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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1 Perilaku  

2.1.1 Pengertian perilaku 

Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari 

luar (Kartono & Mar’at, 2006). Perilaku terbentuk karena 

adanya pemikiran terhadap suatu objek, sehingga munculnya 

tanggapan atau balasan terhadap rangsangan yang diberikan 

(Notoatmodjo, 2010). 

Skinner dalam Notoatmodjo (2010), merumuskan bahwa 

perilaku merupakan reaksi seseorang terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar. Dengan demikian perilaku manusia 

terjadi melalui proses stimulus – organisme – respon, sehingga 

teori skinner ini disebut teori “S – O – R” (Stimulus-Organisme-

Respon). Skinner membedakan jenis perilaku menjadi dua 

bagian, yaitu : 

a. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus 

tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) 

secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam 

bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan 
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sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk perilaku 

tertutup yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap. 

Contoh: ibu hamil tahu pentingnya periksa kehamilan untuk 

kesehatan bayi dan dirinya sendiri adalah merupakan 

pengetahuan (knowledge). Kemudian ibu tersebut bertanya 

kepada tetangganya dimana tempat periksa kehamilan yang 

dekat. Ibu bertanya tentang tempat periksa kehamilan 

adalah sebuah kecenderungan untuk melakukan periksa 

kehamilan, yang selanjutnya disebut sikap (attitude). 

b. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus 

tersebut sudah berupa tindakan atau praktik, hal ini dapat 

diamati orang lain dari luar atau observable behavior. 

Contoh: seorang ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke 

puskesmas atau bidan praktik, seorang anak menggosok 

gigi setelah makan. Contoh-contoh tersebut merupakan 

bentuk tindakan nyata, dalam bentuk kegiatan, atau dalam 

bentuk praktik (practice). 

Perilaku seseorang sangat kompleks, dan mempunyai 

bentangan yang sangat luas. Benyamin Bloom (1908) 

dalam Notoatmodjo (2010), membedakan adanya tiga 
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domain atau ranah perilaku yaitu pengetahuan (knowledge), 

sikap (attitude), tindakan atau praktik (practice). 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, 

atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra 

yang dimilikinya (mata, telinga, dan sebagainya). 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai 

intensitas atau tingkat yang berbeda. Secara garis besar 

dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) 

memori yang telah ada sebelumnya setelah 

mengamati sesuatu. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu 

terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat 

menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar objek yang 

diketahuinya tersebut. 
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c. Aplikasi 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami 

objek yang dimaksud dapat menggunakan atau 

mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada 

situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk 

menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian 

mencari hubungan antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek yang 

diketahui. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan kemampuan seseorang untuk 

merangkum dan meletakkan dalam satu hubungan 

yang logis dari komponen-komponen pengetahuan 

yang dimiliki, atau kemampuan untuk meringkas 

dengan kata-kata dan kalimat sendiri tentang hal-hal 

yang telah dibaca atau didengar, dan membuat 

kesimpulan. 
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f. Evaluasi (evalution) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang 

untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek 

tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan 

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

2. Sikap (attitude) 

Menurut Newcomb (2010), sikap adalah kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan 

pelaksanaan motif tertentu. Ada beberapa komponen 

sikap menurut Allport (1954) dalam Notoatmodjo (2010) 

yakni : 

a. Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep 

terhadap objek, artinya bagaimana keyakinan, 

pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap 

objek, artinya bagaimana penilaian orang tersebut 

terhadap objek. 

c. Kecenderungan untuk bertindak. Artinya sikap 

merupakan komponen yang mendahului tindakan atau 
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perilaku. Ketiga komponen tersebut secara bersama-

sama membentuk sikap yang utuh. 

3. Tindakan (practice) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

sikap adalah kecenderungan untuk bertindak. Sikap 

belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan. 

 
2.1.2 Teori-teori perilaku 

Beberapa teori tentang perilaku dalam Notoatmodjo (2010) 

diantaranya adalah: 

a. Teori “Behavior Intention” 

Teori ini dikembangkan oleh Snehendu Kar (1980) 

berdasarkan analisisnya terhadap niatan orang bertindak 

atau berperilaku. Menurut Kar perilaku kesehatan itu 

merupakan fungsi dari: 

1. Niat seseorang untuk bertindak berkaitan dengan 

kesehatan atau perawatan kesehatan (behavior 

intention). 

2. Dukungan sosial dari masyarakat sekitar (social support). 

3. Ada atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau 

fasilitas kesehatan (accessibility of information). 
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4. Otonomi pribadi dalam mengambil tindakan atau 

keputusan (personal autonomy). 

5. Situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak 

bertindak (action situation). 

b. Teori “Thoughs and Feeling” 

Teori ini dikembangkan oleh tim kerja dari organisasi 

kesehatan dunia atau WHO (1984) yang menganalisis 

bahwa perilaku terbentuk karena 5 faktor yaitu: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau 

pengalaman orang lain. 

2. Kepercayaan 

Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek, atau 

nenek. Kepercayaan diterima berdasarkan keyakinan 

dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. 

3. Sikap 

Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang 

terhadap objek yang diperoleh dari pengalaman sendiri 

atau dari orang lain. 
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4. Orang penting sebagai referensi 

Perilaku biasanya dipengaruhi oleh orang-orang yang 

dianggap penting yang perbuatannya cenderung untuk 

dicontoh. 

5. Sumber-sumber daya (resources) 

Sumber daya dalam hal ini meliputi fasilitas, uang, waktu, 

tenaga, dan sebagainya. Pengaruh sumber daya 

terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif. 

 
2.1.3 Perilaku Kesehatan 

Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang 

(organisme) terhadap stimulus atau objek yang berhubungan 

dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

makanan  dan minuman serta lingkungan. 

 
2.1.4 Unsur-unsur dalam perilaku kesehatan 

2.1.4.1 Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku terhadap 

sakit dan penyakit merupakan respons internal dan 

eksternal seseorang dalam menanggapi rasa sakit dan 

penyakit, baik dalam bentuk respons tertutup (sikap, 

pengetahuan) maupun dalam bentuk respons terbuka 
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(tindakan nyata). Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

dapat diklasifikasikan menurut tingkat pencegahan 

penyakit sebagai berikut : 

a. Perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan 

(health promotion behavior) 

Perilaku seseorang untuk memelihara dan 

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masalah 

kesehatan.  

b. Perilaku pencegahan penyakit (health prevention 

behavior) 

Segala tindakan yang dilakukan seseorang agar 

dirinya terhindar dari penyakit. 

c. Perilaku pecarian pengobatan (health seeking 

behavior) 

Perilaku ini menyangkut upaya atau tindakan 

seseorang pada saat menderita penyakit dan/atau 

kecelakaan, mulai dari mengobati sendiri (self-

treatment) sampai mencari bantuan ahli. 
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d. Perilaku pemulihan kesehatan (health rehabilitation 

behavior) 

Pada proses ini, diusahakan agar sakit atau cacat 

yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga 

individu yang menderita dapat berfungsi optimal 

secara fisik, mental dan sosial. 

 
2.1.4.2 Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan 

Perilaku ini merupakan respons individu terhadap 

sistem pelayanan kesehatan modern  dan atau 

tradisional, meliputi respons terhadap fasilitas 

pelayanan, cara pelayanan kesehatan, perilaku 

terhadap petugas, dan respons terhadap pemberian 

obat-obatan. Respons ini terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, persepsi, sikap, dan penggunaan 

fasilitas, sikap terhadap petugas,  dan obat-obatan 

(Notoatmodjo, 2010). 

 
2.1.4.3 Perilaku terhadap makanan 

Perilaku ini meliputi pengetahuan, sikap, dan 

praktik terhadap makanan serta unsur-unsur yang 

terkandung di dalamnya (gizi, vitamin) dan pengolahan 
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makanan. Dari beberapa literatur, perilaku terhadap 

makanan menjadi bagian dari kesehatan lingkungan. 

 
2.1.4.4 Perilaku terhadap lingkungan kesehatan 

Perilaku ini merupakan upaya seseorang 

merespons lingkungan sebagai determinan agar tidak 

mempengaruhi kesehatannya. 

 
2.1.5 Klasifikasi Perilaku Kesehatan 

Menurut Becker (1979) seperti dikutip Notoatmodjo (2010), 

perilaku yang berhubungan dengan kesehatan diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

2.1.5.1 Perilaku hidup sehat 

Perilaku hidup sehat merupakan perilaku yang 

berkaitan dengan upaya mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatannya. Hal ini mencakup makan 

dengan menu seimbang, olahraga teratur, tidak 

merokok, tidak minum minuman keras dan narkoba, 

istirahat cukup, mengendalikan stress. Selain itu, 

perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi 

kesehatan. 
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2.1.5.2 Perilaku sakit 

Perilaku ini merupakan respons seseorang 

terhadap sakit dan penyakit, persepsi terhadap sakit, 

pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit, 

pengobatan penyakit, dan usaha-usaha untuk 

mencegah penyakit. 

 
2.1.5.3  Perilaku peran sakit 

Perilaku peran sakit adalah segala aktivitas 

individu yang menderita sakit untuk memperoleh 

kesembuhan. Dari segi sosiologi, orang sakit 

mempunyai peran yang meliputi hak dan kewajiban 

orang sakit. Perilaku peran sakit meliputi hal-hal 

berikut : 

a. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan 

b. Mengenal atau mengetahui fasilitas atau sarana 

pelayanan atau penyembuhan penyakit yang layak 

c. Mengetahui hak (misalnya, memperoleh 

perawatan, memperoleh pelayanan kesehatan) dan 

kewajiban orang sakit (memberi tahu penyakitnya 

pada orang lain terutama petugas kesehatan, tidak 
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menularkan penyakitnya pada orang lain) 

(Maulana, 2009). 

 

2.2 Kehamilan 

2.2.1 Pengertian 

Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin di dalam 

rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh 

terjadinya pembuahan yaitu bertemunya sel sperma laki-laki 

dengan telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah 

pembuahan, terbentuk kehidupan baru berupa janin dan 

tumbuh di dalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung 

yang aman dan nyaman bagi janin (Dep Kes, 2009). 

 
2.2.2 Perubahan Selama Masa Kehamilan 

Dalam masa kehamilan terjadi beberapa perubahan dalam 

sistem tubuh ibu. Perubahan-perubahan ini menyebabkan 

timbulnya respon yang sering kali menimbulkan 

ketidaknyamanan bagi ibu hamil. Selain perubahan dari faktor 

fisik ibu, faktor psikologis pun juga mengalami perubahan yang 

dapat menimbulkan reaksi yang membuat tidak nyaman. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita pada 

masa hamil seperti: faktor fisik, psikologis, keluarga, 
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lingkungan, bahkan kebijakan pemerintah. Hal terpenting 

adalah pemahaman ibu terhadap proses dan perubahan yang 

terjadi dalam tubuhnya. Untuk dapat memahami proses yang 

terjadi dalam tubuh ibu, maka ibu perlu mengkaji lebih jauh 

tentang seputar kesehatan ibu hamil. 

Menjalani kehamilan tanpa resiko terjadinya keguguran 

dan gangguan lainnya merupakan dambaan semua ibu hamil 

dan pasangannya. Kehamilan yang normal akan berlangsung 

hingga 40 minggu. Persalinan sebagai akhir dari kehamilan 

diharapkan terjadi pada tanggal perkiraan persalinan atau 2 

minggu sebelum dan sesudahnya. Dalam masa kehamilan 

berlangsung proses tumbuh kembang janin dan terjadi pula 

perubahan fisik maupun psikologis ibu. Untuk kelangsungan 

pertumbuhannya, setiap hari janin membutuhkan zat-zat gizi 

yang dikonsumsi oleh ibu (Bartini, 2011). 
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Gambar 2.1 Siklus Kehamilan 

 

Sumber: hamilsehat.wordpress.com 

 
2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan 

Menurut Sulistyawati (2009), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kehamilan seorang wanita diantaranya : 

A. Faktor Fisik 

1. Status kesehatan 

a. Kehamilan pada usia tua 

Kondisi fisik ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun 

akan sangat menentukan proses kelahirannya. Hal ini 

turut mempengaruhi kondisi janin. Pada proses 

pembuahan, kualitas sel telur wanita usia tua ini 
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sudah menurun jika dibandingkan dengan sel telur 

pada wanita dengan usia reproduksi sehat (25-35 

tahun). Jika pada proses pembuahan, ibu mengalami 

gangguan sehingga menyebabkan terjadinya 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan buah 

kehamilan, maka kemungkinan akan menyebabkan 

terjadinya intra-uterine growth retardation (IUGR) yang 

berakibat bayi berat lahir rendah (BBLR).  

b. Kehamilan multipel 

Pada kehamilan multipel (kehamilan lebih dari satu 

janin) biasanya kondisi ibu lemah. Ini disebabkan oleh 

adanya beban ganda yang harus ditanggung, baik dari 

pemenuhan nutrisi, oksigen, dan lain-lain.  

c. Kehamilan dengan Malaria 

Ibu hamil yang mengidap Malaria lebih rentan 

menderita anemia, keguguran, lahir premature, bayi 

yang kecil, bayi yang lahir meninggal, bahkan 

mengancam jiwanya sendiri (Susan & Fiona, 2009).  

2. Status gizi 

Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang adekuat sangat 

mutlak dibutuhkan oleh ibu hamil agar dapat memenuhi 
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kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan 

bayi yang dikandungnya dan persiapan fisik ibu untuk 

menghadapi persalinan dengan aman. Selama proses 

kehamilan, bayi sangat membutuhkan zat-zat penting 

yang hanya dapat dipenuhi oleh ibu. Pemenuhan gizi 

seimbang selama kehamilan akan meningkatkan kondisi 

kesehatan bayi dan ibu, terutama dalam menghadapi 

masa nifas sebagai modal awal untuk menyusui. 

3. Gaya hidup 

Selain pola makan yang dihubungkan dengan gaya hidup 

masyarakat sekarang, ternyata ada beberapa gaya hidup 

lain yang cukup merugikan kesehatan seorang wanita 

hamil, misalnya kebiasaan begadang, bepergian jauh 

dengan berkendara motor, dan lain-lain. Gaya hidup ini 

akan mengganggu kesejahteraan bayi yang 

dikandungnya karena kebutuhan istirahat mutlak harus 

dipenuhi. 

4. Perokok / Alkoholik 

Ibu hamil yang merokok akan sangat merugikan dirinya 

dan bayinya. Bayi akan kekurangan oksigen dan racun 

yang diisap melalui rokok dapat ditransfer lewat plasenta 
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ke dalam tubuh bayi. Pada ibu hamil dengan merokok 

berat kita harus waspada akan risiko keguguran, 

kelahiran prematur, BBLR, bahkan kematian janin. 

Alkohol merupakan bahan kimia teratogenik yang 

umum terjadi terutama di negara-negara yang konsumi 

alkohol tinggi. Konsumsi alkohol pada ibu hamil selama 

kehamilannya terutama di trisemester pertama, dapat 

menimbulkan kecacatan fisik pada anak dan terjadinya 

kelainan yang dikenal dengan fetal alkoholic syndrome. 

Konsumsi alkohol ibu dapat turut masuk ke dalam 

plasenta dan mempengaruhi janin sehingga 

pertumbuhan otak terganggu dan terjadi penurunan 

kecerdasan/retardasi mental. Alkohol juga dapat 

menyebabkan bayi mengalami berbagai kelainan bentuk 

muka, tubuh dan anggota gerak bayi begitu ia dilahirkan. 

5. Hamil di luar nikah/ kehamilan yang tidak diharapkan 

Jika kehamilan tidak diharapkan, maka secara otomatis 

ibu akan sangat membenci kehamilannya, sehingga tidak 

ada keinginan dari ibu untuk melakukan hal-hal positif 

yang dapat meningkatkan kesehatan bayinya sehingga 
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harus waspadai adanya keguguran, prematur, dan 

kematian janin. 

B. Faktor Psikologis 

1. Stressor internal 

Stressor internal merupakan faktor-faktor pemicu stress 

ibu hamil yang berasal dari diri ibu sendiri. Adanya beban 

psikologis yang ditanggung oleh ibu dapat menyebabkan 

gangguan perkembangan bayi yang nantinya akan 

terlihat ketika bayi lahir. Anak akan tumbuh menjadi 

seseorang dengan kepribadian yang tidak baik, 

bergantung pada kondisi stress yang dialami oleh ibunya, 

seperti anak yang menjadi seorang dengan kepribadian 

temperamental, autis, atau orang yang terlalu rendah diri 

(minder). Ini tentu saja tidak kita harapkan. Oleh karena 

itu, pemantauan kesehatan psikologis pasien sangat 

perlu dilakukan.  

2. Stressor eksternal 

Pemicu stress yang berasal dari luar, bentuknya sangat 

bervariasi. misalnya masalah ekonomi, konflik keluarga, 

pertengkaran dengan suami, tekanan dari lingkungan 
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(respons negatif dari lingkungan pada kehamilan lebih 

dari 5 kali), dan masih banyak kasus yang lain. 

3. Dukungan keluarga 

Setiap tahap usia kehamilan, ibu akan mengalami 

perubahan baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Ibu 

harus melakukan adaptasi pada setiap perubahan yang 

terjadi di mana sumber stress terbesar terjadi karena 

dalam rangka melakukan adaptasi terhadap kondisi 

tertentu. Dalam menjalani proses itu, ibu hamil sangat 

membutuhkan dukungan yang intensif dari keluarga 

dengan cara menunjukkan perhatian dan kasih sayang. 

4. Penyalahgunaan obat 

Kekerasan yang dialami oleh ibu hamil di masa kecil 

akan sangat membekas dan mempengaruhi 

kepribadiannya. Ini perlu kita berikan perhatian karena 

pada pasien yang mengalami riwayat ini, tenaga 

kesehatan harus lebih maksimal dalam menempatkan 

dirinya sebagai teman atau pendamping yang dapat 

dijadikan tempat bersandar bagi pasien dalam masalah 

kesehatan. Pasien dengan riwayat ini biasanya tumbuh 

dengan kepribadian yang tertutup. 
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5. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan 

terhadap perempuan adalah wanita yang telah bersuami. 

Setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan 

harus selalu diwaspadai oleh tenaga kesehatan jangan 

sampai kekerasan yang terjadi akan membahayakan ibu 

dan bayinya. Efek psikologis yang muncul adalah 

gangguan rasa aman dan nyaman pada pasien. 

Sewaktu-waktu pasien akan mengalami perasaan 

terancam yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan janinnya. 

C. Faktor Lingkungan, Sosial, dan Budaya 

1. Kebiasaan, adat istiadat 

Ada beberapa kebiasaan adat istiadat yang merugikan 

kesehatan ibu hamil. Tenaga Kesehatan harus dapat 

menyikapi hal ini dengan bijaksana, Jangan sampai 

menyinggung kearifan lokal yang sudah berlaku di 

daerah tersebut. Penyampaian mengenai pengaruh adat 

dapat melalui berbagai teknik, misalnya melalui media 

massa, pendekatan tokoh masyarakat, dan penyuluhan 

yang menggunakan media efektif. Namun, tenaga 
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kesehatan juga tidak boleh mengesampingkan adanya 

kebiasaan yang sebenarnya menguntungkan bagi 

kesehatan. Jika kita menemukan adanya adat yang 

sama sekali tidak berpengaruh buruk terhadap 

kesehatan, tidak ada salahnya jika memberikan respon 

yang positif dalam rangka menjalin hubungan yang 

sinergis dengan masyarakat. 

2. Fasilitas kesehatan 

Adanya fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat 

menentukan kualitas pelayanan kepada ibu hamil. 

Deteksi dini terhadap kemungkinan adanya penyakit 

akan lebih tepat, sehingga langkah antisipatif akan lebih 

cepat diambil. Fasilitas kesehatan ini sangat menentukan 

atau berpengaruh terhadap upaya penurunan angka 

kesehatan ibu (AKI). 

3. Ekonomi 

Tingkat sosial ekonomi terbukti sangat berpengaruh 

terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil. 

Pada ibu hamil dengan tingkat sosial ekonomi yang baik, 

otomatis akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan 

psikologis yang baik pula. Status gizipun akan meningkat 
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karena nutrisi yang didapatkan berkualitas, selain itu ibu 

tidak akan terbebani secara psikologis mengenai biaya 

persalinan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

setelah bayinya lahir. Ibu akan lebih fokus untuk 

mempersiapkan fisik dan mentalnya sebagai seorang 

ibu. Sementara pada ibu hamil dengan kondisi ekonomi 

yang lemah maka ia akan mendapatkan banyak 

kesulitan, terutama masalah pemenuhan kebutuhan 

primer. 

4. Kekerasan dalam kehamilan 

Terjadinya kekerasan dalam kehamilan akan sangat 

memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Tekanan 

psikologis yang dialami oleh ibu akan membawa dampak 

yang sangat tidak baik bagi bayinya. Jika ibu mengalami 

depresi, maka kemungkinan besar motivasi ibu untuk 

merawat bayi juga akan menurun, sehingga bidan perlu 

waspada terhadap adanya penyulit dan komplikasi 

tersebut. 

5. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan ibu hamil juga sangat berperan dalam 

kualitas perawatan kehamilannya. Informasi yang 
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berhubungan dengan perawatan kehamilan sangat 

dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan 

pengetahuannya. Penguasaan pengetahuan erat 

kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang. 

Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka semakin baik pula 

pengetahuannya tentang sesuatu. Pada ibu hamil 

dengan tingkat pendidikan yang rendah kadang ketika 

tidak mendapatkan cukup informasi mengenai 

kesehatannya, maka ia tidak tahu mengenai bagaimana 

cara melakukan perawatan kehamilan yang baik. 

6. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang akan menggambarkan aktivitas 

dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang akan 

didapatkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu 

yang bekerja mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih 

baik daripada ibu yang tidak bekerja, karena pada ibu 

yang bekerja akan lebih banyak memiliki kesempatan 

untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga lebih 

mempunyai banyak peluang juga untuk mendapatkan 

informasi seputar keadaannya. Tenaga kesehatan perlu 
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mengkaji hal ini untuk mendapatkan data mengenai 

kedua hal tersebut. Dengan mengetahui data ini, maka 

tenaga kesehatan dapat memberikan informasi dan 

penyuluhan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien 

(Sulistyawati, 2009). 

Dalam masa penting selama kehamilan selain pengaruh 

beberapa faktor di atas seringkali terjadi komplikasi yang 

mengancam kelangsungan kehamilan. Beberapa komplikasi 

terjadi sejak awal kehamilan hingga akhir kehamilan. Risiko 

yang terjadi akan berakibat terhadap keselamatan janin 

maupun keselamatan ibu. Komplikasi yang sering terjadi 

selama kehamilan awal diantaranya: hyperemesis gravidarum 

(mual-muntah yang berlebihan) dan abortus (keguguran), 

sedangkan komplikasi pada masa kehamilan lanjut antara 

lain: anemia, preeklamsia/ eklamsia (kejang-kejang), 

persalinan premature dan ketuban pecah sebelum persalinan. 

Kehamilan dapat berjalan baik jika wanita berada dalam 

kondisi kesehatan yang baik. Jika wanita hamil sedang sakit 

karena salah satu masalah kesehatan dengan Diabetes, 

HIV/AIDS, infeksi kandung kemih atau infeksi ginjal, demam 

diatas 380C selama lebih dari 2 hari, tekanan darah yang 
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tinggi, penyakit hati (hepatitis, khususnya hepatitis B), 

gangguan jantung, TBC yang tidak diobati, ketidaknormalan 

pinggul atau punggung bagian bawah, dan Malaria, dia harus 

segera mendapatkan bantuan medis untuk merencanakan 

pemenuhan kebutuhannya selama kehamilan dan 

kemungkinan dia harus melahirkan di rumah sakit. 

 

2.3 Malaria dan pandangan suku Amungme 

2.3.1 Pengertian malaria 

Malaria adalah penyakit infeksi terhadap darah yang 

menyebabkan demam dan batuk-batuk. Penyakit ini umum 

diderita gadis muda, ibu yang pertama kali hamil, dan wanita 

yang sakit karena penyakit lain. Malaria lebih berbahaya pada 

wanita hamil daripada orang lain. Wanita hamil yang terserang 

malaria lebih rentan menderita anemia, keguguran, lahir 

premature, bayi yang kecil, bayi yang lahir meninggal, bahkan 

mengancam jiwanya sendiri. Malaria disebabkan oleh nyamuk 

(Susan dan Fiona, 2009). 

Nyamuk Anopheles sp selain menyebarkan penyakit 

malaria juga menularkan filariasis dan beberapa penyakit viral, 

tetapi nyamuk lain lebih penting sebagai vektor dari dua infeksi 

terakhir tersebut. 



 

 

33 

 

Di Indonesia misalnya, spesies yang banyak disebut 

orang sebagai penular malaria antara lain adalah Anopheles 

sundaicus, Anopheles balabasensis, Anopheles minimus, 

Anopheles barber ostris, Alopheles punctulatus, Anopheles 

farauti, Anopheles karwari.  

Selain melalui nyamuk, penularan dapat pula melalui 

transfusi darah. Darah donor yang menderita malaria dapat 

menularkan plasmodium pada resipien secara efektif bila umur 

darah tersebut di bawah 5 hari dan akan tetapi infeksius 

sampai berumur lebih dari 14 hari bila disimpan dalam 

antikoagulan yang mengandung dekstrose. Oleh karena itu 

untuk mencegah penularan memang sebaiknya dilakukan 

pemeriksaan darah tepi pada donor terhadap malaria sebelum 

mereka memberikan darahnya atau menyimpan darah tersebut 

lebih lama.  

Cara penularan lain yang pernah dilaporkan adalah 

secara intrauterine kepada janin yang dikandung oleh ibu yang 

menderita malaria. Bagaimana hal ini dapat terjadi sampai saat 

ini belum ada teori pasti yang dapat menerangkan. Namun 

penularan secara transplasental lebih sering dilaporkan 

terutama di daerah endemis. 
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Menurut Sucipto (2011), istilah malaria diambil dari dua 

kata bahasa Italia, yaitu mal (buruk) dan area (udara) atau 

udara buruk karena dahulu terdapat daerah rawa-rawa yang 

mengeluarkan bau busuk. Penyakit ini juga mempunyai 

beberapa nama lain, seperti demam aroma, demam rawa, 

demam tropik, demam pantai, demam chagas dan demam 

kura. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit malaria yang 

termasuk genus plasmodium yang dibawa oleh nyamuk 

Anopheles. Ada empat spesies plasmodium penyebab malaria 

pada manusia yaitu plasmodium vivax, plasmodium falciparum, 

plasmodium malariae dan plasmodium ovale. Masing-masing 

spesies plasmodium menyebabkan infeksi malaria yang 

berbeda. Plasmodium vivax menyebabkan malaria 

vivax/tertian, plasmodium falsiparum menyebabkan malaria 

falciparum/ tropika, plasmodium malariae menyebabkan 

malariae/ quartana, dan plasmodium ovale menyebabkan 

malaria ovale. 

 
2.3.2 Penyebaran malaria 

Malaria merupakan penyakit endemis yang menyerang 

negara-negara dengan penduduk yang padat. Plasmodium 

vivax mempunyai distribusi geografis yang paling luas, mulai 
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dari daerah beriklim dingin, subtropik sampai ke daerah tropik. 

Plasmodium falciparum jarang sekali terdapat di daerah yang 

beriklim dingin. Penyakit malaria hampir sama dengan penyakit 

falciparum, meskipun jauh lebih jarang terjadinya. Plasmodium 

ovale pada umumnya dijumpai di Afrika di bagian yang beriklim 

tropik, kadang-kadang dijumpai di Pasifik Barat. Di Indonesia 

penyakit malaria tersebar diseluruh pulau dengan derajat 

endemisitas yang berbeda-beda dan dapat berjangkit di daerah 

dengan ketinggian sampai 1800  meter di atas permukaan laut. 

Angka kesakitan malaria di pulau Jawa dan Bali dewasa ini, 

berkisar antara 1-2 per 1000 penduduk, sedangkan di luar 

Jawa-Bali sepuluh kali lebih besar. Spesies yang terbanyak 

dijumpai adalah plasmodium falciparum dan plasmodium vivax. 

Plasmodium malaria banyak dijumpai di Indonesia bagian 

timur. Plasmodium ovale pernah ditemukan di Papua dan Nusa 

Tenggara Timur (Sucipto, 2011).  

Di seluruh dunia terdapat sekitar 2000 spesies 

anopheles, 60 spesies di antaranya diketahui sebagai penular 

malaria. Di Indonesia ada sekitar 80 jenis Anopheles sp hidup 

di daerah iklim tropis dan subtropis, tetapi juga bisa hidup di 
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daerah yang beriklim sedang. Nyamuk ini jarang ditemukan 

pada daerah dengan ketinggian lebih dari 2000-2500 meter. 

 
2.3.3 Cara penularan malaria 

Menurut Sucipto (2011), penyakit malaria ditularkan 

melalui 2 cara yaitu secara alamiah yaitu penularan melalui 

gigitan nyamuk Anopheles sp yang mengandung parasit 

malaria. Saat menggigit nyamuk mengeluarkan sporosit yang 

masuk ke peredaran tubuh manusia sampai sel-sel hati 

manusia. Setelah satu sampai dua minggu digigit, parasit 

kembali masuk ke dalam darah dan mulai menyerang sel 

darah merah dan mulai memakan haemoglobin yang 

membawa oksigen dalam darah. Pecahnya sel darah merah 

yang terinfeksi plasmodium ini menyebabkan timbulnya gejala 

demam disertai menggigil dan menyebabkan anemia. 

Sedangkan secara non alamiah yaitu penularan yang bukan 

melalui gigitan nyamuk anopheles sp. Berikut beberapa 

penularan malaria secara non alamiah : 

a. Malaria Bawaan (Kongenital) 

Malaria Kongenital adalah malaria pada bayi yang baru 

dilahirkan karena ibunya menderita malaria. Penularan 

terjadi karena adanya kelainan pada sawar plasenta 
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(selaput yang melindungi plasenta) sehingga tidak ada 

penghalang infeksi dari ibu kepada janinnya. Selain melalui 

plasenta, penularan dari ibu kepada bayinya juga dapat 

melalui tali pusat.  

Gejala pada bayi yang baru lahir berupa demam, 

iritabilitas (mudah terangsang sehingga sering menangis), 

pembesaran hati dan limpa, anemia, tidak mau makan atau 

minum, kuning pada kulit dan selaput lendir, pembuktian 

pasti dilakukan dengan deteksi parasit malaria pada daerah 

bayi. 

b. Penularan secara mekanik 

Penularan secara mekanik adalah infeksi yang ditularkan 

melalui transfuse darah dari donor yang terinfeksi malaria, 

pemakaian jarum suntik secara bersama-sama pada 

pecandu narkoba atau melalui transplantasi organ. 

c. Agen 

Menurut Sutisna (2004) dalam Sucipto (2011), ada 4 jenis 

penyebaran malaria pada manusia antara lain : 

1. Plasmodium falciparum yang sering menjadi malaria 

cerebral, dengan angka kematian yang tinggi. Infeksi 

oleh spesies ini menyebabkan parasetemia yang 
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meningkat jauh lebih cepat dibandingkan spesies lain 

dan merozitnya menginfeksi sel darah merah dari segala 

umur (baik muda maupun tua). Spesies ini menjadi 

penyebab 50% malaria di seluruh dunia. 

2. Plasmodium vivax, spesies ini cenderung menginfeksi 

sel-sel darah merah yang muda (retikulosit). Kira-kira 

43% dari kasus malaria di seluruh dunia disebabkan oleh 

plasmodium vivax. 

3. Plasmodium malariae, mempunyai kecenderungan untuk 

menginfeksi sel-sel darah merah yang tua. 

4. Plasmodium ovale, prediksi terhadap sel-sel darah 

merah mirip dengan plasmodium vivax (menginfeksi sel-

sel darah muda). 

Ada juga seorang penderita di infeksi lebih dari satu 

spesies plasmodium secara bersamaan. Hal ini disebut infeksi 

campuran atau mixed infeksion. Infeksi campuran paling 

banyak disebabkan oleh dua spesies terutama plasmodium 

faalcifarum dan plasmodium vivax atau plasmodium vivax dan 

plasmodium malariae. Jarang terjadi infeksi campuran 

disebabkan oleh plasmodium vivax  dan plasmodium malariae. 

Lebih jarang lagi infeksi campuran oleh tiga spesies sekaligus. 
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Infeksi campuran banyak dijumpai di wilayah yang tingkat 

penularan malarianya tinggi 

 
2.3.4 Siklus Hidup Plasmodium 

Siklus hidup plasmodium penyebab malaria terdiri dari 

fase seksual (sporogoni) di dalam tubuh nyamuk dan fase 

aseksual (Skizogoni) di luar tubuh nyamuk (Sucipto, 2004): 

a. Fase Seksual 

Jika nyamuk Anopheles sp betina menghisap darah 

manusia yang mengandung parasite malaria, parasite 

bentuk seksual masuk ke dalam perut nyamuk. Bentuk ini 

mengalami pematangan dan menjadi mikrogametosit dan 

makrogametosit dan terjadilah pembuahan yang disebut 

zigot (ookinet). Selanjutnya ookinet menembus dinding 

lambung nyamuk dan menjadi ookista. Jika ookista pecah, 

ribuan sporozoit dilepaskan dan mencapai kelenjar air liur 

nyamuk dan siap ditularkan jika nyamuk menggigit tubuh 

manusia. 

b. Fase Aseksual 

Siklus dimulai ketika Anopheles sp betina menggigit 

manusia dan memasukkan sporozoit yang terdapat pada air 

liurnya ke dalam aliran darah manusia. Jasad yang langsing 



 

 

40 

 

dan lincah ini dalam waktu 30 menit sampai 1 jam 

memasuki sel parenkim hati dan berkembang biak 

membentuk skizon hati yang mengandung ribuan merozoit. 

Proses ini disebut fase skizogoni eksoeritrosit karena 

parasite belum masuk ke sel darah merah. Lama fase ini 

berbeda untuk setiap spesies plasmodium. Pada akhir fase, 

skizon hati pecah, merozoit keluar lalu masuk dalam aliran 

darah (disebut sporulasi). Fase eritrosit dimulai saat 

merozoit dalam darah menyerang sel darah merah dan 

membentuk trofozoit-skizon-merozoit. Setelah dua sampai 

tiga generasi, merozoit terbentuk lalu sebagian merozoit 

berubah menjadi bentuk seksual. 

Karakteristik spesies P. falciparum, P. vivax, P. ovale dan 

P. malariae, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Karakteristik spesies plasmodium 

No Karakteristik P. 
Falciparum 

P. 
Vivax 

P. 
Ovale 

P. 
Malariae 

1.  Siklus eksoeritrosit 

primer (hari) 
5-7 8 9 14-15 

2. Siklus aseksual dalam 
darah (hari) 

48 48 50 72 

3. Masa prepaten (hari) 6-25 8-27 12-20 18-59 

4. Masa inkubasi (hari) 7-27 13-17 14 23-69 

5. Keluarnya gametosit 
(hari) 

8-15 5 5 5-23 

6. Jumlah merozoit per 
sizon jaringan 

30-40.000 10.000 15.000 15.000 

7. Siklus sporogoni dalam 
nyamuk (hari) 

9-22 8-16 12-14 16-35 

  

 Sumber: Bruce-Chwatt (1985)  
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Setiap spesies malaria terdiri dari berbagai ”strain” yang 

secara morfologik tidak dapat dibedakan. Strain dari suatu 

spesies yang menginfeksi vektor lokal, mungkin tidak dapat 

menginfeksi vektor dari daerah lain. Lamanya masa inkubasi 

dan pola terjadinya relaps juga berbeda menurut geografis. 

P.vivax  di Eropa Utara mempunyai masa inkubasi yang lama, 

sedangkan P.vivax dari pasifik barat mempunyai pola relaps 

yang berbeda. Terjadinya resistensi terhadap obat antimalaria 

juga berbeda menurut strain geografis parasit, pola resistensi 

di Papua juga berbeda misalnya dengan di Sumatera dan 

Jawa (Harijanto, 2000). 

Malaria pada manusia hanya dapat ditularkan oleh 

nyamuk betina Anopheles. Dari 400 spesies Anopheles sp di 

dunia, hanya sekitar 67 yang terbukti mengandung sporozoit 

dan dapat menularkan malaria. Di setiap daerah dimana terjadi 

transmisi malaria biasanya hanya ada 1 atau paling banyak 3 

spesies Anopheles sp  yang menjadi vektor penting. Di 

Indonesia telah ditemukan 24 spesies Anopheles sp yang 

menjadi vektor manusia (Sucipto, 2011). 

Nyamuk Anopheles sp terutama hidup di daerah tropik dan 

subtropik, namun bisa juga hidup di daerah beriklim sedang 
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dan bahkan di daerah Antarika. Anopheles sp jarang 

ditemukan pada ketinggian 2000-2500 m, sebagian Anopheles 

sp ditemukan di dataran rendah (Sucipto, 2011). 

 
2.3.5 Gejala Klinis Malaria 

Gambaran khas dari penyakit malaria adalah adanya 

demam yang periodic, pembesaran limpa dan anemia 

(turunnya kadar haemaglobin dalam darah). Gejala-gejala 

penyakit malaria juga dipengaruhi oleh daya pertahanan tubuh 

penderita, jenis Plasmodium malaria, serta jumlah parasite 

yang menginfeksi. Waktu terjadinya infeksi pertama kali 

disebut masa inkubasi sedangkan waktu diantara terjadinya 

infeksi sampai ditemukannya parasit malaria dalam darah 

disebut periode prapaten ditemukan oleh jenis plasmodiumnya 

(Sucipto, 2011). 

Menurut Sucipto (2011) dalam Prabowo (2004), umumnya 

gejala yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum lebih 

berat dan lebih akut dibandingkan dengan jenis plasmodium 

lainnya. Gambaran khas dari penyakit malaria adalah adanya 

demam periodic, pembesaran limpa, dan anemia. 
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a. Demam 

Biasanya sebelum timbul demam, penderita malaria akan 

mengeluh lesu, sakit kepala, nyeri pada tulang dan otot, 

kurang nafsu makan, rasa tidak enak pada perut, diare 

ringan dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. 

Umumnya keluhan seperti ini timbul pada malaria yang 

disebabkan oleh P. vivax dan P. ovale, sedangkan pada 

malaria yang disebabkan oleh P.falciparum khas pada 

malaria terdiri dari tiga stadium. Berikut ini dipaparkan 

stadium demam yang khas pada malaria : 

1. Stadium Menggigil 

Dimulai dengan perasaan kedinginan hingga menggigil. 

Penderita sering membungkus badannya dengan selimut 

atau sarung. Pada saat menggigil, seluruh tubuhnya 

bergetar, denyut nadinya cepat tetapi lemah, bibir dan 

tangannya biru serta kulitnya pucat. Pada anak-anak 

sering disertai dengan kejang-kejang. Stadium ini 

berlangsung 15 menit sampai satu jam yang diikuti 

dengan meningkatnya suhu badan. 
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2. Stadium Puncak Demam 

Penderita yang sebelumnya merasa kedinginan berubah 

menjadi panas sekali. Wajah penderita merah, kulit 

kering dan terasa panas seperti terbakar, frekuensi 

pernapasan meningkat, nadi penuh dan berdenyut keras, 

sakit kepala semakin hebat, muntah-muntah, kesadaran 

menurun sampai timbul kejang (pada anak-anak). Suhu 

badan bisa mencapai 41oC. stadium ini berlangsung 

selama 2 jam atau lebih yang diikuti dengan keadaan 

berkeringat. 

b. Stadium Berkeringat 

Penderita berkeringat banyak di seluruh tubuhnya hingga 

tempat tidurnya basah. Suhu badan turun dengan cepat, 

penderita merasa sangat lelah dan sering tertidur. Setelah 

bangun dari tidurnya, penderita akan merasa sehat dan 

dapat melakukan pekerjaan seperti biasa padahal 

sebenarnya penyakit ini masih bersarang dalam tubuh 

penderita. Stadium ini berlangsung 2 sampai 4 jam. 

c. Pembesaran Limpa 

Pembesaran limpa merupakan gejala khas pada malaria 

kronis atau menahun. Limpa menjadi bengkak dan terasa 
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nyeri. Limpa membengkak akibat penyumbatan oleh sel-sel 

darah merah yang mengandung parasit malaria. Lama-

lama, konsistensi limpa menjadi keras karena jaringan ikat 

pada limpa semakin bertambah. Dengan pengobatan yang 

baik, limpa berangsur normal kembali. 

d. Anemia 

Pada penyakit malaria, anemia atau penurunan kadar 

hemoglobin darah sampai dibawah nilai normal disebabkan 

penghancuran sel darah merah yang berlebihan oleh parasit 

malaria. Selain itu, anemia timbul akibat gangguan 

pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Gejala 

anemia berupa badan yang terasa lemas, pusing, pucat, 

penglihatan kabur, jantung berdebar-debar dan kurang 

nafsu makan. Diagnosis anemia ditentukan dengan 

pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah. Anemia yang 

paling berat adalah anemia yang disebabkan oleh 

P.falciparum. 

 
2.3.6 Pencegahan 

Di indonesia usaha pembasmian penyakit malaria belum 

mencapai hasil yang optimal karena beberapa hambatan, yaitu 

tempat perindukan nyamuk malaria yang tersebar luas, jumlah 
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penderita yang sangat banyak, serta keterbatasan sumber 

daya manusia, infastruktur, dan biaya. Oleh karena itu, usaha 

yang paling mungkin dilakukan adalah usaha-usaha 

pencegahan dan pemberantas terhadap penularan parasit. 

Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 

memberantas penyakit malaria menurut sucipto (2011) dalam 

Prabowo (2004). 

a. Menghindari gigitan nyamuk malaria 

Di daerah yang jumlah penderitaannya sangat banyak, 

tindakan untuk menghindari gigitan nyamuk sangat penting. 

Di daerah pedesaan atau pinggiran kota yang banyak 

sawah, rawa-rawa, atau tambak ikan (tempat ideal untuk 

perindukan nyamuk malaria), disarankan untuk memakai 

baju lengan panjang dan celana panjang saat keluar rumah, 

terutama pada malam hari. Sebaiknya, mereka yang tinggal 

di daerah endemis malaria memasang kawat kasa di 

jendela dan ventilasi rumah, serta menggunakan kelambu 

saat tidur. Masyarakat juga dapat memakai minyak anti 

nyamuk (mosquito repellent) saat tidur di malam hari untuk 

mencegah gigitan nyamuk malaria. 
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b. Membunuh jentik nyamuk malaria dewasa 

Untuk membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa, dapat 

dilakukan beberapa tindakan berikut ini : 

1. Penyemprotan rumah 

Sebaiknya, penyemprotan rumah-rumah di daerah 

endemis malaria dengan insektisida dilaksanakan dua 

kali dalam setahun dengan interval waktu enam bulan. 

2. Larvaciding 

Larvaciding merupakan kegiatan penyemprotan rawa-

rawa yang potensial sebagai tempat perindukan nyamuk 

malaria. 

3. Biological control 

Biological control adalah kegiatan penebaran ikan kepala 

timah (panchax-panchax) dan ikan guppy/wader cetul 

(Labistus reticulatus) genangan-genangan air yang 

mengalir dan persawahan. Ikan-ikan tersebut berfungsi 

sebagai pemangsa jentik-jentik nyamuk malaria. 

c. Mengurangi tempat perindukan nyamuk malaria 

Tempat perindukan nyamuk malaria bermacam-macam, 

tergantung spesies nyamuknya. Ada nyamuk malaria yang 

hidup di kawasan pantai, rawa-rawa, empang, sawah, 
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tambak ikan, atau hidup di air bersih pegunungan. Di daerah 

endemis malaria, yaitu daerah yang langganan terjangkit 

penyakit malaria, masyarakatnya perlu menjaga kebersihan 

lingkungan. Tambak ikan yang kurang dipelihara harus 

dibersihkan, parit-parit di sepanjang pantai bekas galian 

yang terisi air payau harus di tutup, persawahan dengan 

saluran irigasi, airnya harus dipastikan mengalir dengan 

lancar, bekas roda yang tergenang air atau bekas jejak kaki 

hewan pada tanah berlumpur yang berair harus segera di 

tutup untuk mengurangi tempat perkembangan larva 

nyamuk malaria. 

d. Pemberian obat pencegahan malaria 

Pemberian obat pencegahan (profilaksis) malaria bertujuan 

untuk mencegah terjadinya infeksi, serta timbulnya gejala-

gejala penyakit malaria. Orang yang akan bepergian ke 

daerah-daerah endemis malaria harus minum obat 

antimalaria sekurang-kurangnya seminggu sebelum 

keberangkatannya sampai empat minggu setelah orang 

tersebut meninggalkan daerah endemis malaria. Wanita 

hamil yang akan bepergian ke daerah endemis malaria 

harus diperingatkan tentang risiko yang mengancam 
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kehamilannya. Sebelum bepergian, ibu hamil disarankan 

untuk berkonsultasi ke klinik atau ke rumah sakit dan 

mendapatkan obat antimalaria. Bayi dan anak-anak yang 

berusia di bawah empat tahun dan hidup di daerah endemis 

malaria harus mendapat obat antimalaria karena tingkat 

kematian pada bayi/anak akibat infeksi malaria cukup tinggi. 

e. Pemberian vaksin malaria 

Pemberian vaksin malaria merupakan tindakan yang 

diharapkan dapat membantu mencegah infeksi malaria 

sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan angka 

kematian akibat infeksi malaria. Sampai saat ini, usaha 

untuk menemukan vaksin malaria yang baik dan efektif 

masih berjalan dan dalam tahap penelitian (Prabowo,  2004) 

 
2.3.7 Gambaran Umum suku Amungme 

Suku Amugme atau disebut juga sebagai suku Damal atau 

suku Dani barat, hidup di sebelah utara dan selatan 

pegunungan tengah yang mereka sebut “Nemangkawi 

Ninggok” (Cartenz Top/Puncak Jaya). Kata Amungme terdiri 

dari dua kata “Amung” yang berarti yang pertama, utama atau 

sejati dan “Me” yang berarti manusia. Dengan demikian secara 

etimologi Amungme berarti “manusia yang pertama atau 
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manusia sejati” dan mereka percaya bahwa mereka adalah 

keturunan dari anak sulung nenek moyang bangsa manusia. 

Manusia Amungme menyadari bahwa alam sekitar terfokus 

pada dirinya, sehingga ada manfaat atau tidaknya alam sekitar 

dimana manusia Amungme berdiri ditentukan oleh dirinya 

sendiri (Beanal, 1997).  

Dari pengalaman hidup manusia Amungme, disadari 

bahwa alam sekitarnya memberi manfaat yang besar bagi 

hidupnya. Dari pemahaman demikian, maka untuk menyatakan 

pujian dan hormat kepada semua yang terdapat di alam 

sekitarnya, suku atau orang-orang Amungme melihat dan 

selalu menghargai makhluk hidup, baik yang bergerak maupun 

yang tidak atau baik yang tumbuh (pohon) maupun yang tidak 

(batu). Semua itu dipandang sebagai “pribadi-pribadi yang 

selalu dalam setiap saat siap untuk menopang hidupnya”. Bagi 

suku Amungme makin besar suatu makhluk memberi arti 

dalam hidupnya, makin tinggi makhluk itu dihargai dan 

dihormati oleh mereka. 

Suku Amungme adalah salah satu suku di Papua, yang 

hidup di lembah-lembah dari daerah pegunungan bagian 

tengah. Suku Amungme tersebar di kampung-kampung seperti 
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Waa, Tsinga, Oeya, Wea, Mulia, Illaga, Beoga, Jila, Agimuga, 

Noemba, Tongogoma, Balakmakama, Amkayagama, Kilangin, 

Jiwalagom, Belnop, Tsalagama, Melilepsingama, Umpiliga, 

Diola, Mepingama, Bulujalauki, Bela, Putsinara, Bengekowok, 

Keleginoga, Timika, dan Jita. Sedangkan lebih ke arah selatan 

dari Pegunungan tengah, didiami oleh suku Komoro di pesisir 

pantai Papua. Di sebelah selatan pegunungan bagian tengah 

hiduplah komunitas suku Amungme. Jarak antara suku satu 

dan suku lainnya berjauhan sehingga ketika ada yang sakit 

cara penanganan lebih ke pengobatan secara tradisional atau 

acara bakar batu. Bakar batu adalah sebuah upacara 

seremonial menurut adat yang dilakukan dengan cara 

mempersembahkan seekor babi yang yang dibakar menurut 

adat lalu dimakan bersama. 

Suku Amungme seperti halnya suku-suku pedalaman lain 

di Papua, hidup dan bertani, bercocok tanam, beternak, dan 

berburu. Makanan pokok suku Amungme adalah betatas, 

keladi, umbi-umbian, sayur-mayur dan kadang-kadang daging 

babi yang diperoleh dengan cara berburu. 

Agama yang dianut oleh sebagian masyarakat suku 

Amungme dewasa ini adalah agama Khatolik, sedangkan yang 
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lainnya menganut agama Kristen Protestan. Ada juga yang 

bertahan pada agama tradisional, namun jumlahnya sedikit. 

Selain itu ada suatu kepercayaan dalam kalangan suku 

Amungme, yang disebut kepercayaan “hai” yang berarti bagi 

mereka, bahwa suatu saat akan datang suatu jaman baru yaitu 

jaman keemasan dimana nenek moyang mereka akan datang 

dan segala kesusahan, kematian, kemiskinan akan hilang. 

Masyarakat Amungme menantikan jaman keemasan ini agar 

manusia secara sempurna naik ke tempat semacam “surga” 

yang disebut “Hai Jogon”. Kepercayaan tradisional ini masih 

melekat pada pemahaman masyarakat Amungme, namun 

sudah tidak sekuat dulu dan terutama ada pada orang-orang 

tua. 

Suku Amungme baru diperkenalkan pada pendidikan 

modern pada tahun 1945, bersamaan dengan masuknya 

agama Kristen di daerah ini. Hingga dewasa ini masyarakat 

Amungme oleh pemerintah digolongkan atau terhitung sebagai 

suku terbelakang. 

 Adat Amungme tidak memiliki struktur pemerintahan 

formal. Hanya dalam melihat hidup keseharian mereka, dapat 

kita ketahui, bahwa ada suatu bentuk pemerintahan yang 
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diatur oleh adat dan telah menjadi kebiasaan hidup yang telah 

berlangsung lama. Pemerintahan Amungme terdapat di setiap 

kampung dan bersifat otonomi. Langkah apa yang harus 

diambil demi kepentingan masyarakat kampung harus 

dibicarakan dan diselesaikan oleh masyarakat kampung itu 

sendiri, dengan mendengar pendapat seseorang yang 

ditokohkan (menagawan) oleh masyarakat kampung tersebut 

(Beanal, 1997). 

Belum banyak dari mereka yang mengecap pendidikan, 

walaupun ada juga diantara mereka yang telah berkesempatan 

mengecap pendidikan tinggi di beberapa universitas baik di 

Jayapura maupun di luar tanah air. Merekapun memegang 

peranan sebagai karyawan swasta, selain itu peranan di 

bidang pemerintahan dan ataupun di bidang keagamaan, 

setelah kembali ke daerah asalnya. Peran anak suku yang 

telah berpendidikan dengan bermodalkan pengetahuan bahasa 

indonesia yang minim, namun memiliki sikap keterbukaan yang 

luwes (jawa) dan lugas serta fleksibel dalam pergaulan dengan 

orang lain, khususnya yang berprofesi sebagai pelayan 

masyarakat seperti guru yang mengajar di sekolah dan 

petugas kesehatan yang bekerja di puskesmas dan karyawan 



 

 

54 

 

PTFI yang bekerja pada bagian enviromental atau lingkungan 

hidup yang ada bersama dan berbaur dengan masyarakat 

setempat. Inilah yang menjadi salah satu peran transformasi 

pengetahuan dan pemahaman tentang suatu penyakit dan 

cara penanganannya. 

 
2.3.8 Malaria menurut suku Amungme 

Penyakit malaria adalah salah satu penyakit yang 

berbahaya bagi manusia yang disebabkan oleh virus nyamuk 

malaria. Penyakit ini secara merata dan menyeluruh ada di 

Papua dan fenomenanya membuat ketakutan dan momok bagi 

seluruh penduduk atau masyarakat di Papua walaupun 

tersedia  obatnya di setiap puskesmas dan Rumah sakit. 

Terkadang akibat penyakit ini membuat orang-orang bukan asli 

Papua enggan dan takut berkunjung ke Papua.  

Suku Amungme mendiami bagian pegunungan tengah 

tanah Papua dan memiliki suhu udara yang sangat dingin 

disebabkan oleh salju abadi yang mengelilingi daerah 

kediaman mereka. Akibat pemekaran wilayah pemerintahan 

dan perkembangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia, 

lambat laun Timika pun dijadikan tempat konsentrasi 

penduduk, yang berasal dari berbagai daerah termasuk suku 
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Amungme. Keadaan daya tahan tubuh mereka (laki dan 

perempuan) sangat rentan terhadap bahaya penyakit termasuk 

malaria, sebagai akibat dari perubahan iklim (daerah dingin – 

panas). Perubahan kondisi demikian sangat mempengaruhi 

daya tahan tubuh seorang ibu Amungme yang sedang 

mengandung. 

 Daya tahan tubuh masyarakat suku Amungme sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kekebalan, khususnya penyakit 

malaria. Kehidupan masyarakat ini pada mulanya di daerah 

yang bersuhu dingin, namun dalam realitas  mereka harus 

tinggal dan beradaptasi dengan daerah yang keadaan suhunya 

panas dimana jentik-jentik nyamuk malaria yang juga 

bereproduksi yaitu di daerah tropis.  

Pada umumnya suku-suku yang hidup di pegunungan 

Tengah Papua, termasuk suku Amungme berpandangan 

bahwa penyakit (malaria) adalah salah satu bentuk teguran 

nyata sang dewi (mama) terhadap perilaku hidup yang salah, 

baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu secara 

tersembunyi. Hal demikian mengakibatkan cara penanganan 

dan penyembuhannya pun cenderung ditempuh melalui cara-

cara tradisional maupun adat, dibanding berobat ke 
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puskesmas yang ada. Praktek demikian merupakan akumulasi 

suatu gaya hidup yang telah berurat akar dan diakui di tengah 

persekutuan adat, namun pada satu sisi merupakan sebuah 

keprihatinan yang terus diupayakan baik oleh pemerintah 

maupun gereja dalam memberi motivasi dan pencerahan 

pemahaman tentang penyakit dan  pentingnya sarana 

kesehatan bagi manusia, termasuk ibu hamil (Beanal, 1997). 

 
2.4 Kehamilan pada Ibu suku Amungme 

Hamil bagi suku Amungme adalah suatu gejala alamiah dan 

bukan suatu penyakit. Bagi suku Amungme usia kehamilan di bawah 

5 bulan dilarang bekerja keras karena dianggap bila bekerja keras 

dapat menyebabkan keguguran, tetapi usia di atas 5 bulan harus 

bekerja lebih keras yang dipercaya dapat memperlancar persalinan. 

Penduduk menganggap pemeliharaan kehamilan adalah urusan 

sesama perempuan dan tidak perlu dibesar-besarkan, karena hal ini 

adalah alami atau biasa, cukup ditangani oleh sesama perempuan. 

Laki-laki tidak perlu atau tidak mau tahu sehingga tidak perlu 

dilibatkan ikut campur memikirkan atau membantu. Pengambilan 

keputusan sepenuhnya diserahkan pada ibu apakah mau 

memeriksakan diri ke dukun atau ke petugas kesehatan. Anggapan 

ini dapat berdampak positif bagi kesehatan ibu, dimana ibu bebas 
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menentukan langkah, namun dengan keterbatasan pendidikan dan 

pengetahuan ibu maka langkah yang dilakukan ibu bisa keliru. 

Karena keyakinan ini pula perempuan tidak merasa keberatan atau 

tertekan, mereka tetap tersenyum meskipun kelak bersalin tanpa 

persiapan, di tempat yang kotor, jauh dari pelayanan atau petugas 

kesehatan, yang dapat menyebabkan berbagai risiko. Pola makanan 

setelah pindah ke pemukiman baru adalah tidak mau makan 

makanan yang tidak biasa dimakan (binatang laut), namun binatang 

buruan sudah kurang. Ketidakmampuan mereka beradaptasi ini 

menyebabkan banyak ibu-ibu mengalami anemia akibat malaria dan 

kurang gizi meski tiap hari mereka mencari bahan makanan. 

Pemeriksaan kesehatan atau pengobatan adalah suka berkunjung 

ke puskesmas atau klinik tetapi obat jarang dihabiskan (malas) 

(Qomariah, 2011). 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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