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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran umum tempat penelitian 

Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di provinsi 

Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Timika. 

Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 20.039 km2 atau 4,75% dari 

luas wilayah provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan 

rendah. 

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di rumah 

partisipan dan di SP (Satuan Pemukiman) 9 yaitu rumah salah 

seorang kader kesehatan. Jauh jarak antara rumah partisipan dan 

tempat dilakukan posyandu maupun puskesmas sekitar 6-7 km, 

sedangkan jarak dengan Rumah sakit sekitar 10 km dengan 

menggunakan kendaraan motor maupun mobil.   

Daerah ini dalam penataan lingkungan belum begitu baik karena 

dapat memungkinkan terjadinya tempat perkembangbiakan nyamuk. 

Karena areal pemukiman penduduk masih dekat dengan hutan. 

Lebih lanjut lagi masih terdapat semak belukar yang tidak 

dimanfaatkan, karena tindakan dan kesadaran masyarakat belum 

begitu baik untuk dapat membersihkan lingkungan dan tampak 

pembuangan sampah di sembarangan tempat, sehingga keadaan 

lingkungan sangat mendukung semua perkembangbiakan nyamuk. 
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Kondisi lingkungan rumah partisipan juga belum begitu baik karena 

masih ada terdapat genangan-genangan air di sekitar lingkungan 

yang dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan jentik-jentik 

nyamuk.  

Kondisi rumah partisipan terdapat genangan-genangan air 

berupa selokan atau got yang berpotensi menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk. Ini disebabkan karena belum adanya 

kesadaran masyarakat untuk membersihkan genangan air akibat 

saluran air yang tidak lancar sehingga merupakan tempat yang 

berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk malaria. 

Selain itu kondisi rumah partisipan juga tidak memiliki ventilasi 

rumah, sinar matahari yang masuk ke dalam rumah juga kurang, 

banyak memiliki pakaian yang bergantungan dan terdapat kandang 

peliharaan ternak di belakang rumah. 

 

4.2 Hasil Penelitian  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 5 orang 

partisipan ditemukan beberapa perilaku kesehatan ibu hamil yang 

menderita malaria yang berbeda antara partisipan satu dengan yang 

lain. Secara umum, identitas dari kelima partisipan tersebut dapat 

ditujukkan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 Identitas Partisipan 

No Inisial Umur 
(Thn) 

Pekerjaan Hamil 
ke - 

Pendidikan Lama tinggal 
di Timika 

1. M 26 Ibu rumah 
tangga  

ketiga SMP 3 bulan 

2. S Tidak tahu Bertani  pertama SMP 1 tahun 

3. O 31 Ibu rumah 
tangga 

Ketiga SD 1 tahun 

4. M 37 Bertani  Kelima Tidak 
sekolah 

Tidak tau 

5. Y 24 Ibu rumah 
tangga  

kedua SD 2 tahun 

 

Keterangan tabel: 

No  : Nomor 

Thn   : Tahun 

 

4.2.1 Gambaran umum partisipan 

4.2.1.1 Partisipan 1 

Partisipan 1 merupakan seorang Ibu Rumah Tangga 

yang berasal dari suku Amungme yang sudah 3 bulan 

tinggal di Timika. Saat peneliti meminta partisipan (P1) 

untuk menjadi partisipan penelitian, P1 bersedia 

wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012 

pukul 10.45 pagi. Wawancara dimulai dengan peneliti 

memberikan informed consent dan penjelasan penelitian. 

Setelah P1 membaca, P1 menandatangani informed 

consent dan wawancara berlangsung sekitar 45 menit 

dengan menggunakan bahasa sehari-hari (informal). 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan P1 banyak 

menceritakan tentang beberapa tindakan perilaku yang 

dilakukan berhubungan dengan sakit malaria. P1 

mengakui baru mengidap sakit malaria selama berada di 

Timika. Saat mengalami sakit P1 lebih mengambil 

tindakan pengobatan sendiri jika mengetahui jenis obat 

yang akan digunakan misalnya paracetamol bahkan 

ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan  karena sudah 

terbiasa dalam keluarga untuk mengenal jenis obat untuk 

penyakit-penyakit ringan seperti sakit perut, sakit kepala 

dan lain sebagainya.  

 
4.2.1.2 Analisa Data P1 

Data yang didapat dari hasil wawancara, dianalisis 

tentang perilaku kesehatan  ibu hamil terhadap penyakit 

malaria yang diderita dan faktor-faktor yang mendasari 

perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita penyakit 

malaria. Adapun perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang 

mendasari perilaku responsif seperti yang dijelaskan P1 

sebagai berikut: 
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a. Pemahaman P1 tentang penyakit malaria 

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang 

biak dalam sel darah manusia dan tubuh nyamuk. 

Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Anopheles betina. P1 mampu menyatakan 

pemahamannya dengan baik berdasarkan apa yang 

dialami terkait dengan malaria. P1 menyampaikan 

malaria ada karena nyamuk dan lingkungan yang kotor.  

 
“Sakit malaria itu karena nyamuk dan lingkungan 
yang kotor” (P1) 

 
 

Lanjut lagi Malaria ditandai dengan gejala umum 

yaitu demam, sebelum timbulnya demam, biasanya 

penderita mengeluh sakit kepala, kehilangan nafsu 

makan, merasa mual di hulu hati, atau muntah. P1 

menggambarkan bahwa malaria itu disertai dengan 

tanda-tanda sakit seperti pusing, demam dan panas.  

 
“kepala rasa-rasa mo pecah, pusing, demam, 
muntah, panas sampe dada juga terasa panas” (P1) 

 
Hal tersebut dipahami berdasarkan pengalaman 

dan kenyataan yang dialami. Selain itu, kondisi sakit 
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juga berkaitan erat dengan lingkungan tempat tinggal 

dan lingkungan di mana partisipan bersosialisasi.  

 
b. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Perilaku terhadap sakit dan penyakit  adalah 

perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi 

rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons internal 

maupun eksternal yang dilakukan sehubungan dengan 

sakit penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

sesuai dengan tingkat-tingkat pemberian pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh yaitu: 

1. Perilaku P1 sehubungan dengan peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan  

Perilaku peningkatan dan pemeliharaan 

kesehatan yaitu perilaku seseorang untuk 

memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap masalah kesehatan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan adanya perilaku peningkatan 

dan pemeliharaan yang dilakukan oleh P1 selama 

hamil. Hal ini terlihat dari pernyataan partisipan 

berhubungan dengan frekuensi pemeriksaan 

kehamilan yaitu dengan melakukan pemeriksaan ke 
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dokter, bidan dan rumah sakit. Hal ini terlihat pada 

pernyataan partisipan. 

“Saya sudah empat kali periksa ke dokter waktu 
itu masih awal-awal kehamilan” (P1) 

   

2. Perilaku P1 sehubungan dengan pencarian 

pengobatan 

Perilaku pencarian pengobatan yaitu upaya atau 

tindakan seseorang pada saat menderita penyakit 

atau kecelakaan, mulai dari mengobati sendiri (self-

treatmen) sampai mencari bantuan ahli. Saat 

berhadapan dengan suatu penyakit yang dialami, P1 

mempunyai respon yang berbeda dalam menangani 

hal tersebut. P1 saat mengalami sakit diusahakan 

untuk ditangani dulu di rumah, jika tidak bisa 

ditangani barulah di bawa ke Rumah Sakit. Dulunya 

P1 sering mengkonsumsi obat dari Rumah sakit 

namun setelah mengetahui efek samping obat dari 

Rumah Sakit yang banyak mengandung zat kimia 

yang akan berpengaruh negatif pada janin maka P1 

berusaha ketika mengalami sakit diobati dengan 

tanaman-tanaman tradisional yang bisa 

dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit malaria. 
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Mengenai sakit malaria bukanlah sesuatu yang tabu 

bagi P1 karena dalam keluarganya ada yang 

mengalami penyakit tersebut sehingga P1 sedikit 

tahu tentang malaria dan cara mengobati. Hal ini 

terungkap pada pernyataan partisipan. 

 
“Saya dari dulu sering kalau sakit obati sendiri 
saja. kalau lagi hamil ya sama, soalnya saya 
takut kalau ke dokter dikasih obat malaria nanti 
anak mati” (P1) 
 
“Kemarin saya periksa ke dokter tapi tidak ada 
malaria trus dikasih obat Anterakine, Daroxillin, 
Amoxillin, Ottopan, Paracetamol” (P1) 

 

Menurut partisipan, pencarian pengobatan yang 

dilakukan tidak hanya dengan cara medis melainkan 

spiritual. Berikut pernyataan partisipan: 

 
“Ya, pernah. Rasa sakit itu saya lalu berdoa” (P1) 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita 

cermati bahwa perilaku pengobatan yang dilakukan 

P1 dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan 

kepercayaan tersebut kadang diyakini tanpa ada 

pembuktian terlebih dahulu karena hal tersebut 

sudah menjadi kebiasaan yang sudah sering 
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dilakukan oleh keluarga atau masyarakat di sekitar 

mereka. Kepercayaan atau keyakinan juga dibentuk 

oleh pengetahuan, kebutuhan dan kepentingan. Hal 

ini dimaksudkan bahwa orang percaya kepada 

sesuatu dapat disebabkan karena ia mempunyai 

pengetahuan tentang itu. 

3. Perilaku P1 sehubungan dengan pemulihan 

kesehatan 

Yaitu perilaku yang berhubungan dengan 

usaha pemulihan kesehatan setelah sembuh dari 

suatu penyakit  (Notoadmodjo, 2010). Menurut P1 

usaha yang dilakukan berhubungan dengan 

pemulihan kesehatan adalah tetap mengikuti 

anjuran dokter untuk menghabiskan obat yang 

diberi agar cepat sembuh, lebih memperhatikan 

pola makan dan kebersihan rumah sehingga tidak 

sakit lagi. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan 

partisipan. 

 
 “Saya dianjurkan dokter untuk makan dulu 

walaupun sedikit sebelum minum obat dan 

lingkungan rumah saya selalu bersih”  
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c. Perilaku P1 sehubungan dengan pelayanan 

kesehatan 

Berdasarkan teori pencarian pelayanan 

kesehatan disebutkan bahwa perilaku orang yang sakit 

untuk memperoleh penyembuhan mencakup tindakan-

tindakan seperti perilaku pencarian dan penggunaan 

fasilitas atau tempat pelayanan kesehatan (baik 

tradisional maupun modern). Tindakan ini dimulai dari 

mengobati sendiri sampai mencari pengobatan ke luar 

negeri.  

Perilaku pelayanan kesehatan yang disampaikan 

oleh P1 berhubungan dengan pemberian obat-obatan 

selama sakit yaitu persepsi minum obat malaria selama 

hamil seperti yang diungkapkan oleh partisipan 

terdapatnya keraguan-raguan dalam mengonsumsi 

obat malaria selama hamil. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya isu bahwa ibu hamil dilarang mengonsumsi 

obat malaria karena akan berpengaruh kepada janin 

yang dikandung yaitu mengalami keguguran bahkan 

kematian janin. Hal tersebut yang menjadi salah satu 

alasan partisipan untuk tidak mengonsumsi obat 

malaria karena berpengaruh terhadap janin yang 
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dikandung. Hal ini terungkap dalam pernyataan 

partisipan. 

“Saya dengar kalau ibu-ibu hamil sakit malaria 
dilarang minum obat malaria karena nanti pengaruh 
ke anak yang dikandung bisa mati” (P1) 

 
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita 

cermati respon terhadap pelayanan kesehatan yaitu 

terhadap pemberian obat-obatan masih ada keragu-

raguan dalam mengonsumsi obat malaria. P1 

mengungkapkan tidak mengetahui efek samping obat 

malaria namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan 

di lingkungan keluarga maupun masyarakat untuk tidak 

mengonsumsi obat malaria sehingga P1 jarang 

melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Hal tersebut 

berpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang lebih 

memilih meminum ramuan tradisional daripada obat 

medis. 

d. Perilaku P1 sehubungan dengan lingkungan 

kesehatan 

Perilaku ini merupakan upaya seseorang 

merespons lingkungan sebagai determinan agar tidak 

mempengaruhi kesehatannya. P1 mengungkapkan 

terdapatnya beberapa respons terhadap lingkungan 
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sebagai faktor penentu yaitu perilaku penggunaan air 

bersih, pembuangan air kotor atau kotoran, 

pembuangan limbah dan rumah yang sehat. P1 

mengungkapkan hal yang  dilakukan berhubungan 

dengan perilaku lingkungan kesehatan yaitu dengan 

membuang sampah-sampah di tempat sampah yang 

sudah disediakan oleh P1 dan jika sudah penuh 

sampah tersebut dibakar. Menurut partisipan hal ini 

merupakan salah satu cara agar dirinya terhindar dari 

penyakit. Hal tersebut tergambar dalam ungkapan 

partisipan: 

 
“ya sampah-sampah biasa dibuang saja ke tempat 
sampah ada di belakang rumah, kalau sudah penuh 
ya dibakar saja” (P1) 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa akibat sakit yang dialami 

menyebabkan P1 lebih peduli terhadap lingkungan 

sehingga dirinya terhindar dari bahaya nyamuk malaria.  

e. Perilaku P1 sehubungan dengan dukungan sosial 

Dukungan sosial seperti yang diungkapkan oleh 

partisipan salah satunya adalah dukungan keluarga, 

dimana keluarga baik dari orang tua, suami bahkan 
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anak-anak turut terlibat dalam proses penyembuhan 

penyakit yaitu lebih berperan ketika partisipan dalam 

kondisi tidak sehat misalnya dalam hal melakukan 

pekerjaan rumah bahkan mengantar ke puskesmas. Hal 

ini terungkap dalam pernyataan partisipan. 

 
“Suami yang biasa antar ke rumah sakit” (P1) 

 

Dukungan dari kader seperti yang disampaikan 

oleh partisipan adalah turut mengambil bagian dalam 

pelayanan kesehatan yaitu memberi tahu kepada 

partisipan informasi-informasi tentang waktu mengikuti 

posyandu, bekerja sama dengan para dokter, perawat 

dan bidan dalam hal menyediakan tempat tempat untuk 

melakukan kegiatan posyandu. Hal tersebut terungkap 

dalam pernyataan partisipan. 

 
“Kemarin saya periksa ke dokter umum tapi tidak 
ada malaria kemudian saya dikasih obat Anterakine, 
Amoxillin, Ottopan, Paracetamol” (P1) 

 

Berdasarkan pernyataan partisipan, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa dukungan sosial ini 

dilakukan dengan membantu partisipan dalam 

meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala 
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penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga 

terjadi perubahan perilaku dari partisipan setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan. Selain itu, untuk 

mengubah perilaku individu, maupun kelompok menuju 

hal-hal positif secara terencana melalui proses belajar.  

 
4.2.1.3 Partisipan 2 

Partisipan 2 merupakan seorang Ibu yang berasal 

dari suku Amungme. Dan sudah 3 bulan tinggal di Timika. 

P2 adalah seorang petani. Saat peneliti meminta 

partisipan (P2) untuk menjadi partisipan penelitian, P2 

bersedia wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 

Januari 2013, pukul 10.20 pagi berlokasi di rumah 

posyandu. Wawancara dimulai dengan peneliti 

memberikan inform consent dan penjelasan penelitian. 

Setelah P2 membaca, P2 menandatangani inform consent 

dan wawancara berlangsung sekitar 45 menit dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari (informal). 

Selama wawancara peneliti agak mengalami 

kesulitan karena P2 yg kurang begitu menanggapi 

maksud dan tujuan peneliti dalam wawancara. Dalam 

menjawab pertanyaan P2 menjawab dengan volume 
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suara yang kecil sehingga peneliti harus meminta P2 

untuk berbicara dengan volume suara lebih keras. Hal ini 

disebabkan karena adanya keragu-raguan terhadap 

maksud dan tujuan peneliti. Kondisi ini membuat peneliti 

mengambil kesimpulan tentang keadaan dan keberadaan 

partisipan bahwa untuk mendapatkan hasil wawancara 

yang akurat diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk 

mendengar dan memahami secara holistik keberadaan 

partisipan.  

 
4.2.1.4 Analisa Data P2 

Data yang didapat dari hasil wawancara, dianalisa 

tentang perilaku kesehatan  ibu hamil terhadap penyakit 

malaria yang diderita dan faktor-faktor yang mendasari 

perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita penyakit 

malaria. Adapun perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang 

mendasari perilaku responsif seperti yang dijelaskan P2 

sebagai berikut: 

a. Pemahaman P2 tentang penyakit malaria 

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang 

biak dalam sel darah manusia dan tubuh nyamuk. 
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Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Anopheles betina. Pada penelitian ini P2 

mampu menyebutkan agent dan faktor lingkungan 

sebagai penyebab malaria. P2 menyampaikan malaria 

ada karena nyamuk dan lingkungan yang kotor. Hal ini 

terungkap dalam pernyataan P2. 

“Sakit malaria itu karena nyamuk, lingkungan yang 
kotor juga” (P2) 

 

Malaria ditandai dengan gejala umum yaitu 

demam, sebelum timbulnya demam, biasanya penderita 

mengeluh sakit kepala, kehilangan nafsu makan, 

merasa mual di hulu hati, atau muntah. P2 mengatakan 

pada saat merasakan gejala demam, pusing, dan sakit 

kepala Ia melakukan pemeriksaan ke klinik lalu 

diperiksa dan dari hasil pemeriksaan menunujukkan 

bahwa P2 mengidap sakit malaria. Hal tersebut 

terungkap dalam pernyataan partisipan. 

 
“saya rasa demam, pusing, sakit kepala lalu saya 
periksa ke klinik dan positif malaria” (P2) 

 

Sakit malaria merupakan sakit yang dialami 

pertama kali oleh P2 dalam keadaan hamil. Selain itu, 

P2 merasakan khawatir terhadap janin yang dikandung 
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sehingga dengan cepat melakukan pemeriksaan ke 

klinik. 

b. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Perilaku terhadap sakit dan penyakit  adalah 

perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi 

rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons internal 

maupun eksternal yang dilakukan sehubungan dengan 

sakit penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

sesuai dengan tingkat-tingkat pemberian pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh yaitu: 

1. Perilaku P2 sehubungan dengan peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan  

Perilaku peningkatan dan pemeliharaan yang 

dilakukan oleh P2 selama hamil yaitu berhubungan 

dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan 

berapa kali melakukan pemeriksaan ke dokter, bidan 

dan rumah sakit. Hal ini terlihat pada pernyataan 

partisipan. 

“Satu kali saja di bidan, ini karena rasa sakit jadi 
saya datang periksa lagi” (P2) 

   

Menurut partisipan, pemeriksaan kehamilan 

sangat penting dilakukan karena sakit yang dialami 
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tidak seperti biasa seperti di tempat asal Ia tinggal 

dan sedang dalam keadaan hamil. Lanjut lagi P2 

mengatakan bahwa di daerah tempat Ia berasal 

belum pernah merasakan malaria. P2 mengatakan 

kalau sakit hanya masuk angin saja, dan baginya itu 

hal yang biasa yang akan sembuh dengan 

sendirinya.  

2. Perilaku P2 sehubungan dengan pencarian 

pengobatan 

Saat berhadapan dengan suatu penyakit yang 

dialami, P2 mempunyai respon yang berbeda dalam 

menangani hal tersebut. P2 lebih memilih 

pemeriksaan langsung ke rumah sakit. Hal ini 

terungkap pada pernyataan partisipan. 

“Saya periksa ke klinik karena rasa demam, 
pusing, sakit kepala” (P2) 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat kita 

cermati bahwa perilaku pengobatan yang dilakukan 

P2 dipengaruhi juga oleh lingkungan keluarga  

sehingga hal yang dilakukan pertama kali ketika sakit 

yaitu langsung memeriksakan diri ke dokter atau 

rumah sakit.  
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3. Perilaku P2 sehubungan dengan pemulihan 

kesehatan 

Menurut P2 hal yang dilakukan adalah tetap 

mengikuti anjuran dokter mengenai obat-obatan 

karena P2 sakit malaria dalam keadaan hamil, 

sehingga P2 disarankan untuk menghabiskan obat 

yang diberi. Berikut  ungkapan partisipan: 

“Saya disuruh minum obatnya dengan teratur 
karena ini hamil pertama dan juga saya 
dianjurkan untuk sering-sering makan tanpa 
menunggu rasa lapar” (P2) 

 

c. Perilaku P2 sehubungan dengan pelayanan 

kesehatan 

Perilaku P2 terhadap pelayanan kesehatan 

adalah respon seseorang terhadap pelayanan 

kesehatan baik modern maupun tradisional. Persepsi 

minum obat malaria selama hamil seperti yang 

diungkapkan oleh partisipan, partisipan  tidak merasa 

takut mengonsumsi obat selama hamil.  

d. Perilaku P2 sehubungan dengan lingkungan 

kesehatan 

Perilaku terhadap lingkungan seperti yang 

diungkapkan oleh P2 adalah terdapatnya beberapa 

respons terhadap lingkungan sebagai faktor penentu 
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yaitu perilaku penggunaan air bersih, pembuangan air 

kotor atau kotoran, pembuangan limbah dan rumah 

yang sehat. Menurut partisipan rumah tempat Ia tinggal 

kalau hujan sering kebanjiran sehingga tidak banyak hal 

yang dilakukan berhubungan dengan lingkungan 

kesehatan. Hal tersebut tergambar dalam ungkapan 

partisipan: 

 
“Rumah saya sering kebanjiran, saya pusing mau 

buat bagaimana lagi” (P2) 

  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap P2, 

peneliti berkesimpulan bahwa lingkungan rumah P2 

yang sering banjir berpengaruh terhadap kesehatan P2 

sehingga P2 harus lebih cermat dalam melakukan 

perilaku terhadap kesehatan lingkungan. 

e. Perilaku P2 sehubungan dengan dukungan sosial 

Dukungan sosial seperti yang diungkapkan oleh 

partisipan salah satunya adalah dukungan keluarga, 

dimana keluarga baik dari orang tua, suami bahkan 

anak-anak turut terlibat dalam proses penyembuhan 

penyakit yaitu lebih berperan ketika partisipan dalam 

kondisi tidak sehat misalnya dalam hal melakukan 
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pekerjaan rumah bahkan mengantar ke puskesmas. Hal 

ini terungkap dalam pernyataan partisipan. 

 
“Yah tolong saya menyelesaikan pekerjaan 
rumah, masak kalau saya lagi lemas tidak bisa 
buat apa-apa ya mama yang tolong” (P2) 

 

Dukungan dari kader seperti yang disampaikan 

oleh partisipan adalah turut mengambil bagian dalam 

pelayanan kesehatan yaitu memberi tahu kepada 

partisipan informasi-informasi tentang waktu mengikuti 

posyandu, bekerja sama dengan para dokter, perawat 

dan bidan dalam hal menyediakan tempat tempat untuk 

melakukan kegiatan posyandu. Hal tersebut terungkap 

dalam pernyataan partisipan. 

 
“Perawat periksa dan dikasih obat” (P2) 

 
Berdasarkan pernyataan partisipan, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa dukungan sosial ini 

dilakukan baik dari keluarga, perawat bahkan kader 

untuk membantu partisipan dalam melakukan proses 

penyembuhan. Selain itu, adanya informasi-informasi 

yang diberikan baik dari kader maupun perawat 

dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan 
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partisipan tentang kesehatan, gejala penyakit bahkan 

tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan 

perilaku dari partisipan setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan. Selain itu, untuk mengubah perilaku 

individu, menuju hal-hal positif secara terencana melalui 

proses belajar.  

 
4.2.1.5 Partisipan 3 

Partisipan 3 merupakan seorang ibu yang berasal 

dari suku Amungme. Dan sudah 1 tahun tinggal di Timika. 

P3 adalah seorang ibu rumah tangga. Saat peneliti 

meminta partisipan (P3) untuk menjadi partisipan 

penelitian, P3 bersedia wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 16 Januari 2013, pukul 11.00 pagi berlokasi di 

rumah posyandu. Wawancara dimulai dengan peneliti 

memberikan inform consent dan penjelasan penelitian. 

Setelah P3 membaca, P3 menandatangani inform consent 

dan wawancara berlangsung sekitar 45 menit dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari (informal). 

Selama wawancara peneliti tidak begitu mengalami 

kesulitan karena P3 dengan ramah dan langsung begitu 

menanggapi maksud dan tujuan peneliti dalam 
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wawancara. Selama proses wawancara, P3 menjawab 

setiap pertanyaan yang peneliti ajukan dengan cepat. 

Saat menjawab pertanyaan-pertanyaan, pandangan mata 

partisipan tetap terarah pada peneliti, terkadang 

partisipan menundukkan kepala namun itu hanya 

beberapa detik saja.  

 
4.2.1.6 Analisa Data P3 

Data yang didapat dari hasil wawancara, dianalisa 

tentang perilaku kesehatan  ibu hamil terhadap penyakit 

malaria yang diderita dan faktor-faktor yang mendasari 

perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita penyakit 

malaria. Adapun perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang 

mendasari perilaku responsif seperti yang dijelaskan P1 

sebagai berikut: 

a. Pemahaman P3 tentang penyakit malaria 

Partisipan (P3) mampu menyatakan 

pemahamannya dengan baik berdasarkan apa yang 

dialami terkait dengan malaria. Selain itu, Menurut P3 

ini bukan kali pertama menderita malaria sehingga pada 

saat merasakan demam, pusing P3 langsung 

beranggapan bahwa Ia mengidap malaria hanya hanya 
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saja kali ini dalam keadaan hamil. Hal ini terungkap 

dalam pernyataan P3. 

“Sakit malaria itu karena nyamuk dan saya tahu 
kalau saya sakit malaria karena saya rasa 
demam” (P3) 

 

Lanjut lagi P3 menggambarkan bahwa malaria itu 

disertai dengan tanda-tanda demam, pusing.  

“tanda-tanda malaria itu ya saya merasa demam, 
pusing” (P3) 

 

Hal tersebut dipahami berdasarkan pengalaman 

dan kenyataan yang dialami selama mengidap malaria.  

b. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Perilaku terhadap sakit dan penyakit  adalah 

perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi 

rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons internal 

maupun eksternal yang dilakukan sehubungan dengan 

sakit penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

sesuai dengan tingkat-tingkat pemberian pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh yaitu: 

1. Perilaku P3 sehubungan dengan peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

adanya Perilaku peningkatan dan pemeliharaan 
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yang dilakukan oleh P3 selama hamil. Hal ini terlihat 

dari pernyataan partisipan berhubungan dengan 

frekuensi pemeriksaan kehamilan yaitu dengan 

melakukan pemeriksaan ke bidan dan rumah sakit. 

Hal ini terlihat pada pernyataan partisipan. 

“Satu kali, saya periksa ke bidan yang di klinik. 
Orangnya itu baik” (P3) 

 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menurut 

partisipan dengan melakukan pemeriksaan rutin ke 

bidan lebih baik untuk menjaga kesehatan janin 

yang dikandung dan merupakan suatu kebiasaan 

dalam keluarga untuk melakukan pemeriksaan ke 

bidan untuk mengetahui perkembangan janin. 

Selain itu, klinik tempat P3 melakukan pemeriksaan 

bekerja sama dengan perusahaan Freeport 

Indonesia sehingga lebih mudah untuk P3 

melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan 

karena mendapatkan pelayanan gratis. 

2. Perilaku P3 sehubungan dengan pencarian 

pengobatan 

Penyakit malaria bukanlah merupakan penyakit 

yang baru didengar oleh P3 karena penyakit malaria 
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sudah menjadi salah satu penyakit yang ditakuti oleh 

masyarakat Timika khususnya para ibu hamil. P3 

mengatakan bahwa saat mengalami sakit 

diusahakan untuk ditangani dulu di rumah, jika tidak 

bisa ditangani barulah di bawa ke Rumah Sakit. 

Partisipan mengatakan mengkonsumsi obat dari 

Rumah sakit jika melakukan pemeriksaan ke rumah 

sakit. Menurut P3 pengobatan malaria yang 

dilakukan adalah secara tradisional dengan 

membuat ramuan daun pepaya lalu rebusan airnya 

diminum pada pagi dan malam hari. Menurut P3 hal 

tersebut lebih baik karena sudah merupakan 

kebiasaan dalam keluarga daripada melakukan 

pemeriksaan ke rumah sakit. Hal ini terungkap pada 

pernyataan partisipan. 

“Kalau sakit malaria, saya biasa buat ramuan 
daun pepaya pagi dan malam setelah makan lalu 
rebusan airnya diminum” (P3) 

 
Pengobatan secara tradisional dilakukan 

dengan maksud untuk melindungi janin yang 

dikandung karena menurut P3 dengan berobat ke 

rumah sakit akan berakibat buruk bagi janin akibat 
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obat malaria yang diberikan. Hal ini disebabkan 

karena banyak isu di lingkungan masyarakat bahwa 

ibu-ibu hamil dilarang mengonsumsi obat malaria 

karena akan berpengaruh ke janin yaitu 

menyebabkan keguguran bahkan kematian janin 

sehingga P3 lebih memilih melakukan pengobatan 

secara tradisional. 

3. Perilaku P3 sehubungan dengan pemulihan 

kesehatan 

Perilaku pemulihan kesehatan yang 

disampaikan P3 yaitu lebih memperhatikan 

kebersihan lingkungan dan lebih teratur dalam 

minum obat pemberian dokter dan tidak 

mengonsumsi obat tanpa resep dokter. Berikut 

pernyataan partisipan. 

“Saya harus minum obat yang dianjurkan dokter 

dan tidak boleh minum ramuan-ramuan” 

 

c. Perilaku P3 sehubungan dengan pelayanan 

kesehatan 

Perilaku pelayanan kesehatan yang disampaikan 

oleh P3 yaitu berhubungan dengan persepsi minum 

obat malaria selama hamil yang menyebabkan dampak 

bagi janin yang dikandung  yaitu mengalami keguguran 
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bahkan kematian janin. Hal tersebut yang menjadi salah 

satu alasan partisipan untuk tidak mengonsumsi obat 

malaria. Hal ini terungkap dalam pernyataan partisipan.  

“Saya dengar kalau ibu-ibu hamil sakit malaria 
dilarang minum obat malaria karena nanti 
pengaruh ke anak yang dikandung bisa mati” (P3) 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita 

cermati respon terhadap pemberian obat-obatan masih 

ada keragu-raguan dalam mengonsumsi obat malaria. 

P3 mengungkapkan tidak mengetahui efek samping 

obat malaria namun hal tersebut sudah menjadi 

kebiasaan di lingkungan keluarga maupun masyarakat 

untuk tidak mengonsumsi obat malaria sehingga P3 

jarang melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Hal 

tersebut berpengaruh terhadap lingkungan sekitar 

yang lebih memilih meminum ramuan tradisional 

daripada melakukan perawatan medis. 

d. Perilaku P3 sehubungan dengan lingkungan 

kesehatan 

P3 mengatakan tidak ada kendala dengan 

lingkungan rumah. Hal tersebut tergambar dalam 

ungkapan partisipan: 
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“Selama ini tidak ada kendala dengan lingkungan 
rumah saya karena tempat saya jarang banjir 
juga, dibelakang rumah ada tempat khusus untuk 
pembuangan sampah dan biasa kalau sore saya 
suka bakar sampah.” (P3) 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa akibat sakit yang dialami 

menyebabkan P3 lebih peduli terhadap lingkungan 

sehingga dirinya bisa terhindar dari bahaya nyamuk 

malaria. 

e. Perilaku P3 sehubungan dengan dukungan sosial 

Dukungan sosial seperti yang diungkapkan oleh 

partisipan adalah keluarga lebih berperan ketika 

partisipan dalam kondisi tidak sehat. Hal ini terungkap 

dalam pernyataan partisipan. 

“dalam hal ini suami yang biasa antar saya ke 
rumah sakit kadang-kadang yah tolong saya 
menyelesaikan pekerjaan rumah, masak kalau 
saya lagi lemas tidak bisa buat apa-apa” (P3) 
 
Dukungan dari kader seperti yang disampaikan 

oleh partisipan adalah turut mengambil bagian dalam 

pelayanan kesehatan yaitu memberi tahu kepada 

partisipan informasi-informasi tentang waktu mengikuti 

posyandu, bekerja sama dengan para dokter, perawat 

dan bidan dalam hal menyediakan tempat tempat untuk 
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melakukan kegiatan posyandu. Hal tersebut terungkap 

dalam pernyataan partisipan. 

“Perawat periksa dan dikasih obat, biasa ada 
kunjungan ke rumah juga beri penyuluhan, kalau 
kader biasa waktu untuk posyandu dikasih tau, 
ada petugas yang jemput langsung dari klinik” 
(P3) 

 

Berdasarkan pernyataan partisipan, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa dukungan sosial  baik 

dari keluarga maupun kader mempengaruhi partisipan 

dalam proses penyembuhan maupun pengetahuan 

partisipan tentang kesehatan sehingga dapat merubah 

pola perilaku kesehatan yang lebih baik.  

 
4.2.1.7 Partisipan 4 

Partisipan adalah seorang petani. Saat peneliti 

meminta partisipan (P4) untuk menjadi partisipan 

penelitian, P4 bersedia wawancara yang dilaksanakan 

pada tanggal 16 Januari 2013, pukul 12.20 siang berlokasi 

di rumah posyandu.  

Wawancara dimulai dengan peneliti memberikan 

inform consent dan penjelasan penelitian karena P4 

merupakan salah satu partisipan yang tidak bisa 

membaca. Setelah peneliti memberi penjelasan, P4 
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menandatangani inform consent dan wawancara 

berlangsung sekitar 45 menit dengan menggunakan 

bahasa sehari-hari (informal). 

Selama wawancara peneliti agak mengalami 

kesulitan karena P4 yg kurang begitu menanggapi 

maksud dan tujuan peneliti dalam wawancara. Dalam 

menjawab pertanyaan P4 menjawab dengan volume 

suara yang kecil dan sedikit diam sehingga peneliti harus 

lebih banyak biacara dan meminta P4 untuk berbicara 

dengan volume suara lebih keras. Hal ini disebabkan 

karena adanya keragu-raguan terhadap maksud dan 

tujuan peneliti. Kondisi ini membuat peneliti mengambil 

kesimpulan tentang keadaan dan keberadaan partisipan 

bahwa untuk mendapatkan hasil wawancara yang akurat 

diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mendengar 

dan memahami secara holistik keberadaan partisipan. 

  

4.2.1.8 Analisa Data P4 

Data yang didapat dari hasil wawancara, dianalisa 

tentang perilaku kesehatan  ibu hamil terhadap penyakit 

malaria yang diderita dan faktor-faktor yang mendasari 

perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita penyakit 
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malaria. Adapun perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang 

mendasari perilaku responsif seperti yang dijelaskan P4 

sebagai berikut: 

a. Pemahaman P4 tentang penyakit malaria 

Pemahaman tentang penyakit malaria yang 

disampaikan oleh P4 yaitu tidak memahami apa itu 

sakit malaria. Hal ini terungkap dalam pernyataan P4. 

“Saya tidak tahu penyebab malaria. Di tempat 
saya tidak ada sakit malaria. Saya belum pernah 
sakit malaria” (P4) 

 

Dari hasil wawancara terhadap partisipan 

diketahui bahwa sebelumnya P4 hidup di daerah 

pegunungan  dimana daerah tersebut bebas dari 

serangan nyamuk malaria sehingga P4 tidak 

mengetahui apa itu malaria dan bagaimana cara 

penanganan malaria yang tepat. Selain itu tingkat 

pendidikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan 

P4, dimana P4 belum mengecap pedidikan sehingga 

dalam melakukan penanganan malaria masih terbatas.  

b. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Perilaku terhadap sakit dan penyakit  adalah 

perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi 

rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons internal 
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maupun eksternal yang dilakukan sehubungan dengan 

sakit penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

sesuai dengan tingkat-tingkat pemberian pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh yaitu: 

1. Perilaku P4 sehubungan dengan peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan  

Perilaku peningkatan dan pemeliharaan yang 

dilakukan oleh P4 selama hamil yaitu berhubungan 

dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan 

berapa kali melakukan pemeriksaan ke dokter, bidan 

dan rumah sakit namun dari hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap P4, peneliti tidak 

menemukan adanya Perilaku peningkatan dan 

pemeliharaan yang dilakukan oleh P4 selama hamil. 

P4 tidak mengetahui berapa banyak frekuensi 

pemeriksaan kehamilan.  

2. Perilaku P4 sehubungan dengan pencarian 

pengobatan 

P4 menyatakan bahwa tidak ada usaha yang 

dilakukan berhubungan dengan pencarian 

pengobatan terhadap malaria. Hal ini terungkap 

pada pernyataan partisipan. 
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“Saya tidak minum apa-apa” (P4) 

 
Dari pernyataan P4, sesuai dengan penjelasan 

tentang pemahaman terhadap malaria bahwa P4 

tidak memahami apa itu malaria dan bagaimanan 

cara penanganan yang tepat. Hal ini disebabkan 

karena P4 beranggapan bahwa sakit yang dialami 

merupakan sakit yang sudah biasa dialami oleh P4 

sebagaimana di daerah asal sehingga perawatan 

yang dilakukanpun berbeda tanpa disadari bahwa 

sakit yang dialami adalah malaria sehingga 

perawatan tidak dilakukan sebagaimana mestinya 

misalnya berobat ke rumah sakit atau puskesmas.  

3. Perilaku P4 sehubungan dengan pemulihan 

kesehatan 

Perilaku pemulihan kesehatan yang 

disampaikan oleh P4 yaitu  tetap minum obat yang 

teratur dan memperhatikan kebersihan lingkungan. 

“Saya diberitahukan kalau kebersihan 

lingkungan itu penting dan dianjurkan untuk teratur 

minum obat” 
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c. Perilaku P4 sehubungan dengan pelayanan 

kesehatan 

Perilaku pelayanan kesehatan yang disampaikan 

oleh P4 berhubungan dengan pemberian obat-obatan 

selama sakit yaitu persepsi minum obat malaria selama 

hamil. Dalam hal ini, akibat persepsi yang kurang baik 

mengenai obat malaria yang dikonsumsi selama hamil 

karena akan berpengaruh kepada janin yang dikandung 

sehingga P4 jarang melakukan pemeriksaan ke tenaga 

kesehatan. 

d. Perilaku P4 sehubungan dengan lingkungan 

kesehatan 

Perilaku P4 berhubungan dengan lingkungan 

kesehatan yang disampaikan oleh parttisipan yaitu 

rumah tempat Ia tinggal kalau hujan sering kebanjiran 

sehingga tidak banyak hal yang dilakukan berhubungan 

dengan lingkungan kesehatan. Hal tersebut tergambar 

dalam ungkapan partisipan: 

“Rumah saya sering kebanjiran, saya pusing mau 
buat bagaimana lagi” (P4) 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap P4,  

Peneliti berkesimpulan bahwa lingkungan rumah 

P4 yang sering banjir berpengaruh terhadap kesehatan 
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P4 sehingga P4 harus lebih cermat dalam melakukan 

perilaku terhadap kesehatan lingkungan. 

e. Perilaku P4 sehubungan dengan dukungan sosial 

Dukungan sosial yang diungkapkan oleh 

partisipan adalah dukungan keluarga. Menurut P4 

keluarga lebih berperan ketika partisipan dalam 

keadaan sakit misalnya dalam hal melakukan pekerjaan 

rumah bahkan mengantar ke puskesmas.  

 
4.2.1.9 Partisipan 5 

Partisipan 5 adalah seorang ibu rumah tangga. 

Sudah 2 tahun tinggal di Timika. Saat peneliti meminta 

partisipan (P5) untuk menjadi partisipan penelitian, P5 

bersedia wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 

Januari 2013, pukul 16.05 sore berlokasi di rumah P5. 

Wawancara dimulai dengan peneliti memberikan inform 

consent dan penjelasan penelitian. Setelah P5 membaca, 

P5 menandatangani inform consent dan wawancara 

berlangsung sekitar 45 menit dengan menggunakan 

bahasa sehari-hari (informal). 

Partisipan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan 

yang peneliti ajukan. Selama wawancara, partisipan juga 
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sempat bergurau dengan peneliti sambil tertawa, sehingga 

membuat suasana tidak seperti menegangkan. Partisipan 

juga mengklarifikasi setiap pertanyaan yang peneliti 

berikan, sehingga partisipan benar-benar memahami 

pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum menjawab. 

Sebelum akan menjawab pertanyaan, partisipan terlihat 

masih berpikir untuk memberi jawaban sesuai dengan apa 

yang diketahui partisipan. Partisipan menjawab 

pertanyaan dengan tetap memperhatikan peneliti dan 

pandangan mata partisipan tertuju pada peneliti.  

 
4.2.1.10 Analisa Data P5 

Data yang didapat dari hasil wawancara, dianalisis 

tentang perilaku kesehatan ibu hamil terhadap penyakit 

malaria yang diderita dan faktor-faktor yang mendasari 

perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita penyakit 

malaria. Adapun perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang 

mendasari perilaku responsif seperti yang dijelaskan P1 

sebagai berikut: 

a. Pemahaman P5 tentang penyakit malaria 

P5 mampu menyatakan pemahamannya dengan 

baik berdasarkan apa yang dialami terkait dengan 
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malaria. Menurut P5 sakit malaria itu disebabkan 

karena nyamuk. Selain itu, Menurut P5 ini bukan kali 

pertama menderita malaria sehingga pada saat 

merasakan demam, sakit kepala, pusing bahkan 

muntah P5 langsung beranggapan bahwa Ia mengidap 

malaria dan dalam keadaan hamil. Hal ini terungkap 

dalam pernyataan P5. 

 
“Sakit malaria itu karena nyamuk” (P5) 

 
Lanjut lagi P5 menggambarkan bahwa malaria itu 

disertai dengan tanda-tanda sesuai yang dirasakan oleh 

dirinya seperti sakit kepala, pusing, mulut terasa pahit, 

muntah, mual, dan sakit pada tulang. 

“tanda-tanda malaria itu ya saya mulai sakit 
kepala dari malam, pusing, mulut terasa pahit, 
muntah, mual. Tulang-tulang terasa sakit” (P5) 

 

Hal tersebut dipahami berdasarkan pengalaman 

dan kenyataan yang dialami selama mengidap malaria.  

b. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Perilaku terhadap sakit dan penyakit  adalah 

perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi 

rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons internal 

maupun eksternal yang dilakukan sehubungan dengan 
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sakit penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

sesuai dengan tingkat-tingkat pemberian pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh yaitu: 

1. Perilaku P5 sehubungan dengan peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan  

Perilaku peningkatan dan pemeliharaan 

kesehatan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh 

P5 selama hamil yaitu berhubungan dengan 

frekuensi pemeriksaan kehamilan ke bidan dan 

rumah sakit. Hal ini terlihat pada pernyataan 

partisipan. 

 
“Sudah pernah periksa tiga kali” (P5) 
 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menurut 

partisipan dengan melakukan pemeriksaan rutin ke 

bidan lebih baik untuk menjaga kesehatan janin 

yang dikandung dan merupakan suatu kebiasaan 

dalam keluarga untuk melakukan pemeriksaan ke 

bidan untuk mengetahui perkembangan janin 

karena P5 juga mengidap malaria.  
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2. Perilaku P5 sehubungan dengan pencarian 

pengobatan 

Saat berhadapan dengan suatu penyakit yang 

dialami, P5 mempunyai respon yang berbeda dalam 

menangani hal tersebut. Menurut P5, penyakit 

malaria bukanlah merupakan penyakit yang baru 

diderita  melainkan sudah yang ke dua kali Ia 

menderita malaria dalam keadaan hamil. P5 

mengatakan bahwa saat mengalami sakit 

diusahakan untuk ditangani dulu di rumah, jika tidak 

bisa ditangani barulah di bawa ke Rumah Sakit. 

Menurut P5 pengobatan malaria yang dilakukan 

adalah secara tradisional dengan membuat ramuan 

daun pepaya lalu rebusan airnya diminum pada pagi 

dan malam hari. Lanjut lagi P5 mengatakan hal 

tersebut lebih baik karena sudah merupakan 

kebiasaan dalam keluarga daripada melakukan 

pemeriksaan ke rumah sakit. Selain obat yang 

berpengaruh terhadap janin, jarak antara rumah P5 

dan rumah sakit jauh sehingga butuh biaya 

transportasi untuk melakukan perjalanan ke rumah 

sakit Hal ini terungkap pada pernyataan partisipan. 
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“Kalau sakit malaria, saya biasa buat ramuan 
daun pepaya pagi dan malam setelah makan lalu 
rebusan airnya diminum” (P5) 

   
Selain itu P5 juga menyatakan pada saat sakit 

melakukan pengobatan dengan minum obat tanpa 

melakukan pemeriksaan ke dokter. Hal ini 

terungkap pada pernyataan partisipan. 

“Saya langsung minum obat Malaria, Antalgin, 
Paracetamol” (P5) 

 
Hal lain yang disampaikan P5 adalah mencari 

pebgobatan juga secara spiritual. Hal ini terungkap 

pada pernyataan partisipan. 

 
“Ya, pernah. Rasa sakit itu lalu saya berdoa” (P5) 
 
 

Pengobatan secara tradisional dilakukan 

dengan maksud untuk melindungi janin yang 

dikandung. Menurut P5 jika berobat ke rumah sakit 

jarak tempuh jauh sehingga membutuhkan biaya 

transportasi sedangkan tingkat ekonomi dalam 

keluarga masih rendah sehingga lebih memilih 

pengobatan secara tradisional.  
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3. Perilaku P5 sehubungan dengan pemulihan 

kesehatan 

Perilaku pemulihan kesehatan yang 

disampaikan adalah menurut dokter P5 sebaiknya 

menghabiskan obat yang diberi dan tidak boleh 

meminum ramuan. 

“Saya disarankan minum obat teratur dan tidak 

boleh mengkosumsi ramuan “ 

 
c. Perilaku P5 sehubungan dengan pelayanan 

kesehatan 

Perilaku pelayanan kesehatan yang disampaikan 

oleh P5 berhubungan dengan pemberian obat-obatan 

selama sakit yaitu persepsi minum obat malaria selama 

hamil seperti yang diungkapkan oleh partisipan,  tidak 

ada keraguan-raguan dalam mengonsumsi obat malaria 

selama hamil walaupun partisipan pernah mengalami 

keguguran akibat mengonsumsi obat malaria pada 

waktu hamil. Selain itu, walaupun rumah sakit dengan 

terbuka memberikan pelayanan gratis namun kendala 

yang dialami partisipan adalah jarak tempuh antara 

rumah dan rumah sakit yang jauh sehingga 

membutuhkan biaya transportasi yang lumayan mahal 

sedangkan tingkat ekonomi keluarga rendah. Hal ini 
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yang mempengaruhi perilaku pelayanan kesehatan 

untuk melakukan pengobatan secara tradisional.  

d. Perilaku P5 sehubungan dengan lingkungan 

kesehatan 

Perilaku terhadap lingkungan seperti yang 

diungkapkan oleh P5 adalah terdapatnya beberapa 

respons terhadap lingkungan sebagai faktor penentu 

yaitu perilaku penggunaan air bersih, pembuangan air 

kotor atau kotoran, pembuangan limbah dan rumah 

yang sehat. Hal tersebut tergambar dalam ungkapan 

partisipan: 

“Kalau kandangnya agak jauh lagi ya halaman 
orang (tersenyum). Saya sengaja di dekat dapur 
karena dibawahnya ada sungai biar kotorannya 
atau kalau kandangnya dibersihkan langsung jatuh 
ke sungai ”  
 
“Oh iya, ventilasinya memang belum dibuat, belum 
ada uang dek” 
 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap P5, peneliti 

berkesimpulan bahwa lingkungan rumah P5 yang 

sering banjir berpengaruh terhadap kesehatan P5 

sehingga P5 harus lebih cermat dalam melakukan 

perilaku terhadap kesehatan lingkungan. 

 



 

 

109 

 

e. Perilaku P5 sehubungan dengan dukungan sosial 

Dukungan sosial seperti yang diungkapkan oleh 

partisipan salah satunya adalah dukungan keluarga, 

dimana keluarga baik dari orang tua, suami bahkan 

anak-anak turut terlibat dalam proses penyembuhan 

penyakit yaitu lebih berperan ketika partisipan dalam 

kondisi tidak sehat misalnya dalam hal melakukan 

pekerjaan rumah bahkan mengantar ke puskesmas. 

selain itu, dukungan dari kader seperti yang 

disampaikan oleh partisipan adalah turut mengambil 

bagian dalam pelayanan kesehatan yaitu memberi tahu 

kepada partisipan informasi-informasi tentang waktu 

mengikuti posyandu, bekerja sama dengan para dokter, 

perawat dan bidan dalam hal menyediakan tempat 

tempat untuk melakukan kegiatan posyandu.  

 
4.2.1.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipan 

berhubungan dengan perilaku kesehatan selama 

hamil dengan malaria 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, 

menunjukkan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi partisipan berhubungan dengan perilaku 

kesehatan selama hamil dengan malaria yaitu: 
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1. Kebiasaan/Adat 

2. Tingkat pendidikan 

3. Nilai pasrah, bahwa hidup ini ada di dalam tangan 

Yang Maha Kuasa (P1), (P2), (P3), (P4), (P5) 

4. sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik 

yang ada disekitarnya (P2), (P4), (P5) 

5. Pengaruh kebiasaan dan pemahaman orang lain 

(P1), (P3), (P4), (P5) 

6. Tempat tinggal.yang jarak tempuhnya jauh dari 

puskesmas (P5) 

7. Tempat tinggal yang kurang memenuhi 

persyaratan kesehatan (P5) 

8. Tingkat ekonomi yang pas-pasan (P5) 

 

4.3 Pembahasan 

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang 

telah diperoleh dan membandingkan dengan teori-teori yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga akan membahas 

keterbatasan penelitian yang terkait dengan perilaku kesehatan ibu 

hamil yang menderita malaria pada suku Amungme di Timika. 

 
4.3.1 Pemahaman tentang penyakit malaria pada masa hamil 

Peneliti menemukan adanya beragam persepsi 

partisipan mengenai pemahaman tentang penyakit malaria 

pada masa hamil. Menurut Poerwadarminta (2003) 
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pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan suatu hal. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

partisipan tidak mengetahui tentang apa itu malaria, hal ini 

diungkapkan oleh P4. Pernyataan ini sesuai dengan WALHI 

dan Tom Beanal (1997) bahwa masayarakat Amungme oleh 

pemerintah digolongkan atau terhitung sebagai suku 

terbelakang, belum banyak dari mereka yang mengecap 

pendidikan. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pengetahuan masyarakat dalam menentukan berperilaku 

terhadap malaria. Sedangkan empat partisipan (P1, P2, P3, 

P5) mengatakan bahwa malaria adalah sakit yang disebabkan 

karena nyamuk dan lingkungan yang kotor. Pernyataan ini 

sesuai dengan teori menurut Klein & Thomson (2011) yaitu 

malaria disebabkan oleh nyamuk.  

Dengan demikian, menurut peneliti dalam menghadapi 

ibu hamil pada suku Amungme diperlukan pembimbingan 

medis dan pendampingan secara teratur karena didapati oleh 

peneliti dari beberapa partisipan yang cenderung tertutup 

dalam mengungkapkan tanggapannya mengenai diri dan 

perilaku kesehatan. Hal ini diakibatkan pula karena minimnya 
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tingkat pengetahuan dan masih terdapat pemahaman dan 

praktek menurut adat dan budaya lokal.  

 
4.3.2 Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Menurut Notoadmodjo, 2010 Perilaku terhadap sakit dan 

penyakit adalah perilaku tentang bagaimana seseorang 

menanggapi rasa sakit dan penyakit yang bersifat respons 

internal maupun eksternal yang dilakukan sehubungan dengan 

sakit dan penyakit. Perilaku seseorang terhadap sakit dan 

penyakit sesuai dengan tingkat-tingkat pemberian pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh, yaitu: 

1. Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan selama 

hamil 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima partisipan, 

diketahui bahwa kelima partisipan melakukan pemeriksaan 

kehamilan dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan yang 

berbeda-beda. (P1) mengatakan sudah empat kali 

melakukan pemeriksaan ke dokter, (P2) dan (P3) 

mengatakan bahwa baru sekali melakukan pemeriksaan ke 

bidan. (P5) mengatakan sudah pernah tiga kali melakukan 

pemeriksaan ke dokter. Lain halnya dengan (P4) yang tidak 

mengetahui frekuensi pemeriksaan ke bidan atau tenaga 

kesehatan lainnya selama hamil.   
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Menurut  peneliti terdapat perbedaan cara pikir dan 

pandang yang dinyatakan dan ditunjukkan di dalam 

tindakan hidup sehari-hari partisipan, khususnya 

menyangkut perilaku peningkatan dan pemeliharaan  

kesehatan ibu hamil pada waktu sakit malaria. Hal ini 

dipertegas dari hasil dengan melihat dan menyaksikan 

secara langsung perilaku kesehatan ibu-ibu hamil pada saat 

sakit malaria. Tindakan melakukan pemeriksaan kehamilan 

merupakan usaha untuk meningkatkan dan memelihara 

kesehatan baik ibu maupun janinnya sebagaimana 

dinyatakan Notoadmodjo (2010) yaitu perilaku dan 

pemelihaan kesehatan adalah perilaku seseorang untuk 

memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 

masalah kesehatan.  

2. Perilaku pencarian pengobatan 

Penjelasan mengenai pencarian pengobatan menurut 

Notoadmodjo, 2010 adalah upaya atau tindakan seseorang 

pada saat menderita penyakit dan/ atau kecelakaan, mulai 

dari mengobati sendiri sampai mencari bantuan ahli 

misalnya dengan membeli dan meminum obat, berobat ke 

puskesmas, rumah sakit, dan dokter praktik. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan partisipan mengenai usaha 
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pencarian pengobatan, yaitu dengan minum obat pada saat 

sakit (P5), P1 mengatakan ketika merasakan gejala-gejala, 

Ia langsung melakukan pemeriksaan ke dokter di salah 

satu rumah sakit umum dan hasilnya positif terkena 

malaria. Sebelumnya ia melakukan pemeriksaan ke dokter 

praktek namun tidak menemukan tanda-tanda malaria 

sehingga dokter hanya memberikan obat. P2 mengatakan 

memeriksakan dirinya ke klinik ketika merasakan gejala-

gejala malaria.  

Adanya tingkat pendidikan yang rendah di kalangan 

penduduk, bukan merupakan kendala di dalam menerima 

suatu ide baru, misalnya dalam penerimaan pengetahuan 

tentang malaria pada khususnya sebagian besar 

mengetahui tanda-tanda penyakit malaria, antara lain 

demam, penularan melalui nyamuk malaria (Manulu & 

Santoso, 2000). Menurut penelitian Siti Santoso dkk, ada 

upaya lain yang dilakukan masyarakat untuk mencari 

pengobatan dalam menanggulangi penyakit malaria, yaitu 

dengan cara tradisional yang menggunakan daun pepaya 

atau daun-daun yang dirasa pahit dan sebagainya. Ada 

juga masyarakat yang menggunakan dua jenis obat yang 
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diminum, yaitu pil malaria dan obat tradisional karena 

merupakan kebiasaan turun temurun. P5 dan P3 

mengatakan usaha pengobatan yang dilakukan adalah 

dengan minum obat malaria dan melakukan pengobatan 

tradisional yaitu membuat ramuan daun pepaya untuk 

membantu proses penyembuhan penyakit malaria.  

Pada ibu hamil dengan tingkat sosial ekonomi yang 

baik, otomatis akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan 

psikologis yang baik pula. Sementara pada ibu hamil 

dengan kondisi ekonomi yang lemah maka ia akan 

mendapatkan banyak kesulitan, terutama masalah 

pemenuhan kebutuhan primer. Pernyataan ini sesuai 

dengan penyampaian partisipan P3 tentang kondisi 

ekonomi yang menghambat upaya untuk melakukan 

pengobatan terhadap penyakit malaria. 

3. Perilaku pemulihan kesehatan 

Perilaku pemulihan kesehatan dalam hal ini adalah 

perilaku yang berhubungan dengan usaha pemulihan 

kesehatan setelah sembuh dari suatu penyakit 

(Notoadmodjo, 2010). Menurut P1,  usaha yang dilakukan 

adalah tetap mengikuti anjuran dokter untuk menghabiskan 

obat dan lebih memperhatikan lingkungan rumah agar tetap 
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bersih dan sehat. Berbeda dengan P2 yaitu tetap 

mengkonsumsi obat dengan teratur karena merupakan 

kehamilan pertama sehingga kesehatan janin perlu dijaga 

dan juga sering-sering makan tanpa menunggu rasa lapar. 

Lain halnya dengan P3 dan P5 yang dianjurkan dokter juga 

untuk lebih teratur mengkonsumsi obat dan kurangi 

mengkonsumsi ramuan.  

 
4.3.3 Perilaku terhadap pelayanan kesehatan 

Perilaku ini adalah respon individu terhadap sistem 

pelayanan kesehatan modern maupun tradisional. Dalam 

hal ini respons pelayanan kesehatan berhubungan dengan 

persepsi partisipan terhadap pemberian obat-obatan baik 

secara modern maupun tradisional. Perilaku terhadap 

pelayanan kesehatan pada 5 partisipan diketahui tentang 

persepsi minum obat malaria selama hamil. Peneliti 

temukan adanya beragam persepsi partisipan mengenai 

pemahaman tentang penyakit malaria pada masa hamil. 

Partisipan 3 dan Partisipan 2 tidak mau mengonsumsi obat 

malaria selama hamil, karena akan berpengaruh buruk 

terhadap anak yang dikandung.  
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Dengan demikian, menurut peneliti dalam menghadapi 

ibu hamil pada suku Amungme diperlukan pembimbingan 

medis dan pendampingan secara teratur karena peneliti 

menemukan beberapa partisipan yang cenderung tertutup 

dalam mengungkapkan tanggapannya mengenai diri dan 

perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan ibu hamil suku 

Amungme yang menderita sakit malaria dalam ungkapan 

yang disampaikan partisipan adalah terdapatnya 

pemahaman yang masih kurang tentang sakit dan 

bagaimana menangani sakit yang dialami. Hal tersebut 

sesuai dengan informasi-informasi yang diberikan mengenai 

malaria, ada beberapa partisipan yang dengan terbuka 

menyampaikan tanggapan tentang sakit malaria, ada pula 

yang masih ragu untuk menyampaikan apa yang mereka 

ketahui tentang malaria dan bagaimana mengatasi masalah 

tersebut. Hal ini diakibatkan pula karena minimnya tingkat 

pengetahuan dan masih terdapat pemahaman dan praktek 

menurut adat dan budaya lokal.  

  
4.3.4 Perilaku terhadap lingkungan kesehatan 

Perilaku ini adalah respons individu terhadap 

lingkungan sebagai determinan (faktor penentu) kesehatan 
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manusia yaitu perilaku penggunaan air bersih, pembuangan 

air kotor atau kotoran, pembuangan limbah dan rumah yang 

sehat. Menurut P1 dan P3 hal yang dilakukan yang 

berhubungan dengan perilaku kesehatan lingkungan yaitu 

dengan membakar sampah dan sabut kelapa kering untuk 

mengusir nyamuk sehingga terhindar dari penyakit malaria. 

P2 mengatakan usaha yang dilakukan adalah dengan 

membersihkan halaman rumah namun pada kenyataannya 

sering banjir bila terjadi hujan yang deras sehingga menurut 

P2 dan P4 yang dilakukan adalah sia-sia.  Prabowo, 2004 

menyatakan bahwa sanitas air sangat berpengaruh 

terhadap ada tidaknya malaria di suatu daerah, lebih lanjut 

lagi menyatakan bahwa adanya danau, genangan air, 

persawahan, kolam ataupun parit, di suatu daerah yang 

merupakan tempat perindukan nyamuk, sehingga 

meningkatkan kemungkinan timbulnya penularan penyakit 

malaria. Lain halnya dengan partisipan 5, perilaku terhadap 

kesehatan lingkungan bertentangan dengan teori menurut 

Notoadmodjo, 2010. Partisipan 5 mengatakan tidak ada 

tempat lain yang bisa digunakan sebagai tempat 

pembuangan kotoran ternak, selain berada dekat dengan 
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dapur P5 dan juga belum bisa membangun rumah yang 

sehat dengan menggunakan ventilasi P5. Hal ini disebabkan 

karena faktor ekonomi yang lemah.  

 
4.3.5 Dukungan Sosial Selama Hamil 

Dukungan sosial merupakan salah satu bentuk 

perhatian yang dibutuhkan khususnya pada ibu hamil 

dengan malaria berhubungan dengan  proses 

penyembuhan penyakitnya. Dukungan sosial sesuai dengan 

tema diatas terbagi menjadi dua sub tema utama yaitu 

dukungan keluarga dan dukungan kader dan tenaga 

kesehatan. Setiap tahap usia kehamilan, ibu akan 

mengalami perubahan baik yang bersifat fisik maupun 

psikologis. Ibu harus melakukan adaptasi pada setiap 

perubahan yang terjadi, dimana sumber stres terbesar 

terjadi 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 Sulistyawati, 

2009. Dukungan keluarga terhadap ibu hamil dapat 

menyebabkan adanya ketenangan batin dan perasaan 

senang dalam diri ibu hamil. Keluarga mempunyai peran 
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utama dalam memberi dorongan kepada istri sebelum pihak 

lain turut memberi dorongan (Dagun, 1990).  

Selama hamil dukungan yang sangat diharapkan dari 

seorang perempuan adalah dari suaminya baik secara fisik 

dan non fisik. Para suami memberikan dukungan dalam 

bentuk yang bermacam-macam sebagai bentuk tanggung 

jawab terhadap istri dan anak. Persiapan keuangan selama 

hamil dan persipan untuk melahirkan merupakan faktor 

yang diperhatikan pula. Suami sebagai kepala rumah 

tangga harus bekerja lebih giat untuk mendapat penghasilan 

yang cukup guna pemenuhan kebutuhan yang semakin 

bertambah. Penelitian yang dimuat dalam artikel Allina 

Hospitals dan Clinics (2001), Amerika Serikat, mengatakan 

keberhasilan seorang istri dalam mencukupi kebutuhan ASI 

untuk bayinya kelak sangat ditentukan oleh seberapa besar 

peran dan keterlibatan suami dalam masa kehamilan. Peran 

suami sangat diperlukan selama proses kehamilan. Seorang 

suami sebaiknya mendampingi sang istri untuk 

memeriksakan kehamilannya, sehingga suami juga dapat 

mengetahui dan mengikuti tahap demi tahap perkembangan 

si bayi. Dari kelima partisipan mengatakan bahwa bentuk 
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dukungan keluarga yang diberikan adalah dengan terlibat 

dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, mengantar 

partisipan ke dokter, klinik untuk melakukan pemeriksaan.  

Dalam melakukan setiap tugas dan peran sebagai 

seorang perawat, perawat wajib berkolaborasi dengan 

tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dalam 

memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan pada 

pasien. Kolaborasi ini, termasuk dengan para kader 

kesehatan. Pada penelitian ini, Partisipan 3 

mengungkapkan dukungan kader dalam hal ini adalah 

memberikan penyuluhan, menginformasikan tentang jadwal 

posyandu. Pernyataan partisipan sesuai dengan tugas-

tugas kader menurut Zulkifli (2003) yaitu antara lain menilai 

(mengevaluasi) hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan 

hari Posyandu pada bulan berikutnya, kegiatan diskusi 

kelompok (penyuluhan kelompok), kegiatan kunjungan 

rumah (penyuluhan perorangan).   

Bidan sebagai tempat mencurahkan segala isi hati dan 

kesulitannya dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. 

Bidan harus mampu mengenali keadaan yang terjadi 

disekitar ibu hamil. Hubungan yang baik, saling 
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mempercayai dapat memudahkan bidan/ tenaga kesehatan 

dalam memberikan pendidikan kesehatan. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa tenaga kesehatan atau Bidan 

memahami kewajibannya dalam berkolaborasi dengan tim 

tenaga medis.  

 
4.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan 

ibu hamil terhadap malaria 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukkan 

adanya beberapa faktor yang mempengaruhi partisipan 

berhubungan dengan perilaku kesehatan selama hamil 

dengan malaria yaitu:  

1. Kebiasaan/Adat  

2. Tingkat pendidikan  

3. Nilai pasrah, bahwa hidup ini ada di dalam tangan 

Yang Maha Kuasa (P1), (P2), (P3), (P4), (P5) 

4. sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik 

yang ada disekitarnya (P2), (P4), (P5). 

5. Pengaruh kebiasaan dan pemahaman orang lain 

(P1), (P3), (P4), (P5) . 

6. Tempat tinggal.yang jarak tempuhnya jauh dari 

puskesmas (5) 

7. Tempat tinggal yang kurang memenuhi 

persyaratan kesehatan (P5) 

8. Tingkat ekonomi yang pas-pasan (P5) 
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4.4 Keterbatasan peneliti 

Beberapa hambatan yang dialami oleh peneliti antara lain 

secara internal peneliti mengalami kesulitan karena kurang begitu 

dikenal, selain itu adanya keragu-raguan dari partisipan tentang 

keamanan diri. Artinya bahwa masyarakat Amungme baik laki-laki 

maupun perempuan pada umumnya mereka hidup secara tertutup, 

belum 100%  beradaptasi dengan orang lain kecuali dengan orang 

yang mereka anggap sudah dikenal dan hidup berperilaku sama 

seperti mereka. Hal ini juga terlihat dari tindakan verbal yang 

dilakukan oleh partisipan, misalnya dengan mengalihkan pandangan, 

melihat orang lain yang mereka lebih percaya sebelum menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hal ini yang 

membuat peneliti melakukan pengambilan data membutuhkan 

pendampingan khusus melalui tenaga kesehatan. Selain itu, upaya 

lain yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan 

pendekatan mulai dengan memperkenalkan diri, maksud dan tujuan 

peneliti sampai pada saat hubungan menjadi akrab sehingga secara 

pelan partisipan mulai percaya dan memberikan tanggapan sehingga 

peneliti mendapatkan informasi. Ada kalanya peneliti harus 

memberikan dua atau lebih pilihan jawaban yang memudahkan 

partisipan memberikan tanggapan. Secara eksternal peneliti 

mengalami hambatan juga karena ketatnya birokrasi Yayasan 
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Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro 

(LPMAK) yang mempunyai hubungan kerja dengan PT Freeport 

sebagai penyumbang dana bagi Rumah Sakit Mitra Masyarakat 

(RSMM) yang pada satu sisi dapat menolong peneliti namun pada 

sisi lain sulit memberikan data akurat terkait maksud dan tujuan 

peneliti dalam penelitian ini. Kondisi sebagaimana diuraikan diatas, 

mengakibatkan tertunda jalannya penelitian hingga peneliti 

mendapatkan jalan keluar lain yaitu dengan cara mendatangi Kepala 

puskesmas pada salah satu Puskesmas di Timika dan diijinkan 

wawancarai para pasien khususnya ibu hamil yang menderita 

malaria pada suku Amungme. Selain itu penelitipun mendatangi 

beberapa ibu hamil di rumah mereka masing-masing di waktu pagi 

dan sore hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


