untuk mewakili populasi populasi, dan teknik sampling merupakan cara 

yang digunakan dalam pengambilan sampel agar sesuai dengan keseluruhan 

subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling 

dengan penetapan sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi. 
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variable independen (variable bebas) 

Variabel independen merupakan variabel yang nilainya dapat 

mempengaruhi variabel lain dan dapat diamati, dimanipulasi, serta diukur untuk 

diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain (Nursalam, 

2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia antara lain faktor 

teknologi, faktor keyakinan dan filosofi, faktor sosial dan keterikatan keluarga, 

faktor kebijakan yang berlaku, faktor nilai budaya, faktor ekonomi, dan faktor 

pendidikan. 

4.3.2 Variable dependen (variable terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

dan muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel lain (Nursalam, 2015). 

Variabel pada penelitian ini adalah pemanfaatan kerokan pada lansia. 

4.3.3 Definisi operasional 

Definisi operasional merupakan pembertian arti atau makna pada setiap 

variabel berdasarkan karakteristik masing-masing variabel untuk kepentingan 

akurasi, komunikasi, dan replikasi agar memberikan pemahaman yang sama 

kepada setiap orang mengenai variabel yang dirumuskan dalam penelitian 

(Nursalam, 2008).  
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Tabel 4.1Definisi operasional faktor-faktor pemanfaatan kerokan pada lansia 

berbasis keperawatan transkultural di Posyandu Sukmajaya Kelurahan Kertajaya 

Surabaya 

Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Variabel Independen 

1. Faktor 

teknologi  

Suatu metode 

yang dapat 

digunakan 

lansia untuk 

memilih atau 

mendapatkan 

penawaran 

dalam 

menyelesai-

kan masalah 

kesehatan 

dengan 

melakukan 

kerokan 

1. Efektivi-

tas  cara 

kerokan 

2. Sarana 

dan 

prasara-

na 

kerokan 

Kuisio-

ner  

Ordinal  Jawaban kriteria 

pertanyaan 

favorable: 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Unfavorable : 

Ya = 0 

Tidak = 1 

Kategori skor : 

Kurang = <55% 

Cukup = 55-

75% 

Baik = >75% 

 

2. Faktor 

keyakin-

an dan 

filosofi 

Prinsip diri 

seseorang 

atau pendapat 

yang dapat 

bersumber 

dari 

keyakinan 

atau 

kepercayaan 

yang dianut 

dan dapat 

mempeng-

aruhi 

pemanfaatan 

kerokan 

1. Indivi-

dual 

strength 

2. Beliefs  

 

Kuesio-

ner  

Ordinal  Jawaban 

pertanyaan 

favorable   

Sangat setuju=4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju = 1 

Jawaban 

pertanyaan 

unfavorable  

Sangat tidak 

setuju = 4 

Tidak setuju 3 

Setuju= 2 

Sangat setuju =1 

 

Kategori skor : 

Kuat = T ≥ T 

mean 

Lemah = T ≤ T 

mean 
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Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

3. Faktor 

sosial 

dan 

keterikat

-an 

keluarga 

Hubungan 

antar 

masyarakat, 

lingkungan 

tempat 

tinggal dan 

anggota 

keluarga 

yang 

memiliki 

peran serta 

pengaruh 

terhadap 

pemanfaatan 

kerokan 

1. Dukung-

an emo-

sional 

2. Dukung-

an 

penghar-

gaan 

3. Dukung-

an 

instru-

mental 

4. Dukung-

an 

informa-

tif 

Kuesio-

ner  

Ordinal  Kriteria 

pertanyaan 

favorable: 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Unfavorable : 

Ya = 0 

Tidak = 1 

 

Kategori : 

Kurang = <55% 

Cukup=55-75 % 

Baik = >75% 

4. Faktor 

nilai- 

nilai 

budaya 

dan gaya 

hidup 

Suatu 

kebiasaan 

yang dianut 

oleh individu 

maupun 

kelompok 

secara turun 

temurun 

sebagai 

anggota 

masyarakat di 

wilayah 

tersebut 

terhadap 

pemanfaatan 

kerokan 

1. Keperca-

yaan/ 

mitos 

2. Alterna-

tif gaya 

hidup/ 

aktifitas/ 

kegiatan 

Kuesio-

ner  

Ordinal  Jawaban 

pertanyaan 

favorable   

Sangat setuju=4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju = 1 

Jawaban 

pertanyaan 

unfavorable  

Sangat tidak 

setuju = 4 

Tidak setuju 3 

Setuju= 2 

Sangat setuju =1 

 

Kategori skor : 

T ≤ T mean = 

bertentangan 

T ≥ T mean =  

Tidak 

bertentangan 
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Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

5. Faktor 

kebijak

-an dan 

peratur

-an 

yang 

berlaku 

 

Persepsi 

individu yang 

dapat 

menjadi 

sumber 

berperilaku 

dalam upaya 

peningkatan 

kesehatan 

terhadap 

pemanfaatan 

kerokan 

1. Pengeta-

huan  

menge-

nai 

kebija-

kan 

publik 

2. Kebebas

-an 

dalam 

menentu

-kan 

keputus-

an 

Kuesio-

ner  

Ordinal  Kriteria pertanyaan 

favorable: 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Unfavorable : 

Ya = 0 

Tidak = 1 

 

Kategori : 

Kurang = <55% 

Cukup=55-75 % 

Baik = >75% 

 

6. Faktor 

ekono-

mi  

Tingkat 

kesejahteraan 

keluarga 

yang diukur 

dari segi 

material dan 

dapat 

mempenga-

ruhi 

pemenuhan 

kebutuhan 

keluarga 

terhadap 

pemanfaatan 

kerokan 

1. Pendapat

-an 

keluarga 

2. Biaya 

hidup 

3. Motivasi 

ekonomi  

Kuesio-

ner  

Ordinal  Jawaban 

pertanyaan 

favorable   

Sangat setuju=4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju= 1 

Kategori skor : 

T ≤ T mean = 

lemah 

T ≥ T mean =  

kuat  

7. Faktor 

pendi-

dikan 

Pengalaman 

lansia dalam 

menempuh 

jalur 

pendidikan 

formal 

sehingga 

berpengaruh 

terhadap 

pemilihan 

metode 

pengobatan 

kerokan 

Tingkat 

pendidik-

an 

Kuesio-

ner  

Ordinal   Jawaban:  

Tidak Sekolah/ 

tidak tamat SD =0 

Tamat SD/ 

Sederajat = 1 

Tamat SMP/ 

Sederajat= 2 

Tamat SMA/ 

Sederajat=3  

Tamat Akademi/ 

perguruan tinggi=4 

Kriteria:  

Tinggi = 4 

Sedang = 2-3 

Rendah = 0-1 
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Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Variabel dependen 

Pemanfaat

-an 

kerokan 

pada 

lansia  

Tindakan 

lansia 

dalam 

meningkat-

kan derajat 

kesehatan 

dengan 

melakukan 

kerokan 

1. Keputus-

an lansia 

2. Frekuen-

si kerokan 

3. Tindakan 

terhadap 

kerokan 

4. Manfaat 

bagi 

lansia 

Kuesio-

ner  

Ordinal  Kriteria  

Ya = 1 

Tidak = 0 

Kategori : 

Rendah  = ,55% 

Sedang = 55-75 % 

Tinggi  = >75% 
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4.4 Prosedur Pengumpulan Data 

4.4.1 Instrumen 

Instrument dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pengkajian 

Sunrise Model Leininger (2002). Pemilihan kuesioner Leininger (2002) 

didasarkan karena dalam instrument tersebut mempunyai inti pertanyaan yang 

dapat menggambarkan sub items dimensi Sunrise Model. Kuesioner dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kuesioner teknologi 

Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy 

question yaitu jawaban terbatas “Ya” dan “Tidak” yang meliputi pertanyaan 

berindikator pada sub items tentang kemudahan kerokan dan sarana 

prasarana untuk kerokan. Pertanyaan favorable terdapat pada nomor 1, 2, 3, 

4, 5, 6 dan 7.Kuesioner ini diukur dengan rumus persentase yang terdapat 

pilihan jawaban  pertanyaanfavorableya diberi skor 1 dan jawaban tidak 

diberi skor 0. Hasil perhitungan dikategorikan menjadi 3 yaitu kurang 

<55%, cukup 55%-75%, baik >75%. 

Tabel 4.2Blue Print Sub Items Faktor Teknologi 

Aspek Nomor Pertanyaan 

1. Efektivitas  cara kerokan 1, 2, dan 5 

2. Sarana prasarana untuk kerokan 

 

3, 4, 6 dan 7 

 

2. Kuesioner keyakinan dan filosofis 

Kuesioner ini terdiri dari 5 pertanyaan meliputi sub items dari faktor 

keyakinan dan filosofisyaituindividual strength dan beliefs terhadap 

pemanfaatan kerokan. Pertanyaan favorable terdapat pada nomor 1, 2, 3, 
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dan 4. Sedangkan pertanyaan unfavorable terdapat pada nomor 5. Kuesioner 

ini diukur dengan skala likert terdiri dari pilihan jawaban favorable sangat 

setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, tidak setuju diberiskor 2 dan tidak 

setuju diberi skor 1. Sedangkan pada pertanyaan unfavorable sangat setuju 

diberi skor 1, setuju diberi skor 2, tidak setuju diberi skor 3 dan sangat tidak 

setuju diberi skor 4. Kriteria penilaian berdasarkan skor T jika T < T mean 

maka dinilai lemah, jika skor T> T mean maka dinilai kuat. 

Tabel 4.3Blue Print Items Faktor Keyakinan dan Filosofis 

Aspek  Nomor Pertanyaan 

Keyakinan  Nomor 2, 4, dan 5 

Kekuatan individu Nomor 1 dan 3 

 

 

3. Kuesioner sosial dan keterikatan keluarga 

Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy 

question yaitu jawaban terbatas “Ya” dan “Tidak”  meliputi pertanyaan 

berindikator pada sub items tentang dukungan emosional keluarga, 

dukungan penghargaan, dan dukungan instrumental dan dukungan 

informatif. Pertanyaan favorable terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. 

Sedangkan pertanyaan unfavorable terdapat pada nomor 5.Kuesioner ini 

diukur dengan rumus persentase yang terdapat pilihan jawaban  

pertanyaanfavorable ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. 

Sedangkan pada jawaban unfavorable ya diberi skor 0 dan jawaban tidak 

diberi skor 1. Hasil perhitungan dikategorikan menjadi 3 yaitu kategori 

kurang dengan skor  <55%, kategori cukup dengan skor 55%-75%, dan 

kategori baik dengan skor >75%. 
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Tabel 4.4Blue Print Items Faktor Sosial dan Keterikatan Keluarga 

Aspek  Nomor Pertanyaan 

1. Dukungan emosional Nomor 3 dan 4 

2. Dukungan penghargaan Nomor nomor 5, 6 

3. Dukungan instrumental Nomor 7 

4. Dukungan informatif Nomor 1 dan 2 

 

4. Kuesioner nilai- nilai budaya dan gaya hidup 

Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan yang meliputi pertanyaan 

berindikator pada sub items tentang kepercayaan/ mitos dan alternatif gaya 

hidup. Pertanyaan favorable terdapat pada nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. 

Pertanyaan unfavorable terdapat pada nomor 4. Kuesioner ini diukur dengan 

skala likert terdiri dari pilihan jawaban favorable sangat setuju diberi skor 4, 

setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2 dan tidak setuju diberi skor 1. 

Sedangkan pada pertanyaan unfavorable sangat setuju diberi skor 1, setuju 

diberi skor 2, tidak setuju diberi skor 3 dan sangat tidaksetuju diberi skor 

4.Kriteria skor jika T ≤ T mean maka dinilai bertentangan dan T ≥ T mean 

maka dinilai tidak bertentangan. 

Tabel 4.5Blue Print Items Faktor Nilai-Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

  Aspek  Nomor Pertanyaan 

Keyakinan yang dianut budaya/ mitos Nomor 1, 2 dan 4 

Alternatif gaya hidup Nomor 3, 5, dan 6 

 

5. Kuesioner faktor kebijakan yang berlaku 

Kuesioner ini terdiri dari 5 pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy 

question yaitu jawaban terbatas “Ya” dan “Tidak” yang meliputi pertanyaan 

berindikator pada sub items tentang pengetahuan mengenai kebijakan 
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publikdan kebebasan menentukan pilihan. Pertanyaan favorable terdapat 

pada nomor 1dan 4. Pertanyaan unfavorable terdapat pada nomor 2 dan 3. 

Kuesioner ini diukur dengan rumus persentase yang terdapat pilihan 

jawaban  pertanyaanfavorable ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 

0. Jawaban unfavorable ya diberi skor 0 dan jawaban tidak diberi skor 1. 

Hasil perhitungan dikategorikan kurang dengan skor  ≤ 50%, kategori cukup 

dengan skor 51%-75%, dan kategori baik dengan skor >75%. 

Tabel 4.6Blue Print Items Faktor Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku 

Aspek  Nomor Pertanyaan 

Pengetahuan mengenai kebijakan publik Nomor 2 dan 3 

Kebebasan menentukan pilihan Nomor 1 dan 4 

 

6. Kuesioner ekonomi 

Kuesioner ini terdiri dari 3 pertanyaan meliputi pernyataan berindikator 

pada sub items tentang pendapatan keluarga, biaya hidup, dan motivasi 

ekonomi. Pertanyaan favorable terdapat pada nomor 1, 2, dan 3. Kuesioner 

ini diukur dengan skala likert terdiri dari pilihan jawaban favorable sangat 

setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2 dan tidak 

setuju diberi skor 1. Hasil perhitungan dikategorikan lemah dengan skor  T 

≤ T mean, kategori kuat dengan skor T > T mean. 

Tabel 4.7Blue Print Items Faktor Ekonomi 

Sub Items Terjemahan dalam 

Bahasa 

Nomor Pertanyaan 

Family Incomes Pendapatan keluarga Nomor 3 

Cost of Living Biaya hidup Nomor 1 

Financial Motivation Motivasi ekonomi 

 

Nomor 2 
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7. Kuesioner pendidikan 

Kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pendidikan lansia. 

Menurut Keputusan Presiden (2003) UU No. 20 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa jenjang pendidikan dibedakan menjadi : tidak 

sekolah/ tidak tamat pendidikan dasar, pendidikan dasar (tamat SD/SMP), 

pendidikan menengah (tamat SMA/sederajat), dan pendidikan tinggi 

(akademi/perguruan tinggi). Tidak sekolah diberi nilai 0, tamat pendidikan 

dasar/ sederajat diberi nilai 1, tamat pendidikan menengah/ sederajat diberi 

nilai 2, tamat sekolah menengah atas/ sederajat diberi nilai 3 dan pendidikan 

tinggi diberi nilai 4. Kriteria penilaian jika bernilai 4 maka dikategorikan 

tinggi, bernilai 2-3 dikategorikan sedang dan bernilai 0-1 dikategorikan 

rendah. Kuesioner ini di adopsi dari penelitian Handoyo (2017). 

Tabel 4.8Blue Print Items Faktor Pendidikan 

Sub Items Terjemahan dalam 

Bahasa 

Nomor Pertanyaan 

Education Level Tingkat pendidikan 

 

Nomor 1 

  

8. Kuesioner pemanfaatan kerokan pada lansia 

Kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui pengalaman lansia dalam 

pemanfaatan kerokan. Kuesioner ini terdairi dari 4 pertanyaan closed ended 

dengan tipe dichotomy question yaitu jawaban terbatas “Ya” dan “Tidak” 

yang meliputi pertanyaan berindikator pada keputusan lansia, frekuensi 

kerokan pada lansia, tindakan lansia terhadap kerokandan manfaat kerokan 

bagi lansia. Kuesioner ini diukur dengan rumus persentase yang terdapat 

pilihan jawaban  pertanyaanfavorable ya diberi skor 1 dan jawaban tidak 
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diberi skor  0. Hasil perhitungan dikategorikan menjadi rendah dengan skor 

≤ 50%, sedang 51%-75% dan tinggi dengan skor >75%. 

Tabel 4.9Blue Print Items Pemanfaatan Kerokan pada Lansia 

Aspek Nomor Pertanyaan 

1. Keputusan lansia Nomor 1 dan 3 

2. Frekuensi kerokan Nomor 2 

3. Tindakan terhadap kerokan Nomor 5 

4. Manfaat bagi lansia Nomor 4 

 

4.4.2 Uji validitas dan reabilitas 

Sebelum kuesioner digunakan di lapangan maka dilakukan uji coba 

kuesioner. Uji coba kuesioner ini untuk mencegah terjadinya kesalahan sistemik. 

Kesalahan ini harus dihindari, karena akan merusak validitas dan kualitas 

penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan  pada lansia berjumlah 30 orang. 

1. Validitas merupakan pengukuran dan pengamatan yang berarti keandalan 

dan kesahihan pada alat ukur yang digunakan dalam penelitian (instrumen). 

Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Nursalam, 

2013). Uji validitas bertujuan mengetahui ada tidaknya pertanyaan pada 

kuesioner yang harus diganti karena kurang relevan. Teknik untuk 

mengukur validitas kuesioner yaitu dengan menghitung korelasi antara data 

pada masing-masing pertanyaan dengan skor total perhitungan. Item 

instrumen dianggap valid jika hasil uji validitas dapat dinyatakan dengan r 

hitung maupun r tabel, jika r hitung > r tabel maka item instrument dianggap 

valid. Instrument penelitian divaliditas pada tanggal 7-10 Juni 2018 yang 

diujikan pada 30 orang yang memiliki kriteria sama dengan calon 
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responden. Berdasarkan SPSS for windows versi 21.0 semua kuesioner 

sudah valid dengan nilai r ≥ 0,3. 

2. Reliabilitas merupakan kesamaan hasil pengukuran bila kuesioner 

digunakan berkali-kali dalam waktu berlainan. Reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui data yang didapatkan sesuai dengan tujuan pengukuran. Uji 

reliabilitas diukur dengan menggunakan metode alpha Cronbach. Pada 

kuesioner penelitian sudah dilakukan reabilitas setelah melakukan validitas 

kepada 30 orang. . Hasil uji reliabilitas pada kuesioner faktor teknologi 

menunjukkan bahwa Cronbach’s alpha sebesar 0,898 berarti pertanyaan 

pada kuesioner faktor teknologi dinyatakan reliabel.Hasil uji reliabilitas 

pada kuesioner faktor keyakinan dan filosofi menunjukkan bahwa 

Cronbach’s alpha sebesar 0,841 berarti pertanyaan pada kuesioner faktor 

keyakinan dan filosofi dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada 

kuesioner nilai budaya dan gaya hidup menunjukkan bahwa Cronbach’s 

alpha sebesar 0,800 berarti pertanyaan pada kuesioner nilai budaya dan 

gaya hidup dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada kuesioner faktor 

sosial dan keterikatan keluarga menunjukkan bahwa Cronbach’s alpha 

sebesar 0,898 berarti pertanyaan pada kuesioner faktor sosial dan 

keterikatan keluarga dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada kuesioner 

faktor kebijakan yang berlaku menunjukkan bahwa Cronbach’s alpha 

sebesar 0,612 berarti pertanyaan pada kuesioner faktor kebijakan yang 

berlaku dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada kuesioner faktor 

ekonomi menunjukkan bahwa Cronbach’s alpha sebesar 0,631 berarti 

pertanyaan pada kuesioner faktor pendidikan dinyatakan reliabel. Hasil uji 
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reliabilitas pada kuesioner pemanfaatan kerokan pada lansia menunjukkan 

bahwa Cronbach’s alpha sebesar 0,950 berarti pertanyaan pada kuesioner 

pemanfaatan kerokan dinyatakan reliabel. 

4.4.3 Pengambilan data 

1. Pengambilan data awal dengan studi pendahuluan setelah mendapatkan 

surat pengantar dari Akademik Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga menuju Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan 

Masyarakat (Bakesbanpol). 

2. Dari Bakesbanpol mendapatkan surat pengantar ke Dinas Kesehatan guna 

pengambilan data awal di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 

3. Dinas Kesehatan Surabaya mengeluarkan surat ijin pengambilan data ke 

Posyandu Lansia Sukmajaya kemudian peneliti melakukan perijinan dan 

perjanjian dengan kader untuk melakukan penelitian. 

4. Peneliti melakukan pengambilan data dengan metode mengunjungi ke 

rumah responden sebanyak 78responden. 

5. Peneliti menjelaskan tentang penelitian dan informed consent untuk dibaca 

kurang lebih 10 menit. Jika responden bersedia maka responden diminta 

untuk memberi tanda tangan pada lembar tersebut dengan disaksikan oleh 

salah satu keluarga responden. 

6. Peneliti akan menjelaskan petunjuk pengisian lembar kuesioner. Waktu 

yang dibutuhkan rsponden untuk mengisi kuesioner kurang lebih 30-40 

menit dengan jumlah soal 38 butir. 

7. Peneliti berada di dekat responden sampai pengisian selesai serta 

menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden. 
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8. Setelah pengisian kuesioner selesai peneliti mengecek kelengkapan 

kuesioner dan kemudian memberikan souvenir sebagai tanda terima kasih 

kepada responden. 

9. Data yang diperoleh kemudian dicatat dalam lembar pengumpulan data 

kemudian dianalisis menggunakan analisis univariat untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi pemanfaatan kerokan pada lansia. 

4.4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 13 Juli sampai 24 Juli 2018 di 

Posyandu Lansia. Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya. 

4.4.5 Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap setelah kuesioner terkumpul dari responden. 

Kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengecekan data (editing) dengan memeriksa kelengkapan data kembali, 

jika data kurang lengkap maka dikembalikan ke responden untuk 

dilengkapi. 

2. Melakukan pemberian kode (coding) dengan memberi tanda pada tiap 

kuesioner yang masuk ke dalam kategori yang diteliti agar lebih mudah 

melakukan tabulasi dan analisis data yang diperoleh. 

3. Melakukan tabulasi data (tabulating) dengan memasukkan data yang telah 

dituliskan sesuai tanda dalam suatu tabel agar mudah mengolah data. 

4. Memasukkan (entry) data dari hasil tabulasi yang sudah dilakukan ke 

dalam program. 

5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik spearman rho, 

yaitu dengan membandingkan p value ≤ α dinyatakan ada hubungan dan 
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jika p value ≥α dinyatakan tidak ada hubungan (tidak signifikan). Skala 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Tingkat 

signifikan α≤ 0,05, jika p ≤ 0,05 H0 ditolak dan hipotesis (H1) diterima. 

Berikut interpretasi nilai koefisien korelasi : 

1) Nilai 0,8 sampai dengan 1,00 : interpretasi sangat kuat 

2) Nilai 0,6 sampai dengan 0,799 : interpretasi kuat 

3) Nilai 0,4 sampai dengan 0,599 : interpretasi cukup kuat 

4) Nilai 0,2 sampai dengan 0,399 : interprestasi rendah 

5) Nilai 0,0 sampai dengan  0,199 : interpretasi sangat rendah  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NEVIA RATRI I



49 

 

 

 

4.5 Kerangka Operasional 
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Gambar 4.1 Kerangka operasional penelitian faktor- faktor pemanfaatan kerokan 

pada lansia berbasis keperawatan transkultural di Posyandu  Lansia 

Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

  

Populasi : Lansia yang mengikuti 

posyandu di Posyandu Lansia 

Sukmajaya wilayah kerja Kelurahan 

Kertajaya Surabaya 

Sampel :78 lansia di Posyandu Lansia 

Sukmajaya 

Purposive Sampling 

Pengumpulan data 

Analisis data dengan uji 

Spearmen rhodengan α= 

0,05 

Penyajian hasil penelitian 

Variabel independen : 

Faktor teknologi, faktor keyakinan dan 

filosofi, faktor sosial dan keterikatan 

keluarga, faktor nilai-nilai budaya dan 

gaya hidup, faktor kebijakan yang 

berlaku, faktor ekonomi, faktor 

pendidikan 

Variabel dependen : 

Pemanfaatan kerokan pada 

lansia 
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4.6 Masalah Etik 

Prinsip etika dalam penelitian yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai 

hak-hak subyek dan prinsip keadilan (Nursalam, 2013). Penelitian ini sudah 

di uji oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan nomor : 1002-KEPK. Berikut uraian etik 

dalam penelitian: 

1. Prinsip manfaat  

1) Bebas dari penderitaan 

Tidak mengakibatkan penderitaan pada subyek penelitian ini, 

khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 

2) Bebas dari eksploitasi 

Subyek penelitian harus dihindarkan dari keadaan tidak 

menguntungkan. 

3) Resiko (benefit ratio) 

Penelitian harus mempertimbangkan resiko dan manfaat yang 

berdampak pada subyek di setiap tindakan. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

1) Hak untuk ikut/tidak menjadi responden. 

2) Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan. 

3) Informed concent 

Subyek harus mendapatkan informasi lengkap tentang tujuan penelitian, 

hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak. Pada informed consent  

perlu dicantumkan bahwa data digunakan untuk pengembangan ilmu. 
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3. Prinsip keadilan 

1) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil  

Subyek harus diperlakukan dil sebelum, selama, dan sesudah penelitian 

dalam partisipasinya menjadi subyek. Tidak ada diskriminasi dalam 

penelitian jika subyek menolak berpartisipasi. 

2) Hak dijaga kerahasiannya 

Subyek penelitian mempunyai hak untuk dijaga kerahasiaan informasi 

yang diberikan, sehingga perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan 

rahasia (confidentiality). 

 

4.7 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan adalah hambatan atau kelemahan dalam penelitian (Nursalam, 

2008) peneliti menyadari bahwa hambatan atau kelemahan yang dihadapi 

peneliti adalah 

1. Instrument penelitian dibuat sendiri oleh peneliti karena belum terdapat 

penelitian sebelumnya yang menggunakan teori keperawatan 

transkultural. 

2. Desain pada penelitian menggunakan desain cross-sectional sehingga 

faktor resiko tidak dapat diukur secara tepat.  
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

 Bab ini membahas hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil 

penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden 

(data demografi), dan variabel penelitian yang meliputi faktor teknologi, faktor 

keyakinan dan filosofi, faktor sosial dan keterikatan keluarga, faktor nilai budaya 

dan gaya hidup, faktor kebijakan yang berlaku, faktor ekonomi, dan faktor 

pendidkan dalam pemanfaatan kerokan pada lansia di posyandu lansia Sukmajaya 

Kelurahan Kertajaya Surabaya. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitianini dilakukan dengan mengunjungi rumah lansia yang mengikuti 

PosyanduLansia Sukmajaya yang berlokasi di RW XI Kelurahan Kertajaya 

Surabaya. Lokasi penelitian terletak di wilayah kerja Kecamatan Gubeng seluas 

7,99 km2 dan di wilayah kerja Kelurahan Kertajaya seluas 1,30 km2. Batasan 

lokasi penelitian : 

Sebelah Timur   : Jalan Dharmawangsa 

Sebelah Barat   : Jalan Nias 

Sebelah Selatan : Jalan Juwingan 

Sebelah Utara   : Jalan Kertajaya 

Posyandu Lansia Sukmajaya berada di wilayah kerja Puskesmas Pucang 

Sewu. Posyandu dilakukan setiap hari rabu di minggu pertama setiap bulan satu 
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kali serta kegiatan senam lansia yang dilakukan setiap hari sabtu dan minggu. 

Posyandu dilakukan dibalai RW XI dan kegiatan senam dilakukan di lapangan 

RW. Lansia yang mengikuti posyandu dapat menikmati program PMT 

(Pemberian  Makanan Tambahan) yang difasilitasi oleh puskesmas. Tidak hanya 

PMT namun juga terdapat fasilitas yang diberikan oleh puskesmas seperti 

program puskesmas santun lansia yang memberikan prioritas pelayanan bagi 

lansia, puskesmas keliling yang diagendakan setiap bulan satu kali saat posyandu 

berlangsung. Fasilitas puskesmas keliling antara lain lansia dapat melakukan 

pemeriksaan tekanan darah, gula darah serta mendapatkan obat. 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden  

Karakteristik demografi responden dalam penelitian menguraikan tentang 

karakteristikresponden meliputi usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga inti, 

agama, suku, dan jenis pekerjaan lansia. 

Tabel 5.1Distribusi Demografi Responden berdasarkan usia lansia yang mengikuti 

Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

No Karakteristik Reponden ∑ % 

1. Usia lansia   

 a. 60-70 tahun 

b. 71-80 tahun 

c. >80 tahun 

 

44 

32 

2 

56,4 

41,0 

2,6 

 

2. Jumlah Anggota keluarga inti   

 a. 1-3 orang 

b. 4-6 orang 

c. >6 orang 

 

15 

59 

4 

 

19,2 

75,6 

5,2 

3. Pekerjaan   

 a. Pegawai swasta 

b. Pedagang 

c. Pesiun 

1 

4 

73 

1,3 

5,1 

93,6 
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4. Agama    

 a. Islam  

b. Kristen  

 

74 

4 

 

94,4 

5,1 

 

5. Suku    

 a. Jawa  

b. Sunda  

78 

0 

100 

0 

6. Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 

b. Perempuan  

11 

67 

14,1 

85,9 

Jumlah 78 100 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 78  respondensebagian besar 

berusia 60-70 tahun yaitu 44 responden (56,4%), sebagian besar jumlah anggota 

keluarga inti responden 4-6 orang yaitu 59 responden (75,6%), sebagian besar 

pekerjaan responden tidak bekerja atau pensiun yaitu sebnyak 73 responden 

(93,6%), agama responden mayoritas Islam yaitu dengan jumlah 74 responden 

(94,4%), semua reponden bersuku jawa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 

11 responden (14,1%) dan perempuan berjumlah 67 responden (85,9%). 

5.1.3 Variabel yang Diukur 

1. Faktor teknologi 

Tabel 5.2Distribusi responden berdasarkan faktor teknologi di Posyandu 

Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

Teknologi  Frekuensi  % 

Baik  45 57,7 

Cukup    5 6,4 

Kurang  28 35,9 

Total  78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki nilai baik terhadap faktor teknologi dalam pemanfaatan 
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kerokan sebanyak 45 responden (57,7%), 5 responden (6,4%) bernilai 

cukup, dan 28 responden (35,9%) bernilai kurang. 

2. Faktor keyakinan dan filosofi 

Tabel 5.3Distribusi responden berdasarkan faktor keyakinan dan filosofi di 

Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

Keyakinan dan filosofi Frekuensi  % 

Kuat  33 42,3 

Lemah     45 57,7 

Total  78 100 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

nilai lemah terhadap keyakinan dan filosofi dengan jumlah 45 responden 

(42,3%) dan nilai kuat terhadap keyakinan dan filosofi dengan jumlah 

responden 33 (42,3%). 

3. Faktor sosial dan keterikatan keluarga 

Tabel 5.4Distribusi responden berdasarkan faktor sosial dan keterikatan 

keluarga di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya 

Surabaya 

Sosial dan keterikatan keluarga Frekuensi  % 

Baik  7 9 

Cukup  36 46,2 

Kurang   35 44,8 

Total  78 100 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa 36 responden (46,2%) memiliki nilai 

cukup terhadap faktor sosial dan keterikatan keluarga. Hal ini menjelaskan 

bahwa nilai cukup merupakan jumlah terbanyak dari responden. 
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4. Faktor nilai budaya dan gaya hidup 

Tabel 5.5Distribusi responden berdasarkan faktor nilai budaya dan gaya 

hidup di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya 

Surabaya 

Nilai budayadan gaya hidup Frekuensi  % 

Bertentangan   32 41 

Tidak bertentangan 46 59 

Total  78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.5 lebih dari setengah responden tidak 

bertentangan dengan nilai budaya dan gayahidup yaitu 46 responden (59%). 

5. Faktor kebijakan yang berlaku 

Tabel 5.6Distribusi responden berdasarkan kebijakan yang berlaku 

Kebijakan yang berlaku Frekuensi  % 

Baik   33 42,3 

Cukup  28 35,9 

Kurang  17 21,8 

Total  78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki nilai yang baik terhadap faktor kebijakan yang berlaku yaitu 33 

reponden (42,3%) dibandingkan nilai cukup atau kurang. 

6. Faktor ekonomi 

Tabel 5.7Distribusi responden berdasarkan faktor ekonomi di Posyandu 

Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

Ekonomi  Frekuensi  % 

Kuat    45 57,7 

Lemah  33 42,3 

Total  78 100 
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Berdasarkan tabel 5.7 sebagian besar responden memiliki nilai 

ekonomi kuat dibandingkan nilai lemah yaitu 45 responden (57%). 

7. Faktor pendidikan 

Tabel 5.8Distribusi responden berdasarkan faktor pendidikan di Posyandu 

Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

Pendidikan Frekuensi % 

Tinggi 4 5,1 

Sedang 47 60,3 

Rendah 27 34,6 

Total 78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.8 sebagian besar responden berpendidikan sedang 

dengan rentang SMP - SMA yang berjumlah 47 responden (60,3%). 

8. Pemanfaatan kerokan pada lansia 

Tabel 5.9Distribusi responden berdasarkan pemanfatan kerokan pada lansia 

di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya 

Pemanfaatankerokan Frekuensi  % 

Tinggi  41 52,6 

Sedang  4 5,1 

Rendah  33 42,3 

Total  78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 

yang berjumlah 41 responden memiliki nilai tinggi terhadap pemanfaatan 

kerokan pada lansia. 
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9. Hubungan faktor teknologi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

Tabel 5.10Tabulasi Silang Hubungan faktor teknologi dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Faktor teknologi 

Pemanfaatan kerokan  Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Kurang 28 35,9 0 0 0 0 28 35,9 

Cukup 2 2,6 1 1,3 2 2,6 5 6,4 

Baik 3 3,8 3 3,8 39 50 45 57,7 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,000 

r = 0,868 

 

Berdasarkan tabel 5.10  menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden 

(35,9%) memiliki nilai kurang terhadap faktor teknologi dan rendah dalam 

pemanfaatan kerokan. Pada 2 responden (2,6%) memiliki nilai cukup 

terhadap faktor teknologi dan rendah dalam pemanfaatan kerokan, 1 

responden (1,3%) memiliki nilai cukup terhadap faktor teknologi dan 

sedang dalam pemanfaatan kerokan, 2 responden (2,6%) memiliki nilai 

cukup terhadap faktor teknologi dan tinggi dalam pemanfaatan kerokan. 

Kemudian 3 responden (3,8%) memiliki nilai baik terhadap faktor 

teknologi namun rendah dalam pemanfaatan kerokan, 3 responden (3,8%) 

memiliki nilai baik terhadap faktor teknologi dan sedang dalam 

pemanfaatan kerokan, dan 39 responden (50%) memiliki nilai baik 

terhadap faktor teknologi dan tinggi dalam pemanfaatan kerokan. Analisis 

menggunakan uji statistik Spearman Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 0,000 atau H1 

diterima berarti terdapat hubungan antara faktor teknologi dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia. Nilai r = 0,868 dapat diartikan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara faktor teknologi 

dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. 
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10. Hubungan faktor keyakinan dan filosofi dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia 

Tabel 5.11Tabulasi Silang Hubungan faktor keyakinan dan filosofi dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia 

Faktor keyakinan dan 

filosofi 

Pemanfaatan kerokan Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Lemah  32 41 1 1,3 12 15,4 45 57,7 

Kuat  1 1,3 3 3,8 29 37,2 33 6,4 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,000 

r = 0,656 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 32 reponden (41%) 

memiliki nilai lemah terhadap faktor keykinan dan filosofi dan rendah 

dalam pemanfaatan kerokan, 1 responden (1,3%) memiliki nilai lemah 

terhadap faktor keyakinan dan filosofi namun memiliki nilai sedang 

terhadap pemanfaatan kerokan, dan 12 responden (15,4%) memiliki nilai 

lemah terhadap faktor keyakinan dan filosofi namun tinggi dalam 

pemanfaatan kerokan. Kemudian 1 responden (1,3%) memiliki nilai kuat 

terhadap faktor keyakinan dan filosofi namun rendah dalam pemanfaatan 

kerokan, 3 responden (3,8%) memiliki nilai kuat terhadap faktor 

keyakinan dan filosofi namun bernilai sedang terhadap pemanfaatan 

kerokan, dan 29 responden (37,2%) memiliki nilai kuat dalam faktor 

keyakinan dan filosifi serta bernilai tinggi dalam pemanfaatan kerokan. 

Analisis menggunakan uji statistik Spearman Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 0,000 

atau H1 diterima berarti terdapat hubungan antara faktor keyakinan dan 

filosofi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Nilai r = 0,656 dapat 
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diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara faktor 

keyakinan dan filosofi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. 

11. Hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Tabel 5.12Tabulasi Silang Hubungan sosial dan keterikatan keluarga dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia 

Faktor sosial dan 

keterikatan keluarga 

Pemanfaatan kerokan  Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Kurang 29 37,2 0 0 6 7,7 35 44,8 

Cukup 4 5,1 4 5,1 28 35,9 36 46,2 

Baik 0 0 0 0 7 9 7 9 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,000 

r = 0,700 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 29 responden (37,2%) 

bernilai kurang terhadap faktor sosial dan keterikatan keluarga dan rendah 

dalam pemanfaatan kerokan, 6 responden (7,7%) bernilai kurang terhadap 

faktor sosial dan keterikatan keluarga meskipun bernilai tinggi dalam 

pemanfaatan kerokan. Responden yang bernilai cukup dalam faktor sosial 

dan keterikatan keluarga namun rendah dalam pemanfaatan kerokan 

berjumlah 4 responden (5,1%), 4 responden (5,1%) bernilai cukup dalam 

faktor sosial dan keterikatan keluarga namun bernilai sedang terhadap 

pemanfaatan kerokan , dan 28 responden (35,9%) bernilai cukup dalam 

faktor sosial dan keterikatan keluarga namun bernilai tinggi dalam 

pemanfaatan kerokan. Kemudian 7 responden (9%) bernilai baik terhadap 

faktor sosial dan keterikatan keluarga serta bernilai tinggi dalam 

pemanfaatan kerokan. Analisis menggunakan uji statistik Spearman 
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Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 0,000 atau H1 diterima berarti terdapat hubungan 

antara faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan pemanfaatan kerokan 

pada lansia. Nilai r = 0,700 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang 

kuat dan positif antara faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia. 

12. Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan pemanfaatan kerokan 

pada lansia 

Tabel 5.13Tabulasi silang hubungan nilai budaya dan gaya hidup dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia 

Faktor nilai budaya 

dan gaya hidup 

Pemanfaatan kerokan Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Bertentangan  28 35,9 2 2,6 2 2,6 32 41 

Tidak bertentangan  5 6,4 2 2,6 39 50 46 59 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,000 

r = 0,788 

 

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa 28 responden (35,9%) 

menunjukkan bertentangan dengan nilai budaya dan gaya hidup serta 

rendah dalam pemanfaatan kerokan, 2 responden (2,6%) bertentangan 

dengan nilai budaya dan gaya hidup namun bernilai sedang terhadap 

pemanfaatan kerokan, dan 2 responden (2,6%) bertentangan dengan faktor 

nilai budaya dan gaya hidup namun bernilai tinggi dalam pemanfaatan 

kerokan. Kemudian 5 responden (6,4%) tidak bertentangan dengan faktor 

nilai budaya dan gaya hidup namun bernilai rendah dalam pemanfaatan 

kerokan, 2 responden (2,6%) tidak bertentangan dengan faktor nilai 

budaya dan gaya hidup namun bernilai sedang terhadap pemanfaatan 

kerokan, dan 39 responden (50%) tidak bertentangan dengan faktor nilai 
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budaya dan gaya hidup serta bernilai tinggi dalam pemanfaatan kerokan. 

Analisis menggunakan uji statistik Spearman Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 0,000 

atau H1 diterima berarti terdapat hubungan antara faktor nilai budaya dan 

gaya hidup dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Nilai r = 0,788 dapat 

diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara faktor 

nilai budaya dan gaya hidup dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. 

13. Hubungan faktor kebijakan yang berlaku dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia 

Tabel 5.14 Tabulasi Silang hubungan faktor kebijakan yang berlaku dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia 

Faktor kebijakan 

yang berlaku 

Pemanfaatan kerokan  Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Kurang 11 14,1 0 0 6 7,7 17 21,8 

Cukup 19 24,4 1 1,3 8 10,3 28 35,9 

Baik 3 3,8 3 3,8 27 34,6 33 42,3 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,000 

r = 0,489 

 

Berdasarkan tabel 5.14 dapat diketahui bahwa 11 responden (14,1%) 

menunjukkan nilai kurang terhadap faktor kebijakan yang berlaku namun 

rendah dalam pemanfaatan kerokan, 6 responden (7,7%) menunjukkan nilai 

kurang terhadap faktor kebijakan yang berlaku namun bernilai tinggi. Pada 

19 responden (24,4%) menunjukkan nilai cukup terhadap faktor kebijakan 

yang berlaku dan rendah dalam pemanfaatan kerokan, 1 responden (1,3%) 

bernilai cukup terhadap faktor kebijakan yang berlaku dan bernilai sedang 

dalam pemanfaatan kerokan, dan 8 responden (10,3%) bernilai cukup 

terhadap faktor kebijakan berlaku namun tinggi dalam pemanfaatan 
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kerokan. Kemudian pada 3 responden (3,8%) menunjukkan nilai baik 

terhadap kebijakan yang berlaku namun rendah dalam pemanfaatan 

kerokan, 3 responden (3,8%) menunjukkan nilai baik terhadap kebijakan 

yang berlaku namun bernilai sedang terhadap pemanfaatan kerokan, dan 27 

responden (34,6%) menunjukkan nilai baik terhadap kebijakan yang berlaku 

serta tinggi dalam pemanfaatan kerokan. Analisis menggunakan uji statistik 

Spearman Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 0,000 atau H1 diterima berarti terdapat 

hubungan antara faktor kebijakan yang berlaku dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia. Nilai r = 0,489 dapat diartikan bahwa terdapat 

hubungan yang cukup kuat dan positif antara faktor kebijakan yang berlaku 

dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. 

14. Hubungan faktor ekonomi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

Tabel 5.15 Tabulasi silang hubungan faktor ekonomi dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Faktor ekonomi 

Pemanfaatan kerokan Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Lemah   11 14,1 2 2,6 20 25,6 33 42,3 

Kuat   22 28,2 2 2,6 21 26,9 45 57,3 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,191 

r = -0,150 

 

Berdasarkan tabel 5.15 dapat diketahui bahwa 11 reponden (14,1%) 

memiliki nilai lemah terhadap faktor ekonomi dan rendah dalam 

pemanfaatan kerokan, 2 responden (2,6%) memiliki nilai lemah terhadap 

faktor ekonomi namun memiliki nilai sedang terhadap pemanfaatan 

kerokan, dan 20 responden (25,6%) memiliki nilai lemah terhadap faktor 

ekonomi namun memiliki nilai tinggi terhadap pemanfaatan kerokan. 
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Kemudian 22 responden (28,2%) memiliki nilai kuat terhadap faktor 

ekonomi namun rendah dalam pemanfaatan kerokan, 2 responden (2,6%) 

memiliki nilai kuat terhadap faktor ekonomi namun bernilai sedang dalam 

pemanfaatan kerokan, dan 21 responden (26,9%) memiliki nilai kuat 

dalam faktor ekonomi serta bernilai tinggi dalam pemanfaatan kerokan. 

Analisis menggunakan uji statistik Spearman Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 

0,191atau H1 ditolak berarti tidak terdapat hubungan antara faktor 

ekonomi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Nilai r = -0,150dapat 

diartikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 

ekonomi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. 

15. Hubungan faktor pendidikan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

Tabel 5.16 Tabulasi silang hubungan faktor pendidikan dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Faktor pendidikan 

Pemanfaatan kerokan  Total 

Rendah  Sedang  Tinggi  

n % n % n % n % 

Rendah  12 15,4 1 1,3 14 17,9 27 34,6 

Sedang  18 23,1 3 3,8 26 33,3 47 60,3 

Tinggi  3 3,8 0 0 1 1,3 4 5,1 

Total 33 42,3 4 5,1 41 52,6 78 100 

Uji Spearman Rho ρ= 0,000 

r = 0,489 

 

Berdasarkan tabel 5.16 dapat diketahui bahwa 12 responden (15,4%) 

menunjukkan nilai rendah terhadap faktor pendidikan dan pemanfaatan 

kerokan, 1 responden (71,3%) menunjukkan nilai rendah terhadap faktor 

pendidikan namun bernilai sedang terhadap pemanfaatan kerokan, 14 

responden (17,9%) bernilai rendah terhadap faktor pendidikan dan bernilai 

tinggi terhadap pemanfaatan kerokan. Pada 18 responden (23,1%) 

menunjukkan nilai sedang terhadap faktor pendidikan dan rendah dalam 
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pemanfaatan kerokan, 3 responden (3,8%) bernilai sedang terhadap faktor 

pendidikan dan bernilai sedang terhadap pemanfaatan kerokan, dan 26 

responden (33,3%) bernilai sedang terhadap faktor pendidikan namun tinggi 

dalam pemanfaatan kerokan. Kemudian pada 3 responden (3,8%) 

menunjukkan nilai tinggi terhadap pendidikan namun rendah dalam 

pemanfaatan kerokan, 1 responden (1,3%) menunjukkan nilai tinggi 

terhadap faktor pendidikan serta bernilai tinggi terhadap pemanfaatan 

kerokan. Analisis menggunakan uji statistik Spearman Rhoρ< 0,05, yaitu ρ= 

0,000 atau H1 diterima berarti terdapat hubungan antara faktor kebijakan 

yang berlaku dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Nilai r = 0,489 dapat 

diartikan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara 

faktor pendidikan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. 

 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hubungan faktor teknologi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

Hasil penelitian menunjukkan  sebagian besar responden sudah baik dalam 

menggunakan teknologi Ini menununjukkan bahwa sarana dan prasarana 

teknologi yang digunakan oleh lansia terhadap pemanfaatan kerokan sudah 

memadai dan memanfaatkanteknologi dengan baik.  Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat hubungan antara faktor teknologi dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia.  

Teknologi kesehatan dalam teori Leininger (2002) merupakan sarana yang 

memungkinkan individu memilih penawaran menyelesaikan masalah dalam 

pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi kesehatan dapat dipengaruhi oleh 
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kebutuhan masyarakat, minat masyarakat, sikap tenaga kesehatan, ketersediaan 

sarana prasarana meliputi: fasilitas informasi, fasilitas kesehatan, dan alat.  

Depkes(2002) mengemukakan bahwa salah satu manfaat teknologi dalam bidang 

kesehatan bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan akses informasi mengenai 

kesehatan dan akses pelayanan kesehatan. Dalam teori keperawatan transkultural 

seluruh bentuk teknologi digunakan untuk menciptakan, menyimpan, dan 

menggunakan informasi dalam segala bentuknya. 

Faktor teknologi pada penelitian ini dapatdiukur melalui efektivitas 

carakerokan dan sarana prasarana dalam melakukan kerokan. Dapat dilihat dari 

tabel 5.7 bahwa 45 responden (57,7%) memiliki pandangan yang baik dalam 

memanfaatkan faktor teknologi terhadap kerokan. Hal ini berarti 57,7% responden 

berpendapat bahwa cara melakukan kerokan sangat efektif dan sarana prasarana 

melakukan kerokan mudah didapatkan.  

Pemanfaatan teknologi yang baik oleh lansia tidak selalu tinggi dalam 

pemanfaatan kerokan. Pada 3 responden yaitu no 20, 52 dan 53 memiliki 

pemanfaatan yang baik terhadap teknologi namun rendah dalam pemanfaatan 

kerokan. Responden no. 20 memiliki pandangan yang baik pada faktor teknologi 

namun rendah dalam pemanfaatan kerokan. Responden tersebut memanfaatkan 

kerokan hanya untuk melakukan kebiasaan atau tradisi dalam pengobatan 

alternatif ketika tidak enak badan dan frekuensi responden ketika tidak enak badan 

tida selalu memanfaatkan kerokan meskipun responden dapat merasakan 

efektivitas dan sarana prasarana kerokan dengan mudah.  

Terdapat 28 reponden yang kurang merasakan efektivitas cara kerokan dan 

sarana prasarana kerokan serta rendah dalam pemanfaatan kerokan. Hal ini terjadi 
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karena terdapat faktor lain pada 28 responden tersebut diantara laintidak didukung 

oleh keluarga untuk dilakukannya keroka ketika tidak enak badan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Melo ( 2011) yang 

menjelaskan bahwa faktor teknologi dalam keperawatan transkultural berguna 

bagi masyarakat dalam mengakses informasi,akses komunikasi, dan akses 

terhadap pelayanan kesehatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Namun 

akses teknologi informasi mengenai kerokan masih kurang bagi lansia karena 

keterbatasan sumber informasi yang belum tersedia sehingga masih banyak 

sumber informasi yang diterima oleh lansia belum pasti. Maka perlu adanya 

penyuluhan pada lansia untuk menambah informasi atau pengetahuan terkait 

manfaat baik dan buruk tentang kerokan, sehingga dapat berdampak pada 

keputusan lansia dalam melakukan pengobatan terhadap status kesehatan. 

5.2.2 Hubungan faktor keyakinan dan filosofi dengan pemanfaatan kerokan 

pada lansia 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara faktor keyakinan dan 

filosofi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Sebagian besar responden 

memiliki nilai lemah terhadap faktor keyakinan dan filosofi dalam memanfaatkan 

kerokan yaitu sebesar 45 responden. Hal ini menununjukkan bahwa kekuatan atau 

keyakinan responden terhadap pemanfaatan kerokan masih lemah.  

Agama atau keyakinan merupakan simbol yang mengakibatkan pandangan 

sangat realistis bagi pemeluknya. Keyakinan dapat menyebabkan seseorang 

memiliki sifat rendah hati dan membuka diri (Leininger, 2002) . Potter, P.A & 

Perry (2010)menjelaskan bahwa praktik yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan memiliki makna keyakinan bagi sebagian individu masyarakat maupun 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NEVIA RATRI I



68 

 

 

 

kelompok. Menurut analisisKristiono R.S (2013)alasan seseorang atau masyarakat 

melakukan pengobatan sendiri karena  sudah merasa yakin bahwa berdasarkan 

pengalaman pengobatan yang terdahulu sudah mendatangkan kesembuhan 

sehingga pencarian pengobatan di luar tidakdibutuhkan lagi. 

Penelitian ini pada faktor keyakinan dan filosofi dapatdiukur melalui 

indivual strength dan beliefs dalam melakukan kerokan. Terdapat  45 responden 

pada hasil penelitian yang memiliki nilailemah terhadap faktor keyakinan dan 

filosofi. Sebagian besar responden tersebut meyakini bahwa dengan melakukan 

kerokan dapat mengeluarkan angin dari dalam tubuh padahal pernyataan tersebut 

tidak benar. Angin hanya bisa dikeluarkan melalu sistem pernafasan bukan 

melalui pori-pori kulit yang membuka setelah dikerok (Triratnawati,2011). 

Banyaknya jawaban setuju pada pernyataan no.5 parameter beliefs dapat 

menjadikan faktor ini bernilai lemah. 

Namun faktor keyakinan dan filosofi oleh lansia tidak selalu lemah 

meskipun  pemanfaatan kerokan pada lansia tinggi. Terdapat 29 responden 

memiliki pandangan yang kuat terhadap faktor keyakinan dan filosofi serta tinggi 

dalam pemanfaatan kerokan. Hal ini dikarenakan keyakinan dan kekuatan 

individu terhadap efek kerokan sangat kuat. Hanya terdapat 1 responden yang 

memilik pandangan kuat terhadap faktor keyakinan dan filosofi namun rendah 

dalam pemanfaatan kerokan yaitu responden no. 62. Hal ini disebabkan karena 

responden tidak memanfaatkan kerokan ketika tidak enak badan meskipun 

responden mengetahui manfaat kerokan dan tidak akan menghilangkan tradisi 

atau kebiasaan kerokan. 
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Menurut analisis peneliti kuatnya keyakinan terhadap tradisi kerokan ketika 

tidak enak badan menjadi faktor utama beberapa responden yang masih 

beranggapan bahwa dengan kerokan akan membuka pori-pori kulit sehingga 

istilah masuk angin akan menghilang atau sembuh. Bahkan pada jawaban 

kuesioner kerokan dapat mengeluarkan angin dari dalam tubuh mayoritas 

responden menjawab setuju. Dalam kosmologi jawa istilah masuk angin atau rasa 

tidak enak badan  timbul karena ketidakseimbangan yang ada di dalam tubuh 

dengan lingkungan sekitarnya. Seimbang rohaniah dan jasmaniah akan 

menimbulkan kebahagiaan dan kesenangan serta dijauhkan dari penyakit (Atik 

Triratnawati, 2011).  

5.2.3 Hubungan faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor sosial 

dan keterikatan keluarga dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Sari and Prastianty (2017) bahwa faktor sosial dan 

keterikatan keluarga sangat bermakna bagi suku Melayu Jambi karena dapat 

berperan dalam menjaga kesehatan keluarga, berperan membawa keluarga ke 

pelayanan kesehatan, serta peran anggota keluarga dalam menjaga kesehatan 

dalam kondisi sakit sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan di dalam 

keluarga yang berhubungan dengan perilaku sehat dan sakit.  

Faktor sosial dan keterikatan keluarga menurut teori keperawatan 

transkultural oleh Leininger (2002) dapat berfungsi sebagai sistem pendukung 

anggota-anggotanya dan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan proses 

adaptasi. Dukungan sosial dan keluarga meliputi kemampuan keluarga untuk 
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menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, 

mental dan sosial. Terdapat 4 dimensi dukungan antara lain dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif. 

Faktor sosial dan keterikatan keluarga pada penelitian ini memiliki nilai 

cukup dengan jumlah responden 36. Sebagian besar responden tidak mendapatkan 

dukungan informatif baik dari keluarga maupun sosial seperti teman sebaya atau 

lingkungan tempat tinggal. Pada 28 responden yang tinggi dalam pemanfaatan 

kerokan serta memiliki dukungan pada faktor sosial dan keterikatan keluarga yang 

cukup dikarenakan hanya mendapatkan dukungan penghargaan saja. Sedangkan 

pada 29 responden memiliki nilai kurang terhadap faktor sosial dan keterikatan 

keluarga dan rendah dalam pemanfaatan kerokandikarenakan hanya mendapatkan 

dukungan penghargaan dari keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. 

Responden yang tinggi dalam pemanfaatan kerokan namun kurang terhadap 

faktor sosial dan keterikatan keluarga berjumlah 6 responden .Hal ini dapat terjadi 

karena keluarga tidak menghargai keputusan lansia untuk melakukan pengobatan  

yang dibuktikan dengan pernyataan keluarga tidak menyarankan minum obat 

ketika tidak enak badan. Sedangkan pada 7 responden memiliki dukungan sosial 

dan keterikatan keluarga yang baik serta tinggi dalam pemanfaatan kerokan . 

Responden tersebut mendapatkan dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental serta dukungan informatif baik dari keluarga maupun 

sosial lingkungan tempat tinggalnya terhadap pemanfaatan kerokan yang 

dilakukan lansia. 

Analisis peneliti mengenai dukungan keluargadan sosial sangat berperan 

penting terhadap metode penyembuhan pada lansia. Dukungan keluarga dalam 
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mengambil keputusan guna meningkatkan status kesehatan lansia sangat 

diperlukan mengingat stigma lansia bahwa semakin bertambahnya usia akan 

semakin rentan terhadap penyakit. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan jawaban 

pertanyaan pada mayoritas lansia yang memnfaatkan kerokan dengan bantuan 

keluarga meskipun ada beberapa responden yang memerlukan bantuan dari teman 

sebaya untuk memanfaatkan kerokan ketika tidak enak badan.  

5.2.4 Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Hasil penelitian lebih dari setengah responden tidak bertentangan dengan 

nilai budaya dan gaya hidup terkait kerokan, yaitu dengan jumlah 46 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor nilai budaya 

dan gaya hidup dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Sari and Prastianty (2017) yang menjelaskan bahwa faktor nilai 

budaya dan gaya hidup sangat bermakna bagi suku Melayu Jambi karena hal 

tersebut menyangkut nilai keyakinan atau kepercayaan yang diterapkan oleh 

budaya suku Melayu di dalam keluarga dan di masyarakat. 

Aspek sosial budaya dalam pelayanan kesehatan khususnya keperawatan 

penting menerapkan pendekatan antropologi yang berorientasi pada 

keanekaragaman budaya baik antar budaya maupun lintas budaya dengan tidak 

membedakan perbedaan budaya Tomey (2006). Menurut Leininger (2002) nilai 

budaya dalam teori keperawatan transkultural adalah sesuatu yang dirumuskan 

dan ditetapkan oleh penganut budaya yang dianggap baik atau buruk. 

Hasil penelitianini menunjukkan bahwa 28 responden bertentangan dengan 

nilai budaya dan gaya hidup serta rendah dalam pemanfaatan kerokan. Responden 
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tersebut tidak melakukan tradisi atau kebiasaan budaya kerokan ketika tidak enak 

badan sehingga dalam pernyataan yang meliputi aspek keyakinan yang dianut 

budaya atau mitos menyatakan tidak setuju. Padahal terdapat 1 pernyataan  dalam 

aspek mitos tersebut menyatakan fakta yaitu pernyataan no.2, hanya saja 

responden salah mengartikan makna pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut 

adalah warna goresan dari kerokan menujukkan tingkat keprahan sakit. Faktanya 

semakin tinggi tekanan yang diberikan ketika kerokan maka semakin 

meninggalkan jejas yang meliputi perubahan pembuluh darah pada proses 

inflamasi akibat kerokan (Didik Gunawan Tamtomo, 2008). Terdapat 28 

responden menyatakan pernyataan tersebut tidak benar sehingga dapat dikatakan 

bertentangan dengan nilai budaya yang dianut. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa 39 responden tidak bertentangan 

terhadap nilai budaya dan gaya hidup serta tinggi dalam pemanfaatan kerokan. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan pada parameter alternatif gaya hidup 

yang baik. Pernyataan tersebut adalah jika belum dikerok tubuh belum merasa 

sehat. 22 responden menyatakan setuju dan 14 responden menyatakan sangat 

setuju. Kemudian terdapat 5 responden yang tidak bertentangan terhadap nilai 

budaya dan gaya hidup namun rendah dalam pemanfaatan kerokan. Hal ini 

disebabkan karena pada responden tersebut tidak selalu memanfaatkan kerokan 

ketika tidak enak badan namun tidak bertentangan dengan pandangan terhadap 

nilai budaya dan gaya hidup. 

Menurut analisis peneliti, sebagian besar responden tidak bertentangan 

dengan nilai budaya dan gaya hidup karena responden meyakini kepercayaan atau 

mitos yang dianut. Menurut Erson (2005), adanya perbedaan pemahaman terhadap 
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keadaan sehat dan keadaan sakit akan berbeda di setiap masyarakat tergantung 

dari kebudayaan yang mereka miliki. Perpaduan antara pengalaman empiris, 

konsep kesehatan, dan konsep budaya dalam hal kepercayaan merupakan konsep 

sehat tradisional secara kuratif. Sehingga dapat dikatakan bahwa lansia di 

Posyandu lansia Sukmajaya mayoritas masih mempercayai budaya kerokan dapat 

menghilangkan rasa tidak enak badan atau disebut dengan istilah masuk angin 

dalam konteks jawa. 

5.2.5 Hubungan faktor kebijakan yang berlaku dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia 

Hasil penelitianmenunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara faktor 

kebijakan yang berlaku dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Sari dan Prastianty (2017) yang menjelaskan bahwa faktor 

kebijakan yang berlaku sangat bermakna bagi suku Melayu Jambi dan menjadi 

pedoman pada kegiatan individu yang akan dilakukan. 

Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku pada teori keperawatan 

transkultural,adalah sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan 

keperawatan lintas budaya (Leininger dalam Andrew and Boyle, 2003). Faktor 

kebijakan yang berlaku pada penelitian ini meliputi pengetahuan mengenai 

kebijakan publik dan kebebasan menentukan pilihan. 

Hasil penelitian terdapat 27 responden memiliki nilai baik terhadap faktor 

kebijakan yang berlaku serta tinggi dalam pemanfaatan kerokan. Pada 27 

responden tersebut tetap memanfaatkan kerokan meskipun memiliki asuransi 

kesehatan untuk berobat. Faktor lain pada teori transkultural keperawatan 

diantaranya faktor teknologi memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap 
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keputusan responden untuk memanfaatkan kerokan meskipun responden 

memilikiasuransi kesehatan untuk berobat. Namun terdapat 11 responden yang 

memiliki nilai kurang terhadap faktor kebijakan yang berlaku  serta tinggi dalam 

pemanfaatan kerokan. Nilai kurang pada faktor kebijakan berlaku 

menggambarkan pengetahuan yang kurang dari responden terkait jenis 

penggolongan pengobatan kerokan.  Hal ini dibuktikan dengan  tingkat 

pendidikan  rendah (tamat SD) pada responden no.4, 6, 46 dan tingkat pendidikan 

sedang (tamat SMP-SMA) pada responden no.50, 52, 53, 77. Hak kebebasan 

memilih dari pasien yang dibuktikan dengan tidak adanya asuransi  kesehatan 

memiliki nilai kurang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Supadmi 

(2013) yang menyatakan bahwa jumlah pasien yang tidak memiliki asuransi 

kesehatan lebih lebih banyak melakukan swamedikasi dibandingkan dengan 

pasien yang memiliki asuransi kesehatan. Adanya hak dan kebebasan dalam 

menentukan pilihan metode pengobatan membuat mayoritas responden memilih 

memanfaatkan kerokan ketika tidak enak badan daripada berobat ke pelayanan 

kesehatan. 

Menurut analisis peneliti kepemilikan asuransi kesehatan tidak menjamin 

lansia melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan. Kemungkinan terdapat 

faktor lain yang membuat lansia tidak melakukan pengobatan ke pelayanan. 

Jennifer and Saptutyningsih (2015)mengemukakan keberadaan pos obat secara 

signifikan berpengaruh terhadap probabilitas individu untuk memilih pengobatan 

tradisonal. Serta kekhawatiran lansia terhadap efek samping obat kimia membuat 

lansia memanfaatkan kerokan ketika tidak enak badan meskipun terdapat 

pelayanan kesehatan terdekat di tempat tinggal lansia. 
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5.2.6 Hubungan faktor ekonomi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

Hasil penelitianini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

faktor ekonomi dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Purnamaningrum (2010) yang menjelaskan bahwa 

pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mengobati 

baik menggunakan metode pengobatan tradisional maupun modern atau 

konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo Supardi dan Sarjaini 

(2003) tingkat ekonomi penduduk Indonesia tidak berhubungan bermakna dengan 

penggunaan obat tradisional dan penduduk yang berlokasi di desa 1,36 kali lebih 

banyak daripada penduduk di kota. 

Pendapatan keluarga dapat menentukan status kesehatan keluarga. 

Pendapatan keluarga yang baik dapat berpengaruh dalam menjaga kebersihan dan 

penanganan selanjutnya berdasarkan kemampuan pendapatan keluarga. 

Sedangkan bagi keluarga berekonomi rendah hanya dapaat memenuhi kebutuhan 

berupa fasilitas kesehatan sesuai kemampuan mereka (Depkes,2006). Menurut 

Leininger (2002) seseorang akan memanfaatkan sumber-sumber material yang 

dimiliki guna membiayai sakitnya agar segera sembuh. 

Hasil penelitianmenunjukkan 20 responden memiliki ekonomi lemah dan 21 

responden memiliki ekonomi kuat meskipun sama-sama memiliki nilai tinggi 

terhadap pemanfaatan kerokan. Mulai dari lansia dengan pekerjaan pedagang 

maupun pensiunan pegawai negeri. Dapat dikatakan faktor ekonomi tidak 

berhubungan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia dibuktikan dengan kuat 

atau lemah faktor ekonomi lansia masih memanfaatakan kerokan.  
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Menurut analisis peneliti faktor ekonomi tidak menjamin lansia memilih 

metode pengobatan, terdapat faktor lain yang memiliki hubungan dengan 

pemanfaatan kerokan lebih kuat. Faktor lain yang terdapat pada teori keperawatan 

transkultural yang berhubungan lebih kuat dengan pemanfaatan kerokan pada 

lansia diantaranya adalah faktor teknologi. Lansia dapat mudah mendapatkan alat 

yang digunakan untuk kerokan. Bahkan kerokan tergolong pengobatan yang 

murah dan bahkan tidak mengeluarkan biaya ketika memanfaatkannya. 

5.2.7 Hubungan faktor pendidikan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 

pendidikan dengan pemanfaatan kerokan pada lansia. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sari and Prastianty (2017) yang menyebutkan bahwa faktor pendidikan 

sangat bermakna bagi suku Melayu Jambi dengan pendidikan atau pengetahuan 

akan berbagai pengalaman dalam mengatasi suatu masalah kesehatan. 

Leininger (2002) mengemukakan bahwa suatu perilaku kesehatan dibentuk 

oleh berbagai faktor yang bekerja bersama-sama. Semakin tinggi pendidikan 

individu maka keyakinan individu dapat didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang 

rasional dan dapat beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi 

kesehatannya.Menurut Mahyudin dalam Andini (2017)semakin tinggi pendidikan 

individu diharapkan dapat melaksanakan sesuatu yang sifatnya penting untuk 

dirinya sendiri maupun individu di lingkungan sekitarnya. 

Kategori pendidikan bernilai sedang dalam penelitian yang dimaksud adalah 

tamat SMP atau sederajat hingga tamat SMA atau sederajat. Dari 47 responden 

yang tamat SMP atau sederajat berjumlah 31 responden dan 16 responden tamat 

SMA atau sederajat. Pada responden no.1 memiliki nilai tinggi terhadap nilai 
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pendidikan maupun pemanfaatan kerokan. Hal ini disebabkan karena responden 

selalu memnfaatkan kerokan ketika tidak enak badan meskipun responden tamat 

perguruan tinggi. Menurut Mubarok dan Chayatin (2009) menjelaskan bahwa 

tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran akan pentingnya arti kesehatan 

bagi diri dan lingkungan yang dapat mendorong kebutuhan akan pelayanan 

kesehatan. Lansia dengan pendidikan formal lebih tinggi akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih tinggi pula dibanding lansia dengan tingkat pendidikan 

rendah. Sudibyo Supardi dan Sarjaini (2003) mengemukakan penduduk 

berpendidikan tidak tamat SMA/sederajat lebih banyak 1,17 kali lebih banyak 

dibandingkan penduduk tamat SMA/sederajat. 

Menurut analisis peneliti pendidikan merupakan faktor pendukung dari 

pemanfaatan kerokan. Hal ini karena pendidikan yang diukur dengan tingkat 

pengetahuan lansia tidak memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan kerokan. 

Masyarakat memilih metode pengobatan dengan memanfaatkan kerokan karena 

didapat dari pengalaman yang diberikan oleh orang-orang terdahulu dan kebiasaan 

masyarakat sehingga pemanfaatan kerokan menjadi sugesti bagi lansia untuk 

menghilangkan rasa tidak enak badan. Faktor-faktor pada teori keperawatan 

transkulturalyang lebih kuat berhubungan dengan pemanfaatn kerokan pada lansia 

adalah faktor teknologi, faktor keyakinan dan filosofi, faktor sosial dan 

keterikatan keluarga, faktor nilai budaya dan gaya hidup, serta faktor kebijakan 

yang berlaku. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang analisis faktor pemanfaatn kerokan pada lansia berbasis keperawatan 

transkultural di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya. 

 

6.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 

1. Terdapat hubungan antara faktor teknologi dengan pemanfaatan kerokan 

pada lansia. Hal ini dibuktikan dengan semakin baik pandangan lansia 

terhadap teknologi akan semakin tinggi lansia memanfaatkan kerokan. 

2. Terdapat hubungan antara faktor keyakinan dan filosofi dengan 

pemanfaatan kerokan. Hal ini dibuktikan dengan semakin kuat faktor 

keyakinan dan filosofi maka semakin tinggi pemanfaatan kerokan pada 

lansia. 

3. Terdapat hubungan antara faktor sosial dan keterikatan keluarga dengan 

pemanfaatan kerokan. Hal ini dibuktikan dengan cukupnya dukungan pada 

faktor sosial dan keterikatan keluarga akan semakin tinggi pemanfaatan 

kerokan pada lansia. 

4. Terdapat hubungan antara faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia. Hal ini dibuktikan dengan semakin tidak 

bertentangan pandangan responden terhadap nilai budaya dan gaya hidup 

maka semakin tinggi pemanfaatan kerokan pada lansia. 
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5. Terdapat hubungan antara faktor kebijakan yang berlaku dengan 

pemanfaatan kerokan pada lansia. Hal ini dibuktikan dengan semakin baik 

pandangan lansia terhadap faktor kebijakan yang berlaku maka semakin 

tinggi pemanfaatan kerokan pada lansia. 

6. Tidak terdapat hubungan antara faktor ekonomi dengan pemanfaatan 

kerokan pada lansia. Hal ini dibuktikan dengan kuat maupun lemah 

ekonomi pada lansia terhadap pemanfaatan kerokan masih tinggi 

dibandingkan yang rendah dalam pemanfaatan kerokan. 

7. Terdapat hubungan antara faktor pendidikan dengan pemanfaatan kerokan 

pada lansia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan bernilai sedang 

terhadap pemanfaatan kerokan masih tinggi dibandingkan tingkat 

pendidikan bernilai rendah maupun tinggi. 

 

6.2 Saran  

Saran yang diberikan untuk kebijakan dalam pemanfaatan kerokan pada 

lansia di Posyandu Sukmajaya adalah sebagai berikut: 

1. Saran kepada pihak puskesmas adalah diharapkan adanya pendidikan 

kesehatan tentang kerokan pada lansia agar tidak terjadi kesalahan persepsi 

terhadap pengobatan kerokan dan adanya pelayanan konsultasi di poli 

pengobatan tradisional. 

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor pemanfaatan 

kerokan pada lansia dengan teori atau model lain 

3. Saran bagi lansia agar mengurangi pemanfaatan kerokan agar tidak terjadi 

gangguan atau resiko kesalahan penanganan penyakit. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat permohonanfasilitas pengambilan data awal 
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Lampiran 2 Etik Penelitian 
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Lampiran 3 Surat pengambilan data 
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Lampiran 4 Lembar penjelasan penelitian 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

 

 

Judul Penelitian :Analisis Faktor Pemanfaatan Kerokan Pada Lansia Berbasis 

KeperawatanTranskultural  di Posyandu Lansia Sukmajaya Kelurahan Kertajaya 

Surabaya. 

Tujuan : 

Tujuan Umum : 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor pemanfaatan kerokan 

pada lansia berbasis keperawatan transkultural di Posyandu Lansia Sukmajaya 

Kelurahan Kertajaya Surabaya. 

Tujuan khusus : 

1. Menganalisis faktor teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan 

kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

2. Menganalisis faktor  keyakinan dan filosofis yang berhubungan dengan 

pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

3. Menganalisis faktor sosial dan keterikatan keluarga  yang berhubungan 

dengan pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

4. Menganalisis faktor nilai budaya dan gaya hidup yang berhubungan 

dengan pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

5. Menganalisis faktor kebijakan berlaku yang berhubungan dengan 

pemanfaatan kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

6. Menganalisis faktor ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan 

kerokan berbasis keperawatan transkultural. 
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7. Menganalisis faktor pendidikan yang berhubungan dengan pemanfaatan 

kerokan berbasis keperawatan transkultural. 

Perlakuan yang diterapkan pada responden : 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, sehingga tidak ada perlakuan 

apapun kepada subyek. Subyek hanya terlibat sebagai responden yang diminta 

untuk mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya pada lembar yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

Manfaat : 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

tentang manfaat dari kerokan terhadap peningkatan derajat kesehatan melalui 

pendidikan kesehatan yang akan peneliti jelaskan setelah responden mengisi 

kuesioner.  

Bahaya potensial : 

Dalam penelitian ini tidak terdapat bahaya potensial bagi responden karena 

responden hanya diminta untuk mengisi kuesioner saja tidak ada perlakuan khusus 

yang diberikan oleh peneliti. 

Hak untuk mengundurkan diri : 

Partisipasi responden dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa ada paksaan dan 

responden berhak mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden. 

Adanya insentif untuk subyek : 

Tidak ada insentif bagi responden berupa uang dari peneli karena partisipasi 

responden bersifat sukarela. Responden hanya diberi souvenir sebagai ucapan 

terima kasih dari peneliti. 
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Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

Penyusunan proposal penelitian 

Penyusunan 

instrument penelitian 

Pengajuan etik penelitian Perijinan penelitian 

Pengambilan data populasi dari 

puskesmas dan kader posyandu 

Pemilihan responden sesuai kriteria 

Meminta kesediaan responden untuk 

mengisi kuesioner 

Pengolahan data dan analisis data 

Pelaporan 

Narahubung : 

Nevia Ratri Indriani 

081230232278 

Surabaya,   2018 

Responden  

 

 

(   ) 
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Lampiran 5 Lembar permohonan menjadi responden 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan proses penyelesaian tugas akhir (Skripsi) Program 

Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dengan ini 

saya : 

 Nama  : NEVIA RATRI INDRIANI 

 NIM  : 131411131053 

 No. Telefon : 081230232278 

 Akan melakukan penelitian berjudu “Analisis Faktor Pemanfaatan 

Kerokan pada Lansia Berbasis Keperawatan Transkultural di Posyandu Lansia 

Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya”. 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari faktor-faktor pemanfaatan 

kerokan berbasis Keperawatan transkultural dengan pendekatan Sunrise Model 

Leininger. Penelitian ini menggunakan kuesioner survey sehingga tidak terdapat 

perlakuan kepada subyek penelitian. Subyek hanya terlibat sebagai responden 

yang diminta untuk mengisi kuesioner yang dibagikan. Untuk kepentingan 

tersebut, maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi menjadi 

responden dengan sukarela dan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya 

sesuai dengan yang Bapak/Ibu alami. Semua jawaban dan data Bapak/Ibu akan 

dirahasiakan dan tidak ada maksud kegunaan lain. 

 Demikian surat permohonan ini Saya sampaikan, atas bantuan dan 

kesediaan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terimakasih. 

Surabaya,   Juni 2018 

Hormat Saya 

 

Nevia Ratri Indriani 
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Lampiran 6Lembar persetujuan menjadi responden 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :           

Usia  :       Tahun 

Alamat  :             

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Pemanfaatan Kerokan pada 

Lansia Berbasis Keperawatan Transkultural di Posyandu Lansia 

Sukmajaya Kelurahan Kertajaya Surabaya” 

2. Perlakuan terhadap subyek 

3. Prosedur penelitian 

Responden mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya: 

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA* 

Secara sukarela menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran sertatanpa 

paksaan. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada 

tekanan dari pihak manapun. 

Surabaya,   2018 

 

 Peneliti      Responden 

 

 

 

Nevia Ratri Indriani     (   ) 

NIM. 131411131053 

Saksi  

 

 

(   ) 

*coret salah satu 
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Lampiran 7Lembar kuesioner penelitian 

LEMBAR KUESIONER 

ANALISIS FAKTOR PEMANFAATAN KEROKAN PADA LANSIA 

BERBASIS KEPERAWATAN TRANSKULTURAL DI POSYANDU 

LANSIA SUKMAJAYA KELURAHAN KERTAJAYA SURABAYA 

 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Kuesioner ini diisi oleh responden 

2. Isilah kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai 

3. Kotak sebelah kanan atas diisi oleh peneliti 

4. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi 

Bapak/Ibu saat ini. 

 

Data Demografi 

1. Usia Bapak/Ibu saat ini :    tahun 

2. Jumlah anggota keluarga inti :    orang 

3. Agama    : 

4. Suku …. 

a. Jawa  

b. Madura 

c. Sunda 

d. Lain-lain, sebutkan     

5. Jenis pekerjaan… 

a. PNS 

b. Pegawai swasta 

c. Pedagang 

d. Buruh  

e. Lain-lain, sebutkan    

 

 

No. Responden  : 

Tanggal Pengisian : 
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Tingkat Pendidikan 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (X) pada jawaban yang sesuai dengan tingkat 

pendidikan terakhir Bapak/Ibu. 

a. Tidak sekolah/ Tidak Tamat SD 

b. Tamat SD/Sederajat 

c. Tamat SMP/Sederajat 

d. Tamat SMA/Sederajat 

e. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda centang (√) pada 

pilihan kolom jawaban yang disediakan. 

2. Pilihlah jawaban dengan pilihan keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

Faktor Teknologi 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

Ya  Tidak  

1.  Saya mudah memanfaatkan kerokan karena tidak 

membutuhkan banyak waktu 

  

2.  Saya mudah memanfaatkan kerokan di mana saja 

dengan ruang tertutup 

  

3.  Saya mudah memperoleh alat-alat yang digunakan 

untuk kerokan 

  

4.  Saya memanfaatkan kerokan dengan menggunakan 

minyak angin atau balsam 

  

5.  Saya memanfaatkan kerokan karena caranya mudah 

dan bisa dilakukan oleh siapa saja 

  

6.  Ketika kerokan saya tidak menggunakan alat yang 

kasar  

  

7.  Ketika kerokan saya menggunakan alat khusus 

pengerok atau uang logam 1000 rupiah yang baru 

  

Skor (diisi peneliti) 
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Faktor Keyakinan dan Filosofi 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

SS S TS STS 

1.  Kerokan dapat membuat tubuh menjadi nyaman dan 

lebih sehat 

    

2.  Kerokan merupakan metode pengobatan yang aman 

dan tidak menimbulkan  komplikasi 

    

3.  Kerokan dapat meningkatkan hubungan 

kekeluargaan 

    

4.  Kerokan dapat menghilangkan rasa nyeri karena 

pegal-pegal 

    

5.  Kerokan dapat mengeluarkan angin dari dalam tubuh      

 

Faktor Sosial dan Keterikatan Keluarga 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1.  Saya  memanfaatkan kerokan atas saran keluarga   

2.  Saya  memanfaatkan kerokan atas saran teman/ tetangga   

3.  Saya biasanya dikerok oleh keluarga   

4.  Saya biasanya dikerok oleh teman/ tetangga   

5.  Keluarga menyarankan minum obat ketika tidak enak badan   

6.  Lingkungan tempat tinggal menghargai keputusan saya untuk 

kerokan 

  

7.  Alat kerokan selalu tersedia di rumah   
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Faktor Nilai-Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

SS S TS STS 

1.  Kerokan dapat membuat kondisi tubuh dari dingin 

menjadi hangat 

    

2.  Warna goresan dari kerokan menunjukkan tingkat 

keparahan sakit 

    

3.  Kerokan dapat menimbulkan efek kecanduan     

4.  Kerokan boleh dilakukan pada ibu hamil     

5.  Jika belum dikerok tubuh belum merasa sehat      

6.  Minum teh / jahe hangat setelah kerokan membuat 

tubuh  semakin sehat  

    

 

Faktor Kebijakan yang Berlaku 

 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

Ya  Tidak  

1.  Saya berhak memilih metode pengobatan sehingga saya memanfaatkan 

kerokan 

  

2.  Ada peraturan pemerintah mengenai kerokan   

3.  Kerokan termasuk pengobatan secara medis (kedokteran)   

4.  Saya memiliki  asuransi kesehatan untuk berobat   

 

Faktor Ekonomi 

 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

Ya  Tidak  

1.  Penghasilan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari   

2.  Saya memiliki tabungan untuk kesehatan diri saya   

3.  Penghasilan saya dalam satu bulan ≥ UMR Surabaya (≥ Rp 3.045.000)   
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Pemanfaatan kerokan pada lansia 

 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

Ya  Tidak  

1.  Kesehatan merupakan hal penting bagi saya oleh karena itu saya 

memanfaatkan kerokan saat tidak enak badan 

  

2.  Setiap merasa tidak enak badan saya selalu melakukan kerokan    

3.  Saya memanfaatkan kerokan karena kerokan merupakan pengobatan 

alternatif yang sudah menjadi tradisi/ kebiasaan  

  

4.  Kerokan memiliki manfaat bagi lansia seperti menghilangkan rasa 

nyeri otot dan menimbulkan rasa nyaman 

  

5.  Karena sudah menjadi tradisi/ kebiasaan, kerokan tidak saya 

hilangkan  
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Lampiran 8 Hasil uji validitas dan reabilitas kuesioner  

1. Kuesioner faktor teknologi 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 TOTAL 

p1 

Pearson Correlation 1 ,605** ,707** ,336 ,484** ,655** ,603** ,796** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,069 ,007 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation ,605** 1 ,333 ,729** ,526** ,572** ,527** ,783** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,072 ,000 ,003 ,001 ,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation ,707** ,333 1 ,190 ,489** ,617** ,693** ,724** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,072  ,314 ,006 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson Correlation ,336 ,729** ,190 1 ,526** ,572** ,527** ,706** 

Sig. (2-tailed) ,069 ,000 ,314  ,003 ,001 ,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p5 

Pearson Correlation ,484** ,526** ,489** ,526** 1 ,558** ,636** ,763** 

Sig. (2-tailed) ,007 ,003 ,006 ,003  ,001 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p6 

Pearson Correlation ,655** ,572** ,617** ,572** ,558** 1 ,921** ,880** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,001 ,001  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p7 Pearson Correlation ,603** ,527** ,693** ,527** ,636** ,921** 1 ,880** 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NEVIA RATRI I



97 

 

 

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTA

L 

Pearson Correlation ,796** ,783** ,724** ,706** ,763** ,880** ,880** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

     

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,898 7 
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2. Kuesioner faktor keyakinan dan filosofi 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 Total 

p1 

Pearson 

Correlation 

1 ,963** ,812** ,898** ,078 ,931** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,683 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson 

Correlation 

,963** 1 ,725** ,921** ,121 ,929** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,525 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson 

Correlation 

,812** ,725** 1 ,596** ,176 ,826** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 ,352 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson 

Correlation 

,898** ,921** ,596** 1 ,117 ,883** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  ,538 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

p5 

Pearson 

Correlation 

,078 ,121 ,176 ,117 1 ,391* 

Sig. (2-tailed) ,683 ,525 ,352 ,538  ,033 
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N 30 30 30 30 30 30 

Total 

Pearson 

Correlation 

,931** ,929** ,826** ,883** ,391* 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,033  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,841 5 

 

 

3. Kuesioner faktor sosial dan keterikatan keluarga 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 Total 

p1 
Pearson Correlation 1 ,605** ,707** ,336 ,484** ,655** ,603** ,796** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,069 ,007 ,000 ,000 ,000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation ,605** 1 ,333 ,729** ,526** ,572** ,527** ,783** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,072 ,000 ,003 ,001 ,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation ,707** ,333 1 ,190 ,489** ,617** ,693** ,724** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,072  ,314 ,006 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson Correlation ,336 ,729** ,190 1 ,526** ,572** ,527** ,706** 

Sig. (2-tailed) ,069 ,000 ,314  ,003 ,001 ,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p5 

Pearson Correlation ,484** ,526** ,489** ,526** 1 ,558** ,636** ,763** 

Sig. (2-tailed) ,007 ,003 ,006 ,003  ,001 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p6 

Pearson Correlation ,655** ,572** ,617** ,572** ,558** 1 ,921** ,880** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,001 ,001  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p7 

Pearson Correlation ,603** ,527** ,693** ,527** ,636** ,921** 1 ,880** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,796** ,783** ,724** ,706** ,763** ,880** ,880** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Case Processing Summary  N % 
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Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,898 7 

4. Kuesioner nilai budaya dan gaya hidup 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 Total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,513** ,343 ,174 ,621** ,569** ,754** 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,063 ,358 ,000 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation ,513** 1 ,243 -,035 ,479** ,310 ,614** 

Sig. (2-tailed) ,004  ,196 ,855 ,007 ,095 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation ,343 ,243 1 ,148 ,594** ,499** ,692** 

Sig. (2-tailed) ,063 ,196  ,436 ,001 ,005 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson Correlation ,174 -,035 ,148 1 ,282 ,205 ,363* 

Sig. (2-tailed) ,358 ,855 ,436  ,131 ,277 ,049 

N 30 30 30 30 30 30 30 

p5 
Pearson Correlation ,621** ,479** ,594** ,282 1 ,769** ,916** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,001 ,131  ,000 ,000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 

p6 

Pearson Correlation ,569** ,310 ,499** ,205 ,769** 1 ,823** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,095 ,005 ,277 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 
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Total 

Pearson Correlation ,754** ,614** ,692** ,363* ,916** ,823** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,049 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,800 6 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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5. Kuesioner faktor kebijakan yang berlaku 

 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 Total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,398* ,085 ,139 ,594** 

Sig. (2-tailed)  ,029 ,656 ,465 ,001 

N 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation ,398* 1 ,354 ,725** ,890** 

Sig. (2-tailed) ,029  ,055 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation ,085 ,354 1 ,085 ,565** 

Sig. (2-tailed) ,656 ,055  ,656 ,001 

N 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson Correlation ,139 ,725** ,085 1 ,702** 

Sig. (2-tailed) ,465 ,000 ,656  ,000 

N 30 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,594** ,890** ,565** ,702** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,001 ,000  

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,612 4 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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6. Kuesioner faktor ekonomi 

Correlations 

 p1 p2 p3 TOTAL 

p1 

Pearson Correlation 1 ,734** ,101 ,781** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,596 ,000 

N 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation ,734** 1 ,269 ,881** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,151 ,000 

N 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation ,101 ,269 1 ,618** 

Sig. (2-tailed) ,596 ,151  ,000 

N 30 30 30 30 

TOTAL 

Pearson Correlation ,781** ,881** ,618** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,631 3 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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