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ABSTRAK 

HUBUNGAN SELF EFFICACY DENGAN SELF CARE PADA 

PENDERITA STROKE  

(Studi Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang) 

Oleh : 

Peni Puji Astuti  

 

Stroke secara nyata menjadi penyebab kematian di seluruh dunia dan 
penyebab utama kecacatan jangka panjang. Salah satunya adalah ketidakmampuan 
untuk melakukan perawatan diri dengan melakukan pencegahan keputusasaan 
pada penderita stroke antara lain dengan memiliki suatu Self efficacy (keyakinan) 
yang besar. Tujuan penelitian menganalisis hubungan Self efficacy dengan Self 

care pada penderita stroke di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah 
Jombang. 

Desain penelitian Analitik Korelasi dengan pendekatan Cross Sectional. 

Populasi penelitian dengan rerata kunjungan 120 pasien yang sesuai dengan 
kriteria inklusi dan eksklusi dengan teknik Non Probability Sampling dengan jenis 
Consecutive Sampling dan didapatkan sampel 36 responden. Variabel independent 
Self efficacy dan Variabel dependent Self care. Pengumpulan data menggunakan 
lembar kuesioner dan observasi. Pengolahan data menggunakan Editing, Coding, 

Scoring, Tabulating serta dianalisis dengan Rank Spearman test dengan tingkat 
signifikansi α < 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 responden yang menderita 
stroke 27 responden memiliki self efficacy yang tinggi (75%) dengan self care 
partial 14 responden (38.9%) dan self care mandiri 13 responden (36.1%).  Hasil 
uji didapatkan signifikan ρ=0.03<α (0.05), sehingga H1 diterima maka ada 
hubungan self efficacy dengan self care pada penderita stroke di Ruang 
Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

Kesimpulan dari penelitian ini ada Hubungan Self Efficacy dengan Self 

Care pada penderita stroke dan saran bagi perawat di Ruang Flamboyan 
diharapkan dapat memberikan informasi serta edukasi keperawatan khususnya 
tentang self efficacy dengan self care pada penderita stroke.  

Kata kunci: stroke, self efficacy, self care. 
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ABSTRACT 

RELATIONSHIP OF SELF EFFICACY WITH SELF CARE IN STROKE 

PATIENTS 

(Flamboyant Space Study of Jombang Regional General Hospital) 

By: 

Peni Puji Astuti 

 

Stroke is a real cause of death worldwide and the main cause of long-term 

disability. One of them is the inability to take care of themselves by preventing 

despair in stroke patients, among others, by having a large Self efficacy. The 

purpose of the study was to analyze the relationship between Self efficacy and Self 

care in stroke patients in the Flamboyant Room of Jombang Regional General 

Hospital. 

Analytical Correlation research design with Cross Sectional approach. 

The study population averaged 120 patients who were in accordance with the 

inclusion and exclusion criteria with the Non Probability Sampling technique with 

the type of Consecutive Sampling and obtained a sample of 36 respondents. 

Independent variables Self efficacy and dependent variables Self care. Data 

collection using questionnaire sheets and observations and analyzed with Rank 

Spearman test. 

The results showed that of 36 respondents who suffered stroke 27 

respondents had high self efficacy (75%) with self care partial 14 respondents 

(38.9%) and self-care self-supporting 13 respondents (36.1%). The test results 

were found to be significant ρ = 0.03 <α (0.05), so H1 was accepted so there was 

a relationship between self efficacy and self care in stroke patients in the 

Flamboyant Room of Jombang Regional General Hospital. 

The conclusion of this study is that there is a Self Efficacy Relationship 

with Self Care in stroke patients and advice for nurses in the Flamboyan Room is 

expected to provide information and nursing education especially about self 

efficacy with self care in stroke patients. 

Keywords: stroke, self efficacy, self care.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke secara nyata menjadi penyebab kematian di seluruh dunia dan 

menjadi penyebab utama kecacatan jangka panjang. Stroke memiliki 

dampak emosional dan sosial-ekonomi besar pada pasien, keluarga, dan 

layanan kesehatan (Padila, 2012). Sebagian besar penderita stroke 

mengalami kelemahan pada anggota gerak tangan dan kaki sehingga 

memerlukan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya seperti 

makan, minum, berpakaian dan kebutuhan lainnya. Menderita stroke bisa 

dikatakan sebagai masa yang paling sulit bagi penderita stroke, mereka akan 

mengalami kecacatan dan ketidakmampuan dalam beraktivitas seperti sedia 

kala. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk melakukan perawatan 

diri (Self Care) (Ismatika, 2017). Selain upaya  perawatan diri yang optimal, 

perlu dilakukan pencegahan keputusasaan pada penderita pasca stroke 

antara lain dengan memiliki suatu Self Efficacy (keyakinan) yang besar 

(Restin, 2018). Self Efficacy berfungsi dalam mempengaruhi bagaimana 

seseorang berfikir, dan bertindak dalam aspek kehidupannya sehingga 

memberikan dampak postif dalam mendorong proses control diri untuk 

mempertahankan perilaku yang dibutuhkan dalam mengelola Self Care  

pada penderita stroke (Ariai, 2011). 

Berdasarkan data dari penelitian World Stroke Organization bahwa 

angka kejadian stroke didunia sejumlah 140/100.000 orang. Tanzamia 
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merupakan negara tertinggi dengan angka kejadian stroke mencapai 

316/100.000 orang (Pamungkas, 2017). Riset Kesehatan Dasar (2018) 

menyatakan bahwa prevalensi stroke dari tahun 2013 yang berjumlah 7% 

menjadi 10,9% di tahun 2018.  Jumlah penderita penyakit stroke di 

Indonesia tahun 2013 berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) 

diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang  atau 7,0%. Stroke menjadi 

peringkat ke 15 di Jawa Timur dengan jumlah penderita 302.987 jiwa. Hasil 

studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

bahwa rerata kunjungan  angka kejadian stroke sebanyak 120 kasus / bulan 

di tahun 2018 dan menempati peringkat pertama di Ruang Flamboyan 

(Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, 2018) 

Stroke dapat terjadi karena adanya gangguan suplai darah ke otak 

yang tidak adekuat. Ketika aliran darah ke otak terganggu, maka oksigen 

dan nutrisi tidak dapat dikirim ke otak. Kondisi ini akan mengakibatkan 

kerusakan sel otak mati (Ismatika, 2017). Stroke dapat diakibatkan oleh 

berhentinya suplai darah ke bagian otak secara tiba-tiba, dan merupakan 

keadaan yang timbul karena gangguan peredaran darah di otak yang 

menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan 

seseorang menderita kelumpuhan atau kematian (Amrullah, 2013). Dampak 

penyakit stroke menyebabkan pasien mengalami ketergantungan kepada 

orang lain dan membutuhkan bantuan perawatan secara berkesinambungan 

agar secara bertahap pasien dan keluarga dapat melakukan perawatan diri 

secara mandiri (Anggoniawan, 2017). Perawatan pada pasien stroke sangat 

penting mengingat selain menyebabkan kematian yang tinggi, stroke juga 
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mempengaruhi secara fisik, mental dan emosional atau kombinasi ketiganya 

(Andri, 2017). 

Menurut Orem, 1971 dalam Ramawati, (2012) perawatan diri (Self 

Care) merupakan penatalaksaan kebutuhan manusia terhadap perawatan diri 

sendiri yang dilakukan secara rutin dalam mempertahankan kehidupan, 

kesehatan dan kesejahteraan individu baik dalam keadaan sehat maupun 

sakit. Perilaku perawatan diri (Self Care) seseorang penderita stroke 

dipengaruhi oleh Self Efficacy (keyakinan). Selain upaya  perawatan diri 

yang optimal, perlu dilakukan pencegahan keputusasaan pada penderita 

pasca stroke antara lain dengan memiliki suatu Self Efficacy (keyakinan) 

yang besar (Restin, 2018). Dengan memberikan edukasi yang benar kepada 

penderita stroke dan memberdayakan keluarga mengenai perawatan diri 

(Self Care) dapat membantu mengoptimalkan pemulihan secara 

komprehensif. Sedangkan dalam meningkatkan perilaku perawatan diri (Self 

Care) perlu diberikan edukasi terkait pentingnya Self Efficacy (keyakinan) 

pada diri penderita stroke (Ismatika, 2017). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada  

penderita stroke  di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah 

Jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita  

stroke  di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita 

stroke  di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi Self Efficacy pada  penderita stroke di Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.  

2. Mengidentifikasi Self Care pada  penderita stroke di Ruang Flamboyan 

Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

3. Menganalisis hubungan antara Self Efficacy dengan Self Care pada  

penderita stroke di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah 

Jombang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang keperawatan medikal bedah 

terkait Self Efficacy dengan Self Care pada penderita stroke di Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam 

meningkatkan Self Efficacy dengan Self Care pada  penderita stroke, dan 

referensi tindakan keperawatan bagi petugas kesehatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Stroke  

2.1.1 Definisi Stroke 

Dalam Nanda jilid 3 (2015) Sudoyo Aru mendefinisikan stroke  sebagai 

gangguan peredaran darah akibat iskemik atau hemoragi sirkulasi saraf otak 

yang dapat menyebabkan defisit neurologis mendadak. Menurut Junaidi 

(2011)) stroke adalah gangguan fungsi otak yang paling sering 

menyebabkan kecacatan seperti kelumpuhan ekskremitas, gangguan bicara, 

proses berfikir, daya ingat, dan bentuk kecacatan lainnya. Definisi stroke 

menurut WHO (2014) adalah gangguan hilangnya fungsi otak secara tiba-

tiba dan akut yang berlangsung lebih dari 24 jam sehingga dapat 

menyebabkan kematian.  

2.1.2 Etiologi Stroke 

Menurut Smeltzer & Bare (2008) dalam Wijayanti (2018) ada beberapa 

penyebab stroke antara lain : 

1. Trombosis Serebri 

Kerusakan lokal dinding pembuluh darah akibat aterosklerosis 

2. Emboli Serebri 

Tertutupnya pembuluh darah oleh bekuan darah atau materi lain yang di  

ke otak dari bagian tubuh lainnya 

3. Iskemia 

Penurunan aliran darah ke otak 
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4. Hemoragi Serebral 

Pecahnya pembuluh darah serebral dengan peredaran darah kedalam 

jaringan otak. 

2.1.3 Klasifikasi Stroke 

Stroke dapat diklasifikasikan menurut gejala klinik dan patologi, yaitu : 

1. Stroke Haemorhagi 

Perdarahan serebral yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh 

darah otak tertentu yang terjadi saat melakukan aktivitas, saat istirahat, 

dan menyebabkan penurunan kesadaran pada pasien.  

Perdarahan otak dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Perdarahan Intraserebral 

Pecahnya pembuluh darah (mikroaneurisma) karena hipertensi yang 

mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk 

massa yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema otak.  

b. Perdarahan Subarachnoid 

Pecahnya pembuluh darah  aneurisma berry atau AVM yang berasal 

dari pembuluh darah sirkulasi willisi dan cabang-cabangnya yang 

terdapat diluar parenkim otak.  

2. Stroke Non Haemorhagic (CVA Infark) 

Dapat berupa iskemia atau emboli dan thrombosis serebral, 

biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau di 

pagi hari. Tidak terjadi perdarahan namun terjadi iskemia yang 

menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder 

(Muttaqin, 2008) 
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Menurut perjalanan penyakit atau stadiumnya : 

a. TIA (Trans Iskemik Attack) 

Gangguan neurologis setempat yang terjadi selama beberapa menit, 

beberapa jam saja. Gejala yang timbul akan hilang dengan spontan 

dan sempurna dalam waktu 24 jam.  

b. Stroke Involusi  

Stroke yang terjadi masih terus berkembang dimana gangguan 

neurologis terlihat semakin berat dan bertambah buruk. Proses dapat 

berjalan 24 jam atau beberapa hari.  

c. Stroke Komplit  

Gangguan neurologi yang timbul sudah menetap atau permaen. Sesuai 

dengan istilah, stroke komplit dapat diawali oleh serangan TIA yang 

berulang (Andra & Yessie, 2013) 

2.1.4 Faktor Resiko 

Faktor-faktor yang menyebabkan stroke 

1. Faktor yang tidak dapat dirubah (Non Reversible) 

a. Jenis kelamin  :  pria lebih sering ditemukan menderita stroke 

dibanding wanita 

b. Usia  : makin tinggi usia makin tinggi pula resiko 

terkena stroke 

c. Keturunan  :  adanya riwayat keluargayang terkena stroke  

2. Faktor yang dapat dirubah (Reversible) 

a. Hipertensi 

b. Penyakit jantung 
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c. Kolesterol tinggi 

d. Obesitas 

e. Polisetemia 

f. Stress emosional 

3. Kebiasaan hidup  

a. Merokok 

b. Peminum alcohol 

c. Obat-obatan terlarang 

d. Aktivitas yang tidak sehat : kurang olahraga, makanan kolesterol 

(Huda Amin & Hardhi, 2015) 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Gejala klinis pada pasien stroke antara lain : 

1. Kehilangan motorik  

Stroke adalah penyakit otot neuron atas dan mengakibatkan kehilangan 

kontrol volunteer tertahap gerakan motorik, misalnya: 

a. Hemiplegia (paralisis pada salah satu sisi tubuh) 

b. Hemiparesis (kelemahan pada salah satu sisi tubuh) 

c. Menurunnya tonus otot abnormal  

2. Kehilangan komunikasi 

Fungsi otak yang mempengaruhi stroke adalah bahasa dan komunikasi, 

misalnya : 

a. Disartria, yaitu kesulitan berbicara yang ditunjukan dengan bicara 

yang sulit dimengerti yang disebabkan oleh paralisis otot yang 

bertanggung jawab untuk menghasilkan biacara 
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b. Disfasia atau afasia atau kehilangan bicara yang terutama ekspresif 

atau arefresif. Apraksia yaitu ketidakmampuan untuk melakukan 

tindakan yang dipelajari sebelumnya.  

3. Gangguan Persepsi 

a. Hemonimus hemianopsia, yaitu kehilangan setengah lapang pandang 

dimana sisi visual yang terkena berkaitan dengan sisi tubuh yang 

paralisis 

b. Amorfosintesis,yaitu keadaan dimana cenderung berpaling dari sisi 

tubuh yang sakit dan mengabaikan sisi atau ruang yang sakit tersebut 

c. Gangguan hubungan visual spasia, yaitu gangguan dalam 

mendapatkan hubungan dua atau lebih objektif dalam area spesial 

d. Kehilangan sensori, anatara lain tidak mampu merasakan posisi dan 

gerakan tubuh (kehilangan propioseptik) sulit menginterprestasikan 

stimulasi visual.  

2.1.6 Patofisiologi Stroke 

Otak sangat tergantung pada oksigen dan tidak mampu mempunyai 

cadangan oksigen. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terlambat karena 

thrombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan oksigen ke jaringan 

otak. Kekurangan oksigen selama 1 menit dapat mengarah pada gejala yang 

dapat pulih seperti kesadaran. Selanjutnya kekurangan oksigen dalam waktu 

yang lebih lama dapat menyebabkan nekrosis mikroskopik neuron-neuron. 

Area nekrotik kemudian disebut infark. Kekurangan oksigen pada awalnya 

mungkin, akibat dari bekuan darah, udara, plaque, atheroma flakmen lemak. 

Jika etiologi stroke maka hemoragik dan faktor pencetus adalah hipertensi. 
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Abnormalitas vaskuler, aneurisma serabut dapat terjadi rupture dan 

menyebabkan hemoragik.   

Pada stroke thrombosis atau metabolik maka otak akan mengalami 

iskemia dan infark sulit ditentukan.  Ada peluang dominan stroke akan 

meluas setelah serangan pertama hingga dapat terjadi edema dan 

meningkatkan tekanan intrakranial (TIK) dan kematian pada area yang luas. 

Prognosisnya tergantung pada daerah otak yang terkena dan luasnya saat 

terkena. Gangguan pasokan aliran darah otak dapat terjadi dimana saja 

didalam arteri yang membentuk sirkulasi Willisi : arteri kerotis interna dan 

sistem vestebrobasiler dan semua cabang-cabangnya. Secara umum, apabil 

aliran darah ke jaringan otak terputus, selama 15 sampai 20 menit akan 

terjadi infark atau kematian jaringan. Perlu dilihat bahwa okulsi di suatu 

arteri tidak selalu menyebabkan infark di daerah otak yang diperdarahi oleh 

arteri tersebut (Price 2005 dalam Wijaya, 2015). 

Kondisi ini karena terdapat sirkulasi kolateral yang memadai daerah 

tersebut. Proses patologik yang mendasari mungkin salah satu dari berbagai 

proses yang terjadi didalam pembuluh darah yang memperdarahi otak. 

Patologinya terdapat : 

1. Keadaan penyakit dalam pembuluh darah itu sendiri, seperti 

arterosklerosis, dan thrombosis robeknya dinding pembuluh darah atau 

peradangan. Berkurangnya perfusi akibat gangguan aliran darah, 

misalnya syok atau hiperviskositas darah. 

2. Gangguan aliran darah terdapat bekuan atau embolus infeksi yang berasal 

dari jantung atau pembuluh ekstrakranium. 
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3. Rupturevaskuler didalam jaringan atau ruang subrakhnoid. 

2.1.7 Komplikasi Stroke 

Setelah mengalami stroke pasien mungkin akan mengalami  : 

1. Berhubungan dengan immobilisasi : infeksi pernafasan, nyeri pada 

daerah tekanan, konstipasi,  dan trombo flebitis 

2. Berhubungan dengan adanya paralisis : nyeri pada daerah punggung, 

deformitas, dan terjatuh 

3. Berhubungan dengan kerusakan otak : epilepsy dan sakit kepala 

4. Hidrosefalus 

Individu yang menderita stroke berat pada bagian otak (Putri, 2013) 

2.1.8 Penatalaksanaan stroke 

1. Penatalaksanaan Umum 

a. Posisi kepala dan badan atas 20-30 derajat, posisi lateral dekubitus 

bila disertai dengan muntah. Boleh dimulai mobilisasi bertahap bila 

hemodinamika stabil 

b. Bebaskan jalan nafas dan usahakan ventilasi adekuat berikan oksigen 

1-2 liter/menit bila ada gas dan darah 

c. Kandung kemih yang penuh dikosongkan dengan kateter 

d. Kontrol  tekanan darah, dipertahankan normal 

e. Suhu tubuh harus dipertahankan 

f. Nutrisi per oral hanya boleh diberikan setelah tes menelan baik, bila 

terdapat gangguan menelan atau pasien dengan kesadaran menurun, di 

anjurkan menggunakan selang NGT 

g. Jika tidak ada kontraindikasi lakukan mobilisasi dan rehabilitasi dini 
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2. Penatalaksanaan Medis 

a. Trombolik (streptokinase) 

b. Anti platelet atau anti trombolitik (asetosol, ticlopidin, dipridamil, 

cilostazol) 

c. Antikpagulan (pentoxyfilin) 

d. Antagonis serotonim (noftidrofuyl) 

e. Antagonis calcium (nomodipin, piracetam) 

3. Penatalaksanaan kasus komplikasi  

a. Atasi kejang (antikolvusan) 

b. Atasi tekanan intracranial yang meninggi dengan manitol, 

gliserol,furosemid, intubasi steroid, da lain-lain 

c. Atasi dekompresi (kraniotomi) 

d. Untuk penatalaksanaan faktor resiko : 

a) Atasi hipertensi (anti hipertensi) 

b) Atau hiperglikemia (anti hiperhilkemia) 

(Wijaya dan Putri, 2013) 

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang  

1. Angiografi Serebral 

Membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti 

perdarahan arteriovena atau obstruksi arteri 

2. CT Scan 

Memperlihatkan secara spesifik adanya edema, hematoma, adanya 

jaringan otak yang infark atau iskemia dan posisi secara pasti. 
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3. Magnetic Imaging Resonance (MRI) 

Untuk menunjukkan adanya tekanan abnormal dan biasanya ada 

thrombus, emboli, TIA. Tekanan meningkat dan cairan mengandung 

darah menunjukkan hemoragi subaracnid / perdarahan intracranial 

4. Elektro Ensefalograpy (EEG) 

Mengidentifikasi masalah didasarkan pada gelombang otak, 

memperlihatkan daerah lesi yang spesifik 

5. Foto Thorax 

Memperlihatkan keadaan jantung apakah terdapat pembesaran ventrikel 

kiri yang merupakan salah satu hipertensi kronis penderita stroke 

6. Pemeriksaan Laboratorium  

a. Fungsi lumbal : tekanan normal yang biasanya ada thrombus,emboli 

dan TIA. Sedangkan tekanan yang meningkat ada cairan yang 

mengandung darah menunjukkan perdarahan subaracnoid atau 

intracranial. Kadar protein total meningkat pada kasus thrombosis 

sehubung dengan proses inflamasi. 

b. Pemeriksaan darah rutin : glukosa elektrolit ureum, dan kreatinin 

c. Pemeriksaan kimia darah pada stroke akut mencapai 250mg  

hiperglikemia gula darah di dalam serum dan berangsur-angsur turun 

kembali 

d. Pemeriksaan darah lengkap untuk mencari kelainan pada darah. 

(Wijaya & Putri, 2013). 
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2.1.10 Pencegahan Stroke  

Stroke dapat dicegah dengan beberapa hal, antara lain : 

1. Mengurangi kegemukan 

2. Berhenti merokok 

3. Berhenti minum kopi 

4. Batasi makan garam atau berlemak 

5. Tingkatkan masukan kalium 

6. Rajin olahraga 

7. Mengubah gaya hidup yang kurang sehat 

8. Menghindari obat-obatan yang dapat meninggikan tekanan darah. 

(Wijaya & Putri, 2013) 

2.2 Konsep Self Efficacy  

2.2.1 Definisi Self Efficacy 

Self Efficacy adalah keyakinan individu akan kemampuannya untuk 

mengatur dan melakukan serangkaian tindakan  tertentu yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan Bandura (1997) dalam 

Srigati (2016).  Individu menilai kemampuan, potensi, dan kecenderungan 

yang ada padanya dipadukan dengan tuntutan lingkungan karena Self 

Efficacy tidak memcerminkan secara nyata kemampuan individu 

bersangkutan. Self Efficacy yang positif adalah keyakinan untuk melakukan 

yang lebih baik (Kristiani, 2015).  

2.2.2 Proses pembentukan Self Efficacy 

Bandura dalam Iskandar (2014) menjelaskan tentang pengaruh dan 

fungsi tersebut yaitu : 
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1. Fungsi kognitif 

Bandura menyebutkan bahwa pengaruh Self Efficacy pada proses 

kognitif seseorang sangat bervariasi. Pertama, individu dengan Self 

Efficacy yang kuat akan mempunyai cita-cita yang tinggi, mengatur 

rencana, berkomitmen pada dirinya mempengaruhi tujuan pribadinya 

agar mampu tercapai secara optimal. Kedua, individu dengan Self 

Efficacy yang kuat telah menyiapkan langkah-langkah dalam 

mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi. Komponen fungsi kognitif 

diantaranya adalah adanya perasaan dan penilaian subjektif, cenderung 

bertindak, dan regulasi emosi (Djohan, 2009). 

2. Fungsi motivasi 

Self Efficacy mendukung motivasi dalam berbagai cara dan 

menentukan tujuan-tujuan yang diciptakan individu bagi dirinya sendiri 

dengan seberapa besar ketahanan individu terhadap kegagalan. Motivasi 

sangat berperan dalam menentukan tingkah laku dan terhadap proses 

dimana motif-motif yang dipelajari diperoleh (Calvin & Garder, 2012).   

3. Fungsi afektif 

Self Efficacy akan mempunyai kemampuan koping individu  dalam 

mengatasi besarnya stress dan depresi yang indvidu alami pada situasi 

yang sulit dan menekan. Self Efficacy juga memegang peranan penting 

dalam mengontrol stress yang terjadi dan perilaku untuk menghindari 

kecemasan supaya berani menghadapi tindakan yang mengancam dan 

menekan (Ivancevich, 2007). 
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4. Fungsi selektif 

Fungsi selektif akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan 

yang akan dipilih oleh individu. Perilaku yang individu lakukan akan 

memperkuat minat dan jaringan sosial yang mempengaruhi kehidupan, 

dan akan mempengaruhi perkembangan personal.  

2.2.3 Dimensi Self Efficacy 

Anwar dalam Antra & Supriadi (2013) menyebutkan bahwa ada tiga 

dimensi Self Efficacy, yaitu : 

1. Tingkat level (level) 

Konsep dalam dimensi ini terletak pada keyakinan individu atas 

kemampuannya terhadap kesulitan suatu kejadian. Keyakinan individu 

berimplikasi pada pemilihan tingkah laku berdasarkan hambatan atau 

tingkat kesulitan suatu tugas atau aktivitas (Pinasti, 2011). 

2.  Tingkat keadaan umum (generality) 

Keadaan umum bervariasi dalam jumlah dari dimensi yang 

berbeda-beda, diantaranya tingkat kesamaan aktivitas, perasaan dimana 

kemampuan ditunjukkan (tingkah laku, kognitif, afektif), dan 

karakteristik individu menuju kepada siapa perilaku itu ditujukan 

(Anwar, 2009). 

3. Tingkat kekuatan (strength) 

Dimensi ini berkaitan langsung dengan dimensi tingkat level, 

dimana semakin tinggi taraf  kesulitan suatu tugas dan aktivitas, maka 

semakin lemah keyakinan individu yang dirasakan untuk 

menyelesaikannya (Pinasti, 2011). 



 

xxxvii 

Bandura mengemukakan bahwa Self Efficacy seseorang 

berkembang melalui empat sumber utama, yaitu pengalaman 

pribadi/pencapaian prestasi, pengalaman orang lain, persuasi verbal serta 

kondisi fisik dan emosional : 

1. Pengalaman langsung dan pencapaian prestasi (enctive attainment and 

performance accoplishhment) 

Cara paling efektif untuk membentuk Self Efficacy yang kuat. 

Seseorang yang memiliki pengalaman sukses cenderung menginginkan 

hasil yang cepat dan lebih mudah mengalami mudah jatuh karena 

kegagalan. Pada dasarnya setiap individu pernah mengalami kegagalan 

tetapi tergantung individu tersebut akan terpuruk atau bangkit dan 

menuju kesuksesan. 

2. Pengalaman orang lain (vecarious experience) 

Seseorang dapat belajar dari pengalaman orang lain dan meniru 

perilakunya untuk mendapatkan seperti apa yang di dapatkan orang 

lain. Pengalaman orang lain akan memberikan gambaran kepada 

individu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan. 

3. Personal verbal (verbal personal) 

Personal verbal dapat memberikan sugesti kepada individu bahwa 

ia mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Seseorang yang 

selalu diberi dukungan untuk meraih kesuksesan, maka orang tersebut 

akan berusaha untuk mewujudkan kesuksesan dan sebaliknya apabila 

seseorang mendapatkan keyakinan yang buruk maka dia dapat menjadi 

gagal. 
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4. Kondisi fisik dan emosional (physiological and emosional state) 

Hambatan dalam Self Efficacy dapat dipengarui oleh kelemahan, 

nyeri, ketidaknyamanan, serta kondisi emosional yang tidak stabil.  

Sebab, ketika individu sedang mengalami keluhan maka akan terjadi 

ketegangan yang dapat menjadi indikasi ketidakefektifan fisik 

sehingga self efficasy dalam aktivitas menjadi tidak optimal. Self 

Efficacy seseorang dalam tiap tugas sangat bervariasi. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

mempersepsikan kemampuan diri individu. 

Ada beberapa yang mempengaruhi Self Efficacy, antara lain : 

(Bandura, dalam Anwar:2009) 

1. Budaya 

Self Efficacy dapat dipengaruhi oleh melalui nilai (value), 

kepercayaan (beliefs), dan proses pengaturan diri (self regulation 

process) yang berfungsi sebagai sumber penilaian Self Efficacy dan 

juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan Self Efficacy. 

2. Jenis kelamin 

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap Self Efficacy. Hal 

ini dapat dilihat dari penelitian Bandura (1997) yang menyatakan 

bahwa wanita dalam Self Efficacy lebih tinggi dalam mengelola 

perannya. Wanita yang memiliki peran selain sebagai ibu rumah 

tangga, juga sebagai wanita karir akan memiliki Self Efficacy yang 

tinggi dibandingkan demgan pria yang bekerja.  
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3. Sifat dari tugas yang dihadapi 

Derajat kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh 

individu akan mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap 

kemampuan dirinya sendiri semakin kompleks suatu tugas yang 

dihadapi oleh individu maka akan semakin rendah individu tersebut 

menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu dihadapkan pada 

tugas yang mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi 

individu tersebut menilai kemampuannya.  

4. Intensitas eksternal 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Self Efficacy individu 

adalah intensitas yang diperolehnya. Bandura mengatakan bahwa 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan Self Efficacy adalah 

competent sontingens incentive, yaitu insentif yang diberikan oleh 

orang lain yang merefleksikan keberhasilan seseorang.  

5. Status atau peran individu dalam lingkungan 

Individu yang memiliki Self Efficacy dengan status lebih tinggi 

akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar.  Sedangkan 

individu yang memliki status yang lebih rendah akan memiliki 

kontrol yang lebih kecil sehingga Self Efficacy yang dimilikinya 

juga rendah. 

6. Informasi tentang kemampuan diri 

Individu akan memiliki Self Efficacy tinggi, jika individu 

memperoleh informasi positif mengenai dirinya, sementara 
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individu akan memiliki Self Efficacy yang rendah, jika individu 

memperoleh informasi negative mengenai dirinya.  

2.3 Konsep Self Care  

2.3.1 Definisi Self Care  

Self Care adalah wujud perlakuan seseorang dalam menjaga 

kesehatan, perkembangan dan kehidupan disekitarnya (Baker & Denyes, 

2008). Perawatan diri (Self Care) adalah suatu tindakan  individu yang 

terancam dalam rangka mengendalikan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan (Alligod, 2014). Teori Self 

Care menurut Orem (2001) adalah teori keperawatan yang dikembangkan 

oleh Dorothe Orem. Orem mengembangkan teori keperawatan Self Care 

secara umum di bagi menjadi 3 teori yang saling berhubungan, yaitu : 

1. Teori perawatan diri (Self Care Theory) menjelaskan tujuan dan 

menggambarkan individu melakukan perawatan dirinya. 

2. Teori defisit perawatan diri (Deficit Self Care Theory) menjeaskan dan 

menggambarkan keadaan individu yang membutuhkan bantuan dalam 

melakukan perawatan diri, salah satunya adalah dari tenaga keperawatan. 

3.  Teori sistem keperawatan (Nursing System Theory)  menggambarkan 

dan menjelaskan hubungan interpersonal yang harus dilakukan dan 

dipertahanakan oleh seorang perawat agar dapat melakukan sesuatu 

secara produkrif. 

Adapun penjelasan mengenai ketiga teori keperawatan diatas adalah sebagai 

berikut : 

1. Teori perawatan diri (Self Care Agency) berdasarkan orem terdiri dari : 
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a. Perawatan diri adalah tindakan yang diprakasai oleh individu dan 

diselenggarakan berdasarkan adanya kepentingan untuk 

mempertahankan hidup, fungsi tubuh yang sehat, perkembangan dan 

kesejahteraan. 

b. Agen perawat diri (Self Care Agency) adalah kemampuan yang 

kompleks dari individu atau orang-orang dewasa (matur) untuk 

mengetahui dan memenuhi Self Care Agency dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan usia, pengalaman hidup, orientasi sosial kultural 

tentang kesehatan dan sumber-sumber lain yang ada. 

c. Kebutuhan perawatan diri terapeutik (Therapeutic Self Care 

Demands) adalah tindakan perawatan diri secara total yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

perawatan diri individu melalui cara-cara tertentu seperti, pengaturan 

nilai-nilai terkait dengan keadekuatan pemenuhan udara, cairan serta 

pemenuhan elemen-elemen aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut (upaya promosi, pencegahan, pemeliharaan, dan 

penyediaan kebutuhan). 

Orem’s menyebutkan ada beberapa kebutuhan Self Care atau  yang 

disebut dengan Self Care Requisite, yaitu : 

1) Kebutuhan perawatan diri secara universal (Universal Self Care 

Requisite). 

Hal yang umum  bagi seluruh manusia meliputi pemenuhan 

kebutuhan yaitu : 
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a) Pemenuhan kebutuhan udara, pemenuhan kebutuhan udara 

menurut Orem yaitu bernafas tanpa menggunakan peralatan 

oksigen. 

b) Pemenuhan kebutuhan air atau minum tanpa adanya gangguan 

menurut Orem kebutuhan air sesuai kebutuhan individu masing-

masing 6-7 gelas/hari. 

c) Pemenuhan kebutuhan makanan tanpa gangguan seperti dapat 

mengambil makanan atau peralatan makanan tanpa bantuan. 

d) Pemenuhan kebutuhan eliminasi dan kebersihan permukaan 

tubuh atau bagian-bagian tubuh 

Penyediaan perawatan yang terkait dengan proses eliminasi 

membutuhkan bantuan atau melakukan secara mandiri seperti 

BAK dan BAB. Menyediakan peralatan kebersihan diri dan 

dapat melakukan tanpa gangguan.  

e) Pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. 

Kebutuhan aktivitas untuk menjaga keseimbangan gerakan fisik 

seperti berolahraga dan menjaga pola tidur atau istirahat, 

memahami gejala-gejala yang mengganggu intensitas tidur. 

Menggunakan kemampuan individu, nilai dan norma saat 

istirahat maupun beraktivitas. 

f) Pemenuhan kebutuhan menyendiri dan interaksi social. 

Menjalin hubungan atau berinteraksi dengan teman sebaya atau 

saudara serta mampu beradaptasi dengan lingkungan.  

g) Peningkatan pencegahan dari bahaya pada kehidupan manusia. 
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Bahaya yang dimaksud berdasarkan Orem adalah mengerti jenis 

bahaya yang membahayakan diri sendiri, mengambil tindakan 

untuk mencegah bahaya dan melindungi diri sendiri dari situasi 

yang berbahaya. 

h) Peningkatan perkembangan dalam kelompok sosial sesuai 

dengan potensi, keterbatasan dan keinginan manusia pada 

umumnya. Hal-hal ini dapat mempengaruhi kondisi tubuh yang 

dapat mempertahankan fungsi dan struktur tubuh manusia dan 

mendukung untuk pertumbuhan serta perkembangan manusia.  

2. Kebutuhan Perkembangan mengenai Perawatan Diri (Development Self 

Care Requisite)  

Kebutuhan yang dihubungkan pada proses perkembangan dapat 

dipengaruhi oleh kondisi kejadian tertentu sehingga dapat berupa 

tahapan-tahapan yang berbeda pada setiap individu, seperti perubahan 

kondisi tubuh dan status sosial. Tahap perkembangan diri sesuai tahap 

perkembangan yang dapat terjadi pada  manusia adalah : 

a. Penyediaan kondisi-kondisi yang mendukung proses perkembangan 

Memfasilitasi individu dalam tahap perkembangan seperti sekolah. 

b. Keterlibatan dalam pengembangan diri. 

c. Mengikuti kegiatan yang mendukung perkembangannya 

Pencegahan terhadap gangguan yang mengancam 

Beberapa hal yang dapat mengganggu kebutuhan pada anak dalam  

perkembangan perawatan diri menurut Orem yaitu : 

1) Kurangnya pengetahuan usia lanjut 
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2) Masalah adaptasi sosial 

3) Kegagalan individu untuk sehat 

4) Kehilangan orang-oarang terdekat seperti keluarga, saudara, dan 

kerabat. 

5) Perubahan mendadak dari tempat tinggal ke lingkungan yang asing 

6) Kesehatan yang buruk atau cacat 

7) Kebutuhan Perawatan diri Pada Kondisi Adanya Penyimpangan 

Kesehatan (Health Deviation Self Care Requisite) 

Aspek struktur dan fungsi manusia dapat dikaitkan dengan 

kebutuhan pada kondisi adanya penyimpangan kesehatan. 

Seseorang yang terluka akan mengalami kondisi patologis tertentu, 

kecacatan atau ketidakadekuatan dalam menjalani pengobatan tetap 

membutuhkan perawatan diri. Adapun kebutuhan perawatan diri 

pada kondisi penyimpangan kesehatan atau perubahan kesehatan, 

terapi,  antara lain: 

a. Pencarian bantuan kesehatan 

b. Kesadaran  diagnosa resiko munculnya masalah akibat 

pengobatan atau perawatan yang di jalani 

c. Melakukan diagnostik, terapi, dan rehabilitatif, memahami 

efek buruk dari perawatan. 

d. Adanya modifikasi gambaran atau konsep diri 

e. Penyesuaian gaya hidup dapat mendukung perubahan status 

kesehatan 

 



 

xlv 

3. Teori defisit perawatan diri Ddeficit Self Care Theory) 

Setiap individu memiliki kemampuan untuk melakukan  perawatan 

diri secara mandiri, tetapi ketika individu tersebut mengalami 

ketidakmampuan dalam melakukan perawatan diri secara mandiri, 

disebut sebagai Self Care Deficit. Defisit perawatan diri menjelaskan 

hubungan antara kemampuan seseorang dalam bertindak/beraktivitas 

dengan tuntunan kebutuhan tentang perawatan diri, sehingga ketika 

tuntunan lebih besar dari kemampuan, maka seseorang akan mengalami 

penurunan/defisit perawatan diri. Metode yang dikemukakan oleh Orem 

untuk proses penyelesaian masalah tersebut, yaitu bertindak atau berbuat 

sesuatu untuk orang lain, sebagai pembimbing orang lain, sebagai 

pendidik, memberikan suppbeort fisik, memberikan support psikologis 

dan meningkatkan pengembangan lingkungan untuk pengembangan 

pribadi serta mengajarkan cara mendidik orang lain.  

4. Teori Sistem keperawatan (Theory of Nursing System) 

Menggambarkan kebutuhan individu yang didasari pada teori Orem 

tentang pemenuhan kebutuhan sendiri dan kemampuan pasien dalam 

melakukan perawatan mandiri. Terdapat tiga kategori sistem 

keperawatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri 

individu berdasarkan Orem (2001) sebagai berikut : 

a. Sistem bantuan penuh (Wholly Compensatory System) 

Tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang dalam 

keadaan tidak mampu secara fisik dalam melakukan pengontrolan 

pergerakan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi yang 
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termasuk dalam kategori ini adalah pasien koma yag tidak dapat 

memenuhi kebutuhanan sendiri, tidak dapat  melakukan pergerakan 

dan tidak dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya 

(Anggoniawan, 2017).  

 

 

 

 

 

b. Sistem bantuan sebagian (Partially Compensatory System) 

Tindakan keperawatan yang sebagian dapat dilakukan oleh individu 

dan sebagian dilakukan oleh perawat. Perawat membantu dalam 

memenuhi kebutuhan Self Care akibat keterbatasan gerak yang 

dialami oleh individu (Anggoniawan, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 
Perawatan 

Menyelesaikan perawatan diri 
terapeutik untuk klien 

Kompensasi terhadap kemampuan 
klien terlibat dalam perawatan drii 

Dukung dan lindungi klien 

Melakukan beberapa 
tindakan keperawatan diri 

Mengatur agen 
keperawatan diri 

Menerima asuhan dan 
bantuan dari perawat 

Tindakan 
klien 

Tindakan 
keperawatan 

Melakukan beberapa 
tindakan keperawatan diri 

Mengatur agen 
keperawatan diri 

Menerima asuhan dan 
bantuan dari perawat 

Tindakan 
klien 
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c. Sistem dukungan pendidikan (Supportif Education System) 

merupakan sistem bantuan  yang diberikan pada individu yang 

membutuhkan edukasi dalam rangka mencapai derajat kesehatan 

setinggi-tingginya agar pasien mampu melakukan tindakan 

keperawatan setelah dilakukan edukasi (Anggoniawan, 2017) 

 

 

 

 

 

2.3.2 Tujuan Self Care, antara lain : 

1. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang 

2. Memperbaiki kebersihan diri seseorang 

3. Memperbaiki personal hygience yang kurang 

4. Mencegah penyakit 

5. Menciptakan keindahan 

6. Meningkatkan rasa percaya diri, (Hidayat, 2011) 

2.3.3 Manfaat Self Care  

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan kehidupan 

kesehatan serta kesejahteraan 

2. Mempertahankan kualitas kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan baik 

dalam keadaan sehat ataupun sakit 

3. Membantu individu dan keluarga dalam mempertahankan Self Care yang 

mencakup integritas struktural, fungsi dan perkembangan.  

Tindakan 
keperawatan 

Menyelesaikan 
perawatan diri  

Mengatur latihan dan 
pengembangan 

kemampuan perawatan 
diri 

Tindakan 
klien 
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2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan Self Care 

1. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor pening pada Self Care. Bertambahnya 

usia sering dikaitkan dengan kerusakan fungsi sensoris maupun berbagai 

keterbatasan. Pemenuhan kebutuhan Self Care akan bertambah efektif 

seiring dengan bertambahnya usia dan kemampuan (Orem, 2001) 

2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin mempunyai kontribusi dalam kemampuan perawatan diri. 

Pada laki-laki lebih banyak melakukan penyimpangan kesehatan seperti 

kurangnya manajemen berat badan dan kebiasaan merokok dibandingkan 

pada perempuan  

3. Status perkembangan  

Status perkembangan menurut Orem meliputi tingkat fisik seseorang, 

fungsional, perkembangan kognitif dan tingkat psikososial. Tahap 

perkembangan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kemampuan Self 

Care individu. Kognitif dan perilaku seseorang akan berubah sepanjang 

hidupnya sehingga perawat harus mempertimbangkan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan klien dalam memberikan pelayanan 

kesehatan (Potter & Perry, 2010) 

4. Status kesehatan 

Status kesehatan berdasarkan Orem antara lain status kesehatan saat ini, 

status ini, status kesehatan dahulu (riwayat kesehatan dahulu) serta 

persepsi tentang kesehatan masing-masing individu.  
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Status kesehatan meliputi diagnosis medis, gambaran kondisi pasien, 

komplikasi, perawatan yang telah dilakukan dan gambaran mengenai 

individu yang dapat mempengaruhi kebutuhan  Self Care (Self Care 

requisite). Tinjauan dari Self Care menurut Orem, status kesehatan 

pasien yang mempengaruhi kebutuhan Self Care dapat di kelompokkan 

menjadi 3 kategori yaitu sistem bantuan penuh (wholly compensantory 

system), sistem bantuan sebagai, (partially compensatory system), dan 

sistem dukungan peodidikan (supportif education system) 

5. Sosiokultural  

Sistem yang saling terkait dengan lingkungan sosial seseorang, 

keyakinan spiritual, sosial, dan fungsi unit keluarga 

6. Sistem pelayanan kesehatan 

Sumberdaya dari pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan tersedia 

untuk individu dalam melakukan diagnostik dan pengobatan 

7. Sistem keluarga  

Peran atau hubungan anggota kleuarga dan orang lain yang signifikan 

serta peraturan seseorang didalan keluarga. Selain itu sistem keluarga 

juga meliputi tipe keluarga, budaya yang mempengaruhi keluarga, 

sumber-sumber yang dimiliki inndividu atau keluarga serta perawatan 

diri dalam keluarga. 

8. Pola hidup 

Pola hidup yang dimaksud adalah aktivitas normal seseorang  yang biasa 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
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9. Lingkungan  

Tempat individu untuk melakukan perawatan diri di lingkungan sekitar 

rumah 

10. Ketersediaan sumber 

Ketersediaan sumber ini termasuk personal, ekonomi,waktu dan 

kemampuan. Ketersediaan sumber yang dapat mendukung perawatan diri 

atau proses penyembuhan pasien. 

2.3.5 Pengukuran Self Care 

Menggunakan pengukuran Self Care dengan menggunakan observasi, 

kuesioner yang terdiri dari 10 indikator pertanyaan dengan hasil 1 : total, 2 : 

partial, 3: mandiri, dengan hasil ukur skor 58 dan skor terendah 1. Untuk 

menjelaskan hasil deskritifnya. 

 Aktivitas Mandiri Partial Total 

Makan  • Tidak mampu makan 
sendiri 

• Butuh bantuan dalam 
makan 

• Mampu makan, tanpa 
bantuan 

   

Mandi  • Tidak mampu mandi 
sendiri 

• Mampu mandi dengan 
sendiri tanpa bantuan 

   

Berdandan • Butuh bantuan dalam 
berdandan (mencuci 
muka, menyisir rambut, 
mencukur, membersihkan 
gigi) 

• Mampu tanpa bantuan 

   

berpakaian • Tidak mampu berpakaian 
sendiri 

• Bisa dalam berpakaian 
tetapi butuh bantuan 

• Mampu tanpa bantuan 

   

BAB • Tidak dapat mengontrol 
BAB 

• Terkadang dapat 
mengontrol BAB, 
terkadang tidak 

• Dapat mengontrol BAB 
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BAK • Tidak dapat mengontrol 
BAK 

• Terkadang dapat 
mengontrol BAK, 
terkadang tidak 

• Dapat mengontrol BAK 

   

Menggunakan  
Toilet 

• Tidak mampu dalam 
menggunakan toilet 

• Bisa dalam menggunakan 
toilet, tetapi butuh bantuan 

• Bisa menggunakan toilet 

   

Berpindah dari 
tempat tidur ke 
kursi 
(sebaliknya) 

• Tidak mampu, tidak bisa 
duduk 

• Butuh bantuan minimal 
• Mampu, tanpa bantuan 

   

Mobilisasi • Tidak mampu bergerak 
atau berjalan  

• Mampu berjalan/bergerak 
dengan bantuan kursi roda 

• Mampu berjalan dengan 
bantuan orang 

• Mampu berjalan bergerak 
tanpa bantuan 

   

Naik turun 
tangga 

• Tidak mampu 
• Butuh bantuan 
• Mampu tanpa bantuan.  

   

Total 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual merupakan gambaran dan arahan asumsi mengenai 

variabel-variabel yang akan diteliti, atau memiliki arti hasil sebuah sintesis 

dari proses berfikir deduktif maupun induktif, kemudian dengan kemampuan 

kreatif dan inovatif diakhiri konsep atau ide baru (Hidayat, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :         : Tidak diteliti   : Diteliti 

       :  Mempengaruhi  

Gambar 3.1 Kerangka konsep Self Efficacy dengan Self Care pada penderita 
stroke di Ruang Flamboyan RSUD Jombang. 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Self Efficacy : 
 

1. Budaya 
2. Jenis kelamin 
3. Sifat dari tugas yang 

dihadapi 
4. Intensitas eksternal 
5. Status atau peran individu 

dalam lingkungan 
6. Informasi tentang 

kemampuan diri 
(Bandura dalam Anwar 2009) 

 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Self Care :  

1. Usia 
2. Jenis kelamin 
3. Status perkembangan 
4. Status kesehatan 
5. Sosiokultural 
6. Sistem pelayanan 

kesehatan 
7. Sistem keluarga 
8. Pola hidup 
9. Lingkungan 
10. Ketersediaan sumber  

(Orem dalam Anggoniawan 2017) 

Self Efficacy : 

1. Kognitif 
2. Motivasi 
3. Afektif 
4. Selektif 

Self Care pada penderita 
stroke : 

1. Makan 
2. Mandi 
3. Berdandan 
4. Berpakaian 
5. BAB 
6. BAK 
7. Menggunakan 

toilet 
8. Berpindah dari 

tempat tidur ke 
kursi 

9. Mobilisasi 
10. Naik turun 

tangga 

Mandiri 

Total Care 

Partial Care 

 

Sangat Yakin 

Yakin 

Tidak Yakin 

Sangat Tidak Yakin 
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Penjelasan Kerangka Konseptual  

Alur kerangka konsep : kerangka konsep diatas menerangkan bahwa 

terdapat hubungan korelasi Self Efficacy dengan Self Care pada penderita 

stroke. Dalam penelitian ini Self Efficacy juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang mempengaruhi yaitu : budaya, jenis kelamin, sifat dari tugas yang 

dihadapi, intensitas eksternal, status atau peran individu dalam lingkungan, 

informasi tentang kemampuan diri. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Self Care adalah usia, jenis kelamin, status perkembangan, 

status kesehatan, sosiokultural, sistem pelayanan kesehatan, sistem keluarga, 

pola hidup. lingkungan, dan ketersediaan sumber.  Sehingga didapatkan 

mandiri care, partial care, total care.  

Hubungan kekuatan antara kedua variabel independen dan variabel 

dependen akan dibuktikan pada penenelitian ini. Dalam hal ini peneliti ingin 

menganalisis Hubungan Self Efficacy dengan Self Care Pada Penderita Stroke 

di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.  

3.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti 

(Nursalam, 2011).  Dari pendahuluan serta tinjauan pustaka yang telah 

diuraikan diatas, dapat diambil hipotesis yaitu : 

H1 : Ada hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita stroke di 

Ruang Flamboyan RSUD Jombang 

H0 : Tidak ada hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita 

stroke di Ruang Flamboyan RSUD Jombang 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan alat untuk mengendalikan berbagai variabel 

yang berpengaruh dalam penelitian dengan memungkinkan pengontrolan 

maksimal beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi suatu hasil untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pengujian hipotesis atau menjawab 

pertanyaan. Rancangan penelitian dapat digunakan sebagai strategi untuk 

mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman 

pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2017).  

4.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat analitik 

korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Self 

Efficacy dengan Self Care pada penderita stroke di Ruang Flamboyan 

Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

4.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analitik korelasional dengan 

pendekatan Cross Sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu 

pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu 

kali pada satu saat (Nursalam, 2016).  

4.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

4.3.1 Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2019 
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4.3.2 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Jombang  

4.4 Populasi/sampel/sampling 

4.4.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Nursalam, 2016). Populasi rerata kunjungan dalam 

penelitian ini yaitu 120 pasien stroke di Ruang Flamboyan Rumah Sakit 

Umum Daerah Jombang. 

4.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau yang mewakili seluruh populasi yang 

akan diteliti (Nursalam, 2016). Sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dalam jangka waktu 1 minggu sebagian pasien stroke di Ruang Flamboyan 

RSUD Jombang. 

Jumlah sampel pada penderita di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum 

Daerah Jombang mampu di diketahui setelah dilakukan penelitian dengan 

kriteria :  

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria yang digunakan dalam subjek 

penelitian sebagai sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai 

sampel. Yang termasuk dalam kriteria inklusi adalah : 

1. Pasien stroke dengan non haemoragik di ruang rawat inap Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

2. Pasien yang bersedia menjadi responden 
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3. Pasien dengan kesadaran composmentis 

4. Bagi pasien yang tidak mampu melakukan bisa dibantu dengan 

keluarga 

5. Pasien dengan lama menderita stroke ≤ 5 tahun 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria ekslusi merupakan karakteristik sampel yang tidak dapat 

dimasukkan atau tidak dapat diteliti. Yang termasuk dalam kriteria 

ekslusi adalah : 

1. Pasien stroke dengan haemoragik di ruang rawat inap Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

2. Pasien yang tidak bersedia menjadi responden 

4.4.3 Sampling 

Sampling merupakan proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam, 2011). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini Non Probability Sampling dengan metode 

Consecutive Sampling yaitu penetapan sampling dengan menetapkan 

subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian 

sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah klien yang diperlukan 

terpenuhi (Nursalam, 2016). Cara pengambilan sampel dengan kuesioner.  
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4.5 Jalannya Penelitian (kerangka kerja) 

Kerangka kerja adalah bagian kerja terhadap rancangan kegiatan 

penelitian yang akan di lakukan meliputi siapa yang akan diteliti (subjek 

penelitian), variabel yang akan diteliti dan variabel yang akan 

mempengaruhi dalam penelitian. (Nursalam, 2013). Adapun kerangka kerja 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 4.1 Kerangka kerja hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada 

penderita stroke di Ruang Flamboyan RSUD Jombang 

Identifikasi Masalah 

Populasi 
Semua pasien penderita stroke di Ruang Flamboyan RSUD Jombang 

dengan rerata kunjungan 120 pasien  
 

Tehnik Sampling 
Non Probablity Sampling dengan jenis Consecutive Sampling 

 

Sampel 
Pasien  stroke dengan kriteria inklusi di Ruang Flamboyan RSUD 

Jombang 
 

Desain Penelitian 
Analitik Korelasi dengan penedekatan Cross Sectional 

Pengumpulan Data 
Kuesioner pada variabel independen dan variabek dependen 

 

 Pengolahan dan Analisis Data 
Editing, Coding, scorng, Tabulating, Rank Spearman 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 
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4.6 Identifikasi Variabel  

Variabel penelitian adalah ciri atau ukuran yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berlainan dengan yang dimiliki oleh 

kelompok lain (Notoatmodjo, 2010). 

1. Variabel Independen 

Variabel yang nilainya menentukan variabel lain (Nursalam, 2011). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Self Efficacy 

2. Variabel Dependent  

Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain(Nursalam, 2011). 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Self Care. 

4.7 Definisi Operasional  

Mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik 

yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau 

pengukuran yang tepat terhadap suatu objek atau fenomena (Hidayat, 2013). 
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Tabel 4.1  definisi operasional hubungan Self Efficacy dengan self cara pada 

penderita stroke di ruang flamboyant RSUD Jombang 

Variabel Definisi 
operasional 

Parameter Alat ukur Skala Skor& Kategori 

Independen 

Self Efficacy 

keyakinan 

individu akan 

kemampuanny

a untuk 

mengatur 

serangkaian 

tindakan  

sesuai yang 

diharapkan 

1.Kognitif 

2.Motivasi 

3.Afektif 

4.Selektif  

Kuesioner Ordinal Skor: 

Pernyataan positif  

4 : sangat setuju (SS) 

3 : setuju  (S) 

2 : tidak setuju (TS) 

1 : sangat tidak setuju (STS) 

Pernyataan negatif 

1 : sangat setuju (SS) 

2 : setuju  (S) 

3 : tidak setuju (TS) 

4 : sangat tidak setuju (STS) 

Kategori: 

Sangat tidak yakin : 1-15 

Tidak yakin : 16-30 

Yakin : 31-45 

Sangat yakin : 46-60 

(Srigati, 2016) 

Dependent 

Self Care 

suatu tindakan  

individu untuk 

mempertahank

an dan 

meningkatkan 

status 

kesehatan 

serta 

kesejahteraan 

1. Makan 

2. Mandi 

3. Berdandan 

4. Berpakaian 

5. BAB 

6. BAK 

7. Menggunakan 

    toilet 

8. Berpindah dari 

tempat tidur ke 

kursi 

9. Mobilisasi 

10. Naik turun 

tangga 

Kuesioner Ordinal Skor : 

Mandiri : 3 

Partial : 2 

Total : 1 

Kategori : 

Total      : 1-10 

Partial    : 11-20 

Mandiri   :21-30 

(Anggoniawan,  2017) 
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4.8 Pengumpulan dan analisis data 

4.8.1 Bahan dan alat 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek uang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2017) 

4.8.2 Instrumen  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah (Saryono, dan 

Anggraeni, 2013). Instrument dalam peneliti ini kuesioner. Kuisioner di 

gunakan untuk mendapatkan data demografi terdiri dari usia, pendidikan 

terakhir, jenis kelamin dan pekerjaan. Untuk mengukur Self Efficacy dan 

Self Care menggunakan alat ukur kuisioner. 

a. Instrumen Self Efficacy 

Instrumen untuk mengukur Self Efficacy menggunakan lembar 

kuisioner yang terdiri dari 15 pernyataan. 

b. Instrumen Self Care 

Instrumen untuk mengukur Self Care menggunakan lembar 

observasi  yang terdiri dari 10 pertanyaan. 

4.8.3 Prosedur penelitian  

Prosedur pengumpulan data adalah suatu pendekatan kepada subjek 

dan pengumpulan karakteristik subjek dilakukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2013). Dalam penelitian ini prosedur yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut : 
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a. Surat Rekomendasi 

1. Tahap awal prosedur pengambilan data dilakukan dengan meminta 

surat rekomendasi pengantar Pre Survei data dan Studi 

Pendahuluan kepada Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Insan 

Cendekia Medika Jombang 

2. Surat rekomendasi peneliti kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jombang 

3. Surat rekomendasi Kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah 

Jombang 

4. Surat rekomendasi dari direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Jombang diserahkan ke Kepala Ruang Flamboyan 

b. Pengambilan Sampel  

1. Upaya untuk menentukan responden yang sesuai kriteria Self Care 

pada penderita stroke 

2. Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat 

penelitian yang berjudul “hubungan Self Efficacy dengan Self Care 

pada penderita stroke di Ruang Flamboyan Rumah SakitUmum 

Daerah Jombang 

3. Memberikan informen consent pada responden 

4. Peneliti mengajukan surat persetujuan menjadi responden kepada 

responden 

5. Responden menandatangani surat persetujuan menjadi respnden 

6. Mengidentifikasi responden dengan menggunakan kuesioner 
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7. Pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden 

dikumpulkan membutuhkan waktu dalam satu hari 

8. Selanjutnya melakukan editing, coding, scorng, dan tabulating.  

a. Editing 

Adalah upaya memeriksa kembal kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada 

tahap pengumpulan data atau setelah data dikumpulkan 

(Hidayat, 2017). 

b. Coding 

Kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data 

yang termasuk dalam kategori. Pemberian kode ini sangat 

penting bila pengolahan dan analisi data menggunakan 

komputer. Kode yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut :  

a) Data Umum  

1) Kode responden 

Responden 1 : 1 

Responden 2 : 2 

2) Jenis Kelamin 

Laki-laki  : G1 

Perempuan : G2 

3) Kode umur  

≤40  : U1 

41-50  : U2 
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51-60  : U3 

61-70  : U4 

≥ 71  : U5 

4) Pendidikan  

Tidak tamat SD : P1 

SD  : P2 

SMP  : P3 

SMA  : P4 

Sarjana  : P5 

Lain-lain  : P6 

5) Pekerjaan  

Tidak bekerja : K1 

Wiraswasta : K2 

Petani  : K3 

Buruh   : K4 

PNS  : K4 

Lain-lain  : K5 

6) Lama menderita stroke  

≤ 1 tahun  : L1` 

1-5 tahun : L2 

≥ 5 tahun  : L3 

7) Kriteria Self Efficacy  

Sangat yakin : E1 

Yakin  : E2 
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Kurang yakin : E3 

Tidak yakin  : E4 

8) Kriteria Self Care 

Partial   : C1 

Total  : C2 

Minimal  : C3 

c. Scoring 

Adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

kedalam master tabel atau database computer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana (Hidayat, 2017) 

1) Self Efficacy  

Skor penilaian mengunakan skala Likert, sebagai 

berikut :  

Pernyataan positif 

4 : sangat setuju (SS) 

3 : setuju  (S) 

2 : tidak setuju (TS) 

1 : sangat tidak setuju (STS) 

Pernyataan negatif 

1 : sangat setuju (SS) 

2 : setuju  (S) 

3 : tidak setuju (TS) 

4 : sangat tidak setuju (STS) 
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Kategori 

Sangat tidak yakin : 1-15 

Tidak yakin : 16-30 

Yakin : 31-45 

Sangat yakin : 46-60 

2) Self Care  

Skor penilaian mengunakan skala Likert, sebagai 

berikut :  

Skor : 

Mandiri : 3 

Partial  : 2 

Total   : 1 

Kategori : 

Total  : 1-10 

Partial  : 11-20 

Mandiri   : 21-30 

d. Tabulating 

Adalah memasukkan data ke dalam tabel dan mengatur 

angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbgai 

kategori (Nazir, 2009).  

9. Pengumpulan kuesioner di Ruang Flamboyan dari responden 

dilakukan oleh peneliti dengan dibimbing dan didampingi oleh 

perawat.  
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4.8.4 Cara Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan prosentase dari setiap variabel 

(Notoatmodjo, 2012). Langkah-langkah analisis univariat sebagai 

berikut : 

a) Distribusi frekuensi 

P = 
�

�
 x 100% 

Keterangan :  

P = Proporsi 

 F = frekuensi kategori 

 n = jumlah sampel 

Setelah data terkumpul melalui kuesioner kemudian dikelompokkan dalam 

tabulasi sesuai karakteristik : 

100 %   : seluruhnya  

76-99% : hamper seluruhnya 

51-75% : sebagian besar 

50%  : setengahnya 

25-49% : hamper setengahnya 

0%  : tidak satupun (Notoatmodjo, 2012) 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadpa variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoadmodjo, 2012). 
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Tujuan analisa uji ini untuk mengetahui signifikan ada atau tidaknya 

hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita stroke, 

kognitif mempengaruhi Self Care, motivasi mempengaruhi Self Care, 

afektif mempengaruhi Self Care, selektif mempengaruhi Self Care 

pada penderita stroke. Teknik pengolahan data statistik dilakukan 

dengan menggunakan SPSS 16.0 menggunakan uji statistik non 

parametrik berupa ranks spearman.  

4.9 Etika Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika 

penelitian meliputi (Nursalam, 2017) : 

a. Informed Consent 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan penjelasan 

dan tujuan penelitian secara jelas kepada responden tentang penelitian 

yang akan dilakukan. Jika responden bersedia maka diminta untuk 

mengisi lembar persetujuan dan menandatanganinya, sebaliknya jika 

responden tidak bersedia, maka peneliti tetap menghormati hak-hak 

responden. 

b. Anonymity (tanpa nama) 

Masalah etika adalah masalah yang dapat memberikan jaminan 

dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak mencantumkan 

nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode 

pada lembar pengumpulan data.  
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c. Confidentiality (kerahasiaan) 

Masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil 

penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Berbagai  

informasi yang telah dikumpulkan diberikan jaminan kerahasiaan oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang mampu mendapatkan 

dilaporkan pada hasil riset. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

hasil penyampaian data dari lembar kuesioner dan lembar observasi yang 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 kepada 36 

responden di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Hasil 

penelitian adalah gambaran dari kriteria variabel yang diteliti yaitu hubungan 

self efficacy dengan self care pada penderita stroke di Rumah Sakit Umum 

Daerah Jombang. 

5.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah 

Jombang Jl KH. Wahid Hasyim No. 52 ± 200 meter kea rag utara dari 

stasiun Jombang., dengan luas wilayah km2, RSUD Jombang memiliki 

beberapa fasilitas kesehatan diantaranya ruang rawat inap , ruang bersalin, 

ruang laboratorium, IGD 24 jam, ruang Poli untuk rawat jalan,dan 

musholla. Penelitian ini dilakukan di Ruang Flamboyan dimana ruang ini 

terletak diantara beberapa ruangan yang ada di RSUD Jombang. Sebelah 

utara terdapat ruang Melati, sebelah timur terdapat ruang Hemodialisa, 

sebelah barat terdapat ruang Dahlia, dan sebelah selatan terdapat musholla.  
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5.1.2 Data Umum  

a. Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Rumah 
Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang Tahun 2019 

Umur Pasien Frekuensi  Persentase (%) 
≤ 40 tahun 4 11,1 % 
41-50 tahun  12 33,3 % 
51-60 tahun  17 47,2 % 
61-70 tahun  2 5,6 % 
≥ 71 tahun  1 2,8 % 
Jumlah 36 100 % 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(47, 2%) responden berusia 51-60 tahun.  

b. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang Tahun 2019 
 

Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase (%) 
laki-laki 21  58,3 % 
perempuan 15 41,7 % 
Jumlah 36 100,0% 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(58,3 %) responden berjenis kelamin laki-laki. 

c. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di 
Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang Tahun 2019 
 

Pendidikan Frekuensi  Persentase (%) 
Tidak tamat Sd 6 16,7 % 
SD/ sederajat 13 36,1 % 
SMP 4 11,1 % 
SMA 4 11,1 % 
Sarjana  9 25 % 
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Lain-lain 0 0 % 
Jumlah 36 100,0 % 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(36,1 %) responden berpendidikan SD/sederajat 

d. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di 
Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang Tahun 2019 
 

Pekerjaan Frekuensi  Persentase (%) 
Tidak bekerja  10 27,8 % 
Wiraswasta  7 19,4 % 
Petani 7 19,4 % 
Buruh 3 8,3 % 
PNS 3 8,3 % 
Lain-lain 6 16,7 % 
Jumlah 36 100,0 % 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(27,8 %) responden tidak bekerja. 

e. Distribusi frekuensi responden berdasarkan lama menderita stroke 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menderita 
Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang 
Tahun 2019 
 

Lama menderita  Frekuensi  Persentase (%) 
≤ 1 tahun  19 52,8 % 
1-5 tahun  17 47,2 % 
≥ 5 tahun  0 0 %  
Jumlah 36 100,0 % 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(52,8 %) respoden lama menderita stroke ≤ 1 tahun.  
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5.1.3 Data Khusus 

1. Self efficacy 

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responden Self efficacy Penderita 
Stroke di Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang 
Tahun 2019 
 

Self efficacy  Frekuensi  Persentase (%) 
Tinggi 27 75,0  % 
Sedang  6 16,7  % 
Rendah  3 8,3  %  
Sangat tidak yakin 0 0 % 
Jumlah  36 100,0 % 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(75,0%) memiliki self efficacy tinggi, responden yang memiliki self 

efficacy sedang (16,7% ), dan responden yang memiliki self efficacy 

rendah ( 8,3 %).  

2. Self care 

Tabel 5.7  Distribusi Frekuensi Responden Self Care Penderita 
Stroke di Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Jombang 
Tahun 2019 

Self care  Frekuensi  Persentase (%) 
Total 1 2,8  % 
Partial 22 61,1  % 
Mandiri 13 36,1  %  
Jumlah  36 100,0 % 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(61,1%) memiliki self care partial, responden yang memiliki self care 

mandiri (36,1%), dan responden yang memiliki self care total (2,8%).  
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5.1.4 Crosstab Hubungan Self efficacy Dengan Self care Pada Penderita Stroke 

di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

Tabel 5.8 Distribusi Self efficacy Dengan Self care Pada Penderita Stroke 
di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang Tahun 2019 

No. Self efficacy 

Self care 
Jumlah 

Total Partial Mandiri 
f % f % f % N % 

1. Tinggi 0 0% 14 38.9% 13 36.1% 27 75% 
2. Sedang 0 0% 6 16.7% 0 0% 6 16.7% 
3. Rendah 1 2.8% 2 5.6% 0 0% 3 8.3% 
Jumlah 1 2.8% 22 61.1% 13 36.1% 36 100% 

Uji Rank Spearman ρ (0,003) < 0,05 
Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas menunjukkan hasil dari tabulasi 

silang menggunakan bantuan perangkat komputer dengan proses srosstab 

Rank Spearman bahwa self efficacy yang tinggi sebanyak 27 responden 

(75%), terdiri dari partial care 14 responden (38,9%) dan mandiri care 13 

responden (36,1%). Self efficacy yang sedang sebanyak 6 responden 

(75%), terdiri dari partial care 6 responden (16,7%). Self efficacy yang 

rendah sebanyak 3 responden (8,3%), terdiri dari total care sebanyak 1 

responden (2,8%) dan  partial care 2 responden (61,1%). 

Hasil uji Rank Spearman ditemukan hasil bahwa signifikansi ρ 

0,003 dengan ρ lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat dinyatakan H1 

diterima atau ada hubungan Self efficacy dengan Self care Pada Penderita 

Stroke Di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.  
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Self efficacy 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan bahwa dari 36 responden pasien 

stroke sebagian besar memiliki self efficacy yang tinggi sebanyak 27 

responden, self efficacy yang sedang sebanyak 6 responden serta sebagian 

kecil yang memiliki self efficacy rendah sebanyak 3 responden.  

Dari hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa Self efficacy yang 

tinggi pada pasien penderita stroke dengan empat parameter yang 

diantaranya: kognitif, motivasi, afektif, dan selektif terdapat pada 

parameter motivasi. Keyakinan yang dimiliki oleh pasien akan mendorong 

serta memotivasi pasien untuk melakukan kontrol diri dalam mengelola 

pemenuhan kebutuhan perawatan diri dengan tujuan tercapainya derajat 

kesehatan secara komprehensif. Individu menilai bahwa kemampuan, 

potensi, dan kecenderungan yang ada pada individu dipadukan dengan 

tuntutan lingkungannya.  

Penelitian ini didukung oleh Srigati (2016), bahwa Self efficacy adalah 

keyakinan individu akan kemampuannya untuk mengatur dan melakukan 

serangkaian tindakan  tertentu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil 

sesuai yang diharapkan. Self efficacy pada individu terletak bukan pada 

self efficacy yang tinggi atau rendah, tetapi mampu untuk mempengaruhi 

karakteristik yang ada sesuai situasi, dan tugas terkait.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self efficacy pada individu 

diantaranya umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lamanya 

pendidikan. Umur merupakan faktor pertama yang mempengaruhi self 
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efficacy, dimana responden dalam penelitian pada tabel 5.1 sebagian besar 

pada umur 51-60 tahun sebanyak 17 responden (47.2%). 

Peneliti berpendapat bahwa Individu pada umur 51-60 lebih sering 

mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik dalam hal ini individu akan 

lebih rentan mengalami sakit sehingga perlu adanya edukasi self efficacy 

untuk mereka supaya berusaha menyelesaikan permasalahan dengan 

tujuan yang diharapkan dalam hal kesehatan terutama pemenuhan 

perawatan diri.  

Teori Wantiyah (2010) dikutip Ismatika (2017) menjelaskan  Self 

efficacy pada rentan umur tersebut lebih berfokus pada penerimaan dan 

penolakan terhadap kemampuan perubahan fisik. Perubahan fisik 

dipengaruhi oleh perkembangan usia, sehingga tingkat stressor dalam 

menyelesaikan permasalahan akan semakin bertambah.  

Hasil penelitian pada tabel 5.2 menunjukkan dari 36 responden 

didapatkan hasil bahwa 21 responden (58.3%) berjenis kelamin laki-laki. 

Pada responden wanita berjumlah 15 responden  (41.7%). 

Menurut peneliti, peran wanita lebih besar dibandingkan laki-laki. 

Wanita memiliki banyak peran, baik sebagai ibu rumah tangga atapun 

wanita karir. Dalam kondisi tersebut wanita harus mampu mengatur dan 

menyelesaikan tanggung jawab semaksimal mungkin. Sedangkan pada 

laik-laki, mereka memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga 

yang hanya bertugas mencari nafkah. Dari peran tersebut, peneliti 

berpendapat bahwa wanita memiliki self efficacy yang tinggi dibandingkan 

laki-laki.  
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Bandura (1997) dalam Made (2012) mengatakan bahwa wanita dalam 

Self efficacy lebih tinggi dalam mengelola perannya. Wanita yang 

memiliki peran selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir 

akan memiliki Self efficacy yang tinggi dibandingkan deggan pria yang 

bekerja.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.3 menunjukan bahwa 13 

responden (36,1%) berpendidikan SD/Sederajat.  Pendidikan merupakan 

salah satu indikator penting pada seseorang dalam menyelesaikan 

permasalahan.  

Dari hasil tersebut peneliti berpendapat bahwa Seseorang yang telah 

menempuh pendidikan formal memiliki kemampuan dalam mengolah 

informasi secara baik. Penerimaan informasi yang baik pada individu akan 

terimplementasikan secara maksimal sesuai dengan informasi yang 

diberikan.  

Muin dkk (2015) berpendapat, kemampuan untuk berperilaku dan 

memotivasi diri didasari oleh aktivitas kognitif. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan formal individu semakin mudah menyerap informasi kesehatan 

yang diberikan, semkain tinggi pula kesadaran dalam berperilaku sehat.  

Hasil survei penelitian pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebanyak 

10 responden (27,8%) tidak bekerja. Menurut hasil wawancara peneliti 

sebagian kecil responden yang mengalami stroke terjadi kelemahan fisik 

sehingga responden lebih fokus untuk meningkatkan derajat kesehatan 

dengan menjalani terapi yang dianjurkan.  



 

lxxvii 

Peneliti berpendapat bahwa kondisi pekerjaan juga menjadi sumber 

stressor  yang dapat menurunkan kemampuan individu dalam 

menyelesaikan masalah. Salah satu faktor resiko dalam kondisi stress 

dapat berdampak terhadap penurunan motivasi, self efficacy serta 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan self care.  

Hal ini sesuai dengan teori Bandura (1997) dalam Rustika (2012) 

bahwa self efficacy akan mengalami peningkatan jika pada individu telah 

mengalami keberhasilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Apabila 

seseorang penderita stroke melihat keberhasilan seseorang dalam 

melakukan pemenuhan kebutuhan perawatan diri maka individu tersebut 

akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama walaupun terdapat 

beberapa kendala. 

Berdasarkan tabel 5.5 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar sebanyak 19 responden mengalami lama menderita stroke ≤ 1 tahun.  

Menurut peneliti, mekanisme koping  selama sakit dapat 

meningkatkan keyakinan diri individu dalam melakukan aktivitas dan 

pemenuhan kebutuhan perawatan diri. Pengalaman individu dapat 

digunakan sebagai acuan tindakan selanjutnya supaya individu tersebut 

tidak mengulang tindakan yang kurang tepat seperti di masa lampau.  

Pengalaman langsung dari pasien menjadi sumber utama terbentuknya 

self efficacy. Selain pengalaman pribadi, sumber kedua dari terbentuknya 

self efficacy yaitu pengalaman orang lain yang dapat dijadikan 

pembelajaran bagaimana mengelola penyakit dan mempertahankan koping 

yang adaptif (Widyawati, 2012).  



 

lxxviii 

5.2.2 Self care  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil 

bahwa dari 36 responden telah menyelesaikan kusioner dan telah dilakukan 

observasi. Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa self care partial sebanyak 22 

responden, dan self care mandiri dilakukan sebanyak 13 responden, serta 

yang membutuhkan self care total sebanyak 1 responden.  

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

(47, 2%) responden berusia 51-60 tahun.  

Menurut peneliti bahwa umur dapat mempengaruhi sistem 

metabolisme tubuh, diantaranya penurunan pencernaan, aktivitas fisik, 

mental, dan sosial secara bertahap. Semakin tinggi umur seseorang maka 

dapat berdampak pada kesehatan sehingga self care tidak dapat dilakukan 

secara rutin dan tidak mampu terpenuhi secara adekuat.  

Teori Orem (2001) dalam Kusniawati (2011) menjelaskan kelompok 

umur merupakan masa pertumbuhan dimana kemampuan kognitif dan 

numerik mengalami peurunan. Perubahan fisik dan tingkah laku pada 

seseorang mengalami pencernaan, aktivitas fisik, mental, koneksi jantung 

menurun, mobilisasi, dan social secara bertahap.  

Hasil penelitian pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar 

sebanyak 21 responden (58,3%) berjenis kelamin laki-laki.  

Menurut peneliti bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi 

kemampuan perawatan diri terutama pada laki-laki. Laki-laki lebih banyak 

melakukan penyimpangan kesehatan yaitu kurangnya manajemen perawatan 
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diri, kebiasaan merokok, serta kebersihan lingkungan.  yang akan member 

pengaruh terhadap perawatan diri dibandingkan perempuan.  

Teori Orem (2001) dalam Anggoniawan (2017), menjelaskan bahwa 

jenis kelamin memiliki kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan perawatan 

diri.  Laki-laki lebih sering melakukan penyimpangan kesehatan.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.3 menunjukan bahwa 13 

responden (36,1%) berpendidikan SD/Sederajat. 

Menurut peneliti pendidikan merupakan salah satu indikator penting 

pada seseorang dalam menyelesaikan permasalahan. Seseorang yang telah 

menempuh pendidikan formal memiliki kemampuan dalam mengolah 

informasi secara baik.  

Asrikan (2016) mengatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi 

individu termasuk perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam 

memotivasi untuk berperan serta dalam meningkatkan kesehatan, serta 

pada umumnya makin tinggi pendidikan makin mudah menerima 

informasi.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.4 di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar (27,8 %) responden tidak bekerja. 

Peneliti berpendapat bahwa pekerjaan dapat memberikan pengaruh 

perilaku dalam pemenuhan kebutuhan perawatan diri terutama kebutuhan 

makan dan aktivitas fisik individu. Pola makan yang kurang tepat pada 

individu dapat menyebabkan penyakit tidak menular salah satunya stroke. 

Sedangkan aktivitas fisik yang kurang akan menyebabkan tersumbatnya 

aliran darah yang kemudian akan menimbulkan penyakit.   
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Menurut Nursalam (2011), pekerjaan merupakan suatu kebutuhan 

yang harus dilakukan untuk menunjang kehidupan serta memperoleh 

penghasilan. Individu dengan pekerjaan yang baik akan berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan makan dengan gizi yang seimbang.  

5.2.3 Hubungan self efficacy dengan self care pada penderita stroke di Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas menunjukkan hasil dari tabulasi silang 

menggunakan bantuan perangkat komputer dengan proses srosstab Rank 

Spearman bahwa self efficacy yang tinggi sebanyak 27 responden (75%), 

terdiri dari partial care 14 responden (38,9%) dan mandiri care 13 responden 

(36,1%). Self efficacy yang sedang sebanyak 6 responden (75%), terdiri dari 

partial care 6 responden (16,7%). Self efficacy yang rendah sebanyak 3 

responden (8,3%), terdiri dari total care sebanyak 1 responden (2,8%) dan  

partial care 2 responden (61,1%). 

Hasil uji Rank Spearman ditemukan hasil bahwa signifikansi ρ 0,003 

dengan ρ lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat dinyatakan H1 diterima 

atau ada hubungan Self efficacy dengan Self care Pada Penderita Stroke Di 

Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.  

Menurut peneliti bahwa individu yang memiliki  self efficacy yang 

tinggi dapat mempengaruhi self care penderita stroke . Self efficacy yang 

tinggi dapat menunjukkan minat dan keterlibatan dalam suatu tindakan 

termasuk program perawatan yang diberikan. Program perawatan yang 

diberikan pada penderita stroke adalah pemenuhan perawatan diri (self care) 
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yang dapat membantu individu dlam mencapai terwujudnya derajat 

kesehatan yang optimal.  

Menurut Wantiyah (2010) menyimpulkan bahwa self efficacy dapat 

mempengaruhi pasien dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan perawatan 

diri. Self efficacy memiliki peran dalam menganalisis dan pemeliharaan 

perilaku kesehatan, sehingga diyakini bahwa peningkatan self efficacy pada 

individu dapat memberikan motivasi dan keberhasilan dalam pemenuhan 

kebutuhan pearawatn diri secara optimal.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang Hubungan Self efficacy dengan Self care pada Penderita Stroke 

di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 27 Juni sampai 

dengan 1 Juli 2019 di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

dapat peneliti ambil suatu kesimpulan serta saran sebagai berikut : 

6.1 Kesimpulan  

1. Self efficacy pada penderita stroke di Ruang Flamboyan Rumah Sakit 

Umum Daerah Jombang menunjukkan sebagian besar memiliki self 

efficacy tinggi  

2. Self care pada penderita stroke Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum 

Daerah Jombang menu njukkan sebagian besar memiliki self care partial  

3. Ada hubungan self efficacy dengan self care pada penderita stroke Ruang 

Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 

6.2  Saran 

1. Bagi responden 

Bagi responden diharapkan dapat memberikan edukasi yang maksimal 

serta dapat meningkatkan kognitif sehingga pasien dapat lebih mematuhi 

tindakan medis untuk kesembuhan atas penyakitnya. 
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2. Bagi perawat 

Perawat di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

diharapkan dapat memberi informasi dan edukasi pelayanan keperawatan 

khususnya tentang self efficacy dengan self care pada penderita stroke 

dan keluarga pasien agar dapat memberikan dukungan khususnya 

kognitif  kepada pasien mengenai self efficacy.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

tentang hubungan self efficacy mengenai parameter kognitif dengan self 

care pada pasien stroke dengan lebih berfokus pada toileting dan 

berpindah dari tempat tidur ataupun sebaliknya.  
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Lampiran 3 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada:  

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

Pasien di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Peni Puji Astuti 

NIM  : 153210075 

Alamat  : Desa Glonggong RT 02 RW 01, Kecamatan Jakenan, Kabupaten 

Pati Provinsi Jawa Tengah 

Adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika 

Jombang Program Studi S1 Keperawatan, akan melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita stroke di Ruang 

Flamboyam Rumah Sakit Umum daerah Jombang” 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengharapkan kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengikuti serta sebagai responden dalam 

penelitian ini dengan mengisi kuesioner sesuai petunjuk dengan kondisi yang 

dialami. Kerahasiaan identitas dan informasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dijamin 

sepenuhnya hanya untuk penelitian ini. 

Demikian permohonan saya, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/Saudari saya 

ucapkan terima kasih. 

Jombang, April 2019 

Hormat Kami 

 

(Peni Puji Astuti) 
   NIM : 153210075 
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Lampiran 4 

LEMBAR PERSETUJUAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :  

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Setelah mendapatkan keterangan mengenai manfaat penelitian yang 

berjudul “Hubungan Self Efficacy dengan Self Care pada penderita stroke di 

Ruang Flamboyam Ruah Sakit Umum daerah Jombang” menyatakan setuju/tidak 

setuju* diikutsertakan dalam penelitian, dengan catatan apabila dikemudian hari 

merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini. 

Saya percaya informasi yang diberikan terjamin kerahasiaanya.  

 

Jombang,    mei 2019 

 

Peneliti              Responden 

 

(Peni Puji Astuti)      (                              ) 
NIM : 153210075             tanpa nama 
 
 
 
 
Keterngan :  

*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 5 

Nomor Responden  

 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN SELF EFFICACY DENGAN SELF CARE PADA PENDERITA 

STROKE DI RUANG FLAMBOYAN RSUD JOMBANG 

Petunjuk Pengisian :  

1. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap bagian pertanyaan dalam kuesioner 

ini  

2. Isilah titik-titik yang tersedia dengan jawaban yang benar  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling sesuai 

dengan kondisi yang dialami oleh Bapak/Ibu/Saudara dengan cara 

memberikan tanda check list (√) pada pilihan jawaban yang tepat.  

A. Karakteristik Demografi Responden 

1. Nama (Inisial) :…………………………………………….. 

2. Umur  : ……………..tahun 

3. Jenis kelamin : 

( ) Laki-laki    (     ) Perempuan 

4. Pendidikan : 

( ) Tidak tamat SD  (     ) SMA / Sederajat  

( ) Tamat SD / Sederajat (     ) Akademia / PT 

( ) SMP / Sederajat  (     ) Lain-lain 

5. Pekerjaan  : 

( ) Tidak bekerja  (     ) Buruh  

( ) Wiraswata   (     ) PNS 

( ) Petani   (     ) Lain-lain 

6. Lama menderita stroke 

( ) ≤ 1 tahun 

( ) 1-5 tahun 

( ) ≥5 tahun 
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B. Kuesioner Self Efficacy 
Berilah tanda check list (√) pada kolom sesuai tanggapan anda. 
1. Petunjuk Pengisian : 

SS  : bila anda sangat setuju 
S  : bila anda setuju 
TS  : bila anda tidak setuju 
STS : bila anda sangat tidak setuju  

2. Karena jawaban diharapkan sesuai dengan pendapat anda sendiri 
maka tidak ada jawaban yang dianggap salah.  

3. Mohon diteliti ulang agar tidak ada kesalahan dalam memilih 
4. Apabila pernyataan kurang dimengerti harap ditanyakan pada peneliti 

No Pertanyaan Sikap 

SS S TS STS 

Kognitif  

1 Penyakit yang saya derita adalah cobaan yang bisa saya lalui     

2 Gaya hidup yang buruk rentan terhadap penyakit stroke     
3 Saya mampu melakukan sesuatu untuk mencegah stroke supaya 

tidak lebih parah 
    

4 Saya kurang mampu mengenali tanda dan gejala penyakit stroke 
sebagai penyakit yang menular  

    

Motivasi 
5 Penyakit stroke tidak dapat disembuhkan     
6 Jika seseorang menghambat pengobatan saya, saya akan mencari 

cara dan jalan lain untuk melakukannya 
    

7 Dukungan keluarga pada penderita stroke tidak mampu 
meningkatkan semangat untuk sembuh 

    

Afektif 
8 Untuk menghilangkan kejenuhan selama sakit selalu berusaha 

mendekatkan diri kepada Tuhan YME 
    

9 Selalu berbagi rasa dengan keluarga, atau orang terdekat tidak 
menjadi  langkah yang baik selama menderita sakit stroke 

    

10 Saya mempunyai pemecahan dalam setiap masalah     

11 Dalam kejdian tak terduga saya kira saya dapat menanganinya 
dengan baik 

    

Selektif 
12 Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, seperti 

gorengan, dan makanan yang bersantan perlu dilakukan oleh 
penderita stroke 

    

13 Menjalankan terapi secara maksimal sesuai dengan perintah tenaga 
medis 

    

14 Melakukan  latihan kecil tidak berpengaruh terhadap  kekuatan otot.     

15 Berusaha untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan 
saya saat ini  
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Lampiran 6 

C. Lembar Observasi Self Care 

No Pertanyaan Tercapai 

M P T 

1 Makan dan minum selama perawatan     

2 Mandi / menyeka diri selama perawatan    

3 Merapikan rambut (bersisir) selama perawatan    

4 Mengganti baju selama perawatan    

5 BAB ditempat tidur    

6 BAK di tempat tidur    

7 Menngunakan toilet di ruangan     

8 Berpindah ke kursi roda     

9 Melakukan miring kanan miring kiri selama perawatan    

10 Naik turun tangga di rumah sakit     
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Lampiran 7 

KISI-KISI KUESIONER 

HUBUNGAN SELF EFFICACY DENGAN SELF CARE PADA PENDERITA 
STROKE DI RUANG FLAMBOYAN RSUD JOMBANG 

A. Kisi-kisi Self Efficacy 

No Variabel Parameter Nomor soal Jumlah soal 

Positif Negatif 

1 Self Efficacy Kognitif 1,23 4 4 

2 Motivasi 6 5,7 3 

3 Afektif 8,10,11 9 4 

4 Selektif 13,15 12,14 4 

B. Kisi-kisi Self Care 

No Variabel Parameter Nomor Observasi 

1 Self Care Makan 1 

2 Mandi 2 

3 Berdandan 3 

4 Berpakaian  4 

5 BAB 5 

6 BAK 6 

7 Menggunakan toilet 7 

8 Berpindah dari tempat 
tidur ke kursi roda  

8 

9 Mobilisasi 9 

10 Naik turun tangga 10 
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Lampiran 11 
 

HASIL ANALISIS UJI STATISTIK 

 

Frequencies 

 

Statistics 

  

Umur JenisKelamin Pendidikan Pekerjaan 
Lama 

Menderita 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

  SelfEfficacy SelfCare 

N Valid 36 36 

Missing 0 0 

 

Frequency Table 

 

Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 11.1 11.1 11.1 

2 12 33.3 33.3 44.4 

3 17 47.2 47.2 91.7 

4 2 5.6 5.6 97.2 

5 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 

c 

JenisKelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 58.3 58.3 58.3 

2 15 41.7 41.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 16.7 16.7 16.7 

2 13 36.1 36.1 52.8 

3 4 11.1 11.1 63.9 

4 4 11.1 11.1 75.0 

5 9 25.0 25.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 27.8 27.8 27.8 

2 7 19.4 19.4 47.2 

3 7 19.4 19.4 66.7 

4 3 8.3 8.3 75.0 

5 3 8.3 8.3 83.3 

6 6 16.7 16.7 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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LamaMenderita 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 52.8 52.8 52.8 

2 17 47.2 47.2 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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Lampiran 12 

 

SelfEfficacy 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 75.0 75.0 75.0 

2 6 16.7 16.7 91.7 

3 3 8.3 8.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

SelfCare 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.8 2.8 2.8 

2 22 61.1 61.1 63.9 

3 13 36.1 36.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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Lampiran 13 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

SelfEfficacy * 
SelfCare 

36 100.0% 0 .0% 36 100.0% 

 

SelfEfficacy * SelfCare Crosstabulation 

   SelfCare 

Total    1 2 3 

SelfEfficacy 1 Count 0 14 13 27 

% within 
SelfEfficacy 

.0% 51.9% 48.1% 100.0% 

% within SelfCare .0% 63.6% 100.0% 75.0% 

% of Total .0% 38.9% 36.1% 75.0% 

2 Count 0 6 0 6 

% within 
SelfEfficacy 

.0% 100.0% .0% 100.0% 

% within SelfCare .0% 27.3% .0% 16.7% 

% of Total .0% 16.7% .0% 16.7% 

3 Count 1 2 0 3 

% within 
SelfEfficacy 

33.3% 66.7% .0% 100.0% 

% within SelfCare 100.0% 9.1% .0% 8.3% 

% of Total 2.8% 5.6% .0% 8.3% 

Total Count 1 22 13 36 

% within 
SelfEfficacy 

2.8% 61.1% 36.1% 100.0% 

% within SelfCare 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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SelfEfficacy * SelfCare Crosstabulation 

   SelfCare 

Total    1 2 3 

SelfEfficacy 1 Count 0 14 13 27 

% within 
SelfEfficacy 

.0% 51.9% 48.1% 100.0% 

% within SelfCare .0% 63.6% 100.0% 75.0% 

% of Total .0% 38.9% 36.1% 75.0% 

2 Count 0 6 0 6 

% within 
SelfEfficacy 

.0% 100.0% .0% 100.0% 

% within SelfCare .0% 27.3% .0% 16.7% 

% of Total .0% 16.7% .0% 16.7% 

3 Count 1 2 0 3 

% within 
SelfEfficacy 

33.3% 66.7% .0% 100.0% 

% within SelfCare 100.0% 9.1% .0% 8.3% 

% of Total 2.8% 5.6% .0% 8.3% 

Total Count 1 22 13 36 

% within 
SelfEfficacy 

2.8% 61.1% 36.1% 100.0% 

% within SelfCare 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 2.8% 61.1% 36.1% 100.0% 
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Nonparametric Correlations 

 

Correlations 

   SelfEfficacy SelfCare 

Spearman's rho SelfEfficacy Correlation Coefficient 1.000 -.484** 

Sig. (2-tailed) . .003 

N 36 36 

SelfCare Correlation Coefficient -.484** 1.000 

Sig. (2-tailed) .003 . 

N 36 36 

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