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SUMMARY 
 
The national health system (2009) explains that community empowerment 

is the focus of health development which is held in order to produce individuals, 
groups, and the general public who are able to play a role in the administration of 
health efforts. To implement the community empowerment activities, new 
guidelines for the implementation of Desa Siaga evidence development with a 
subsystem number 564-year RI in 2006 has been issued. 

Law number 36 year 2009 about the health states that health measures are 
maintained to achieve the health status which is as high as possible for individuals 
or society based on minimum service standards (SPM). SPM health promotion 
and community empowerment have set an-80% target of the villages to become 
Desa Siaga Aktif 2015 in accordance with Permenkes RI no. 741/ menkes/ 
PER/RI/2008, dated 29 July 2008. 

The definition of Desa Siaga Aktif is the one that has a village health post 
(Poskesdes) or other UKBM which is open daily and serves as the primary health 
care provider, disaster and emergency management, community-based 
surveillance that includes nutrition, disease, environment and behavior so that the 
people will be able to apply clean and healthy life behavior (PHBS). To 
operationalize the definition of Desa Siaga Aktif in the province of East Java, it 
has been agreed that the village has a village health post that has been functioning, 
and Desa Siaga could be on the growing, developing and ideal stages. 

The existing problem in Probolinggo is that, from 330 villages, the 
accomplishment of developmental stage of Desa Siaga consists of 232 (70.3%) of 
Desa Siaga Bina; 71 (21.5%) of Desa Siaga Tumbuh; 27 (8.2%) of Desa Siaga 
Kembang, and there is no village categorized as an ideal village. If this condition 
is synchronized into Desa Siaga Aktif in Probolinggo, it will be only about 29.7%. 

This research aims to arrange a design of the efforts to increase the ability 
of Bidan di Desa in conducting the process of community empowerment towards 
Desa Siaga Aktif in Probolinggo. Specifically, this study has a purpose to identify 
individual characteristics, psychological conditions and involvement in social 
activities and the correlate on the ability of Bidan di Desa in the process of 
community empowerment in the Desa Siaga development. 

This research was categorized as an observational one. The sampling 
technique used by Proportional Stratified Random Sampling. Sample of this 
research were 82 Bidan Di Desa taking role as the respondents, consisting of Desa 
Siaga Kembang 9 respondents, Desa Siaga Tumbuh 20 respondents, Desa Siaga 
Bina 53 respondents. Data collection doing by guided interview using 
questionnaires. The data analyze of this research result apply with chi-square 
statistical tests. 

The results showed that the 91.5% of Bidan di Desa knowledge about the 
Desa Siaga development was relatively good. However, 57.3% of the attitude to 
the community empowerment process gave less support. 41.5% of Bidan di Desa 
had low work motivation as facilitators of Desa Siaga development. The level of 
activeness of Bidan di Desa in social organizations such as the activities of TP. 
PKK in the village, TP. PKK in the sub district, and the activities of religious 
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organizations was still very low, which was about 3.7%. The level of activeness of 
Bidan di Desa in the community still needed to be improved because the active of 
Bidan di Desa were only about 57.3%, 37.8% of them were less active, and even 
4.9% is not active. 57.3% of Bidan di Desa that could perform well in the 
community empowerment process. From some stages of the empowerment 
process, there were only 70,7% helped to determine priorities that would be done. 
Only about 50% of other processes, such as helping to analyze the data, assisting 
to find the solution of problems and make real action, and helping to evaluate, 
could be classified in a good criterion, even helping to find a problem could be 
done well by 4.9% of Bidan di Desa. 

This study concludes that the correlate of individual characteristics, 
psychological conditions and involvement in social activities on the ability of 
Bidan di Desa in the community empowerment process are as follows: 
a. Individual characteristics including age, marital status, formal education, 

years of employment status and place of residence do not affect the ability of 
Bidan di Desa in the community empowerment process. 

b. Psychological conditions that include knowledge wasn’t correlated while 
attitudes and work motivation correlate with the ability of Bidan di Desa in 
the community empowerment process in Desa Siaga development. 

c. Involvement in social activities, including the activeness of Bidan di Desa in 
social organization, does not have any correlation, whereas the activeness of 
the activities in the society affects the ability of Bidan di Desa in the 
community empowerment process in Desa Siaga development. 

This study suggests further researchers to conduct next research on a 
variety of potential owned by a community as a model of empowerment toward an 
independent healthy living. The policy makers are expected to hire functional 
staffs as placed in Puskesmas. Until now, the coordinators of community health 
educators in Puskesmas are still overlapping with other health officers so that the 
activities of community empowerment can not be run continuously. Besides, it 
needs a cross-sector support, the support from the head of the village and all 
village officials, religious leaders and public figures as role models for 
communities in Desa Siaga development. 
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ABSTRACT 
 

 
The accomplishment of the Desa Siaga Aktif in Probolinggo hasn’t met 

the target. Until now it only reaches 29.7%. However, according to a Minimum 
Service Standard target 80% in 2015, it should reached 50% by the end of the year 
2009. 

This research aimed to arrange a design of the efforts to increase the Bidan 
di Desa ability in conducting the community empowerment process towards Desa 
Siaga Aktif in Probolinggo. 

This research was an observational study. The sampling technique was 
Proportional Stratified Random one. Sample of this research were 82 Bidan Di 
Desa. Data collection doing by guided interview using questionnaires. The data 
analyze of research result apply with chi-square statistical tests. 

The results showed that there wasn’t correlation of individual 
characteristics. which the psychological condition, attitude and work motivation 
had correlated on the Bidan di Desa ability in doing community empowerment 
process. The level of activity in the community also correlated the Bidan di Desa 
ability in doing the community empowerment process in Desa Siaga development. 

The design of the effort to improve the Bidan di Desa ability in conducting 
community empowerment process could be summarized : to increase knowledge 
and understanding of Bidan di Desa about the duties and responsibilities through 
guidance, training and support from the head of Puskesmas; also proposed to get 
hold of lesson that concern in activator and community empowerment including 
formal education. to enhance positive attitude of Bidan di Desa towards the 
community empowerment process through establishing commitment with the 
community ,especially the village chief; to increase the motivation of Bidan di 
Desa as facilitators through the establishment of a village team of Desa Siaga, the 
supervising officer, the adequate management of Poskesdes in supporting the 
Desa Siaga development; and finally, to increase the liveliness of Bidan di Desa in 
social organizations and community activities, following the formal and informal 
activities as a socialization for community involvement. 
 
 
 
 
 
Keyword: The ability of Bidan di Desa, Community empowerment, Desa Siaga 
Aktif. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Upaya  kesehatan  diselenggarakan  dalam  bentuk  kegiatan dengan  

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif  yang  dilaksanakan  

secara  terpadu,  menyeluruh, dan berkesinambungan sesuai pasal 47 Undang-

Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya dalam pasal 174 

dijelaskan bahwa masyarakat  berperan serta,  baik  secara  perseorangan maupun 

terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan  kesehatan  dalam  

rangka  membantu mempercepat  pencapaian  derajat  kesehatan  masyarakat yang 

setinggi-tingginya.  

Peran serta  masyarakat ditumbuhkembangkan agar masyarakat memiliki 

kesempatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumberdayanya, 

sedangkan pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya 

masyarakat  dibidang kesehatan agar dapat lebih  berdayaguna dan berhasilguna.   

Hal ini selaras dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP-N 

tahun 2005-2025 bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk  meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan  hidup sehat bagi setiap orang agar 

peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. 

Sistem Kesehatan Nasional (2009) menjelaskan bahwa pemberdayaan 

masyarakat merupakan fokus pembangunan  kesehatan yang diselenggarakan 

guna menghasilkan individu, kelompok dan masyarakat umum yang mampu 

 1 
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berperan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Untuk mengimplementasikan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dikeluarkan buku Pedoman Pelaksanaan 

Pengembangan Desa Siaga dengan Kepmenkes RI nomor  564 tahun 2006.  

Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa pengertian Desa Siaga  adalah 

desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta 

kemauan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, bencana 

dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.  Desa Siaga merupakan 

terobosan untuk tercapainya kondisi masyarakat yang sadar, mau dan mampu 

untuk mencegah berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat antara lain 

adanya kurang gizi, penyakit menular dan kejadian bencana. 

Peluncuran pengembangan Desa Siaga secara nasional dilakukan oleh 

Wakil Presiden Bapak M. Yusuf Kalla, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional 

ke 42 tahun 2006 di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Pengembangan 

Desa Siaga dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan kesehatan di 

Indonesia seperti  tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 228 per 100.000 

Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2007 diharapkan turun menjadi 102 per 

100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2015. Angka Kematian Bayi  (AKB) 

sebesar 34 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2007 diharapkan turun 

menjadi 23 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2015, prevalensi gizi 

kurang sebesar 18,4% pada tahun 2007 diharapkan turun menjadi 9,5% pada 

tahun 2015 dan penyakit infeksi menular yang masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang menonjol terutama : TB Paru, malaria, HIV-AIDS, 

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan diare  (SDKI, 2007 dan SKN, 2009). 
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 Sesuai pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan bahwa upaya  kesehatan  diselenggarakan  untuk  mewujudkan 

derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya  bagi  individu  atau masyarakat yang 

didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Selanjutnya dalam 

Kewenangan Wajib  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  telah ditetapkan target 80% desa menjadi Desa Siaga 

Aktif  pada tahun 2015 sesuai Permenkes RI no. 741/Menkes/PER/VII/2008, 

tanggal 29 Juli 2008. Pengertian Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai 

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan 

berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana 

dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, 

penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk  mengoperasionalkan pengertian Desa 

Siaga Aktif di Provinsi Jawa Timur disepakati yaitu desa yang mempunyai 

Poskesdes  yang telah berfungsi dan Desa Siaga berada pada tahap tumbuh, 

kembang dan paripurna. 

Peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan Desa Siaga sangat penting, 

mereka diharapkan dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan cara 

menggalang kemitraan dengan masyarakat, melibatkan peran aktif masyarakat 

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan potensi masyarakat serta semua sumberdaya yang tersedia di 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan dengan tujuan 

agar masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu 
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memecahkan masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya 

dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik 

pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Rohaeti (2008) di Kabupaten Subang bahwa upaya pemberdayaan 

masyarakat dapat menghasilkan cakupan kegiatan Pelayanan KIA dan 

menumbuhkan rasa bahwa kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat. 

Kebijakan penempatan Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di desa sesuai 

dengan surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia nomor 429/Binkesmas/DJ/III/89 

tanggal 29 Maret 1989.  Karena adanya program zero personal growth yang 

dilatarbelakangi oleh keterbatasan dana pemerintah, maka pada tahun 1994 

berlakulah Keputusan Presiden RI, nomor 23 tahun 1994 tanggal 7 April 1994 

yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden RI nomor 77 tahun 2000 tanggal  2 

Juni tahun 2000 tentang pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT ) 

yang ditempatkan di desa. Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur 

dalam Kepmenkes RI nomor 1212 tahun 2002, tanggal 26 September tahun 2000.   

Dalam buku Panduan Bidan di tingkat desa (1996) Bidan di Desa adalah 

Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat 

di wilayah kerjanya, bertanggungjawab langsung kepada kepala Puskesmas 

setempat dan bekerjasama dengan perangkat desa. Kegiatan Bidan di Desa 

meliputi kegiatan yang terkait dengan pelayanan KIA termasuk KB, pengelolaan 

program KIA dan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang KIA.  
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Dengan bergulirnya program Desa Siaga tugas Bidan di Desa bertambah, 

mereka menjadi pengelola Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu UKBM yang 

dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan 

dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes  dikembangkan sebagai sarana kesehatan 

yang merupakan pertemuan antara segala upaya masyarakat dan dukungan 

Pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama Bidan) dengan melibatkan kader 

atau tenaga sukarela lainnya (Depkes RI., 2006). Bidan merupakan tenaga 

kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, berada dan tinggal bersama 

masyarakat di desa sehingga mereka dapat mengetahui secara langsung apa yang 

terjadi di masyarakat dan dapat membantu masyarakat untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang ada serta meningkatkan kesehatan mereka. Salah satu peran 

Bidan di Desa dalam pengembangan Desa Siaga adalah sebagai pembimbing   

penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan. Dengan demikian 

peran Bidan sangat penting dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk 

mencapai kemandiriannya dalam hidup sehat (Depkes RI., 2007). 

RPJMD  Jawa Timur tahun 2009-2014 memprioritaskan upaya kesehatan 

masyarakat salah satunya dengan perluasan fungsi pelayanan Polindes (ondok 

Bersalin Desa) dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Ponkesdes (Pondok 

Kesehatan Desa) yang juga melayanani kesehatan dasar dengan menempatkan 

tenaga paramedis dalam hal ini Perawat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Gubernur Jawa Timur no. 4 tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa 

Timur. Kebijakan ini sangat terkait dengan pengembangan Desa Siaga karena 
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dengan danya tenaga Perawat di Desa diharapkan akan bekerjasama dengan Bidan 

di Desa dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat.  

Pada prinsipnya baik Poskesdes sebagai wadah pemberdayaan masyarakat 

dalam mengembangkan Desa Siaga dengan Ponkesdes sebagaimana yang 

tercantum dalam Peraturan Gubernur sama-sama bertujuan untuk memandirikan 

masyarakat untuk hidup sehat, hanya pengelolaan secara administratif saja yang 

sedikit berbeda. Keberadaan Poskesdes tetap merupakan kegiatan bersumberdaya 

masyarakat, sedangkan Ponkesdes merupakan jaringan Puskesmas dalam rangka 

mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai 

percontohan ada 26 kabupaten yang mencoba mengembangkan Ponkesdes, 

sehingga perlu evaluasi pelaksanaannya pada tahun-tahun mendatang. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sampai akhir 

tahun 2009, dari 8.502 desa/kelurahan telah mengembangkan Desa Siaga 

sebanyak 8.457 desa/kelurahan (99,47%) yang mencakup hampir seluruh desa di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  Bidan yang telah dilatih sejak tahun 2006 sampai 

akhir tahun 2009 berjumlah 9.483 orang.  Jumlah kader yang telah dilatih di 

Kabupaten/Kota berjumlah 12.291 orang, sedangkan kader dan tokoh masyarakat 

yang dilatih di desa berjumlah 22.230 orang . 

Bila dilihat keberhasilannya sejak dideklarasikan tahun 2006 sampai akhir 

tahun 2009 pengembangan Desa Siaga di Provinsi Jawa Timur telah ada  520 

(6%)  Poskesdes dengan bangunan khusus, 3.214 (38%) Poskesdes bergabung 

dengan Polindes dan 4.723 (56%) Poskesdes bergabung dengan kegiatan lain. 

Sedangkan untuk pencapaian tahap perkembangannya ada 4.990 (59%) Desa 
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Siaga bina, 2.756 (32,6%) Desa Siaga  tumbuh, 660 (7,8%) Desa Siaga kembang 

dan hanya 51 (0,6%) Desa Siaga paripurna. Bila kondisi ini akan disetarakan 

menjadi Desa Siaga Aktif seperti yang diharapkan oleh Departemen Kesehatan, 

maka Provinsi Jawa Timur telah mencapai  41% Desa Siaga Aktif sebagai 

kumulatif Desa Siaga tumbuh, kembang dan  paripurna (Laporan Dinkes  Provinsi 

Jawa Timur, 2009). 

Khusus untuk Kabupaten Probolinggo, pelatihan Desa Siaga telah diikuti 

sebanyak 7 orang Kepala Puskesmas, 317 Bidan  dan 46 Perawat  di 330 desa. 

Untuk menjadi pelaksana kegiatan Desa Siaga ada 468 Kader yang dilatih di  

kabupaten dengan fasilitator dari provinsi dan kabupaten dan 1.125 Kader yang 

terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM/Ormas yang dilatih di desa 

dengan fasilitator dari kabupaten dan Bidan di Desa (Laporan Dinkes Kabupaten 

Probolinggo, 2009).  Adapun cakupan program KIA digambarkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Cakupan Program KIA Kabupaten Probolinggo Tahun 2006 - 2008. 

No. Cakupan 2006 2007 2008 

1. K1 87,6% 96,5% 97,8% 

2. K4 85,1% 88,5% 90,5% 

3. Persalinan oleh Nakes 83,1% 89,4% 92,9% 

4. Persalinan oleh Dukun 16,9% 10,6% 7,1% 

5. Pelayanan neonatal lengkap (KN2) 94,2% 97,6% 98,3% 

6 Kematian Ibu 8 12 11 

7. Kematian Bayi 159 187 136 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, tahun 2009 
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Kabupaten Probolinggo telah mengembangkan P4K (Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) sejak tahun 2007 yang 

merupakan salah satu kegiatan Pengembangan Desa Siaga. Dari 330 desa telah 

ada penandaan kondisi ibu hamil dengan bendera 105 (31,8%) desa, penandaan 

kondisi ibu hamil dengan stiker 128 (38,8%) desa, kepesertaan Tabulin 118 

(35,8%) desa, kepesertaan Dasolin 95 (28,8%) desa, kesediaan sebagai pemberi 

donor darah 216 (65,5%) desa dan adanya ambulan desa 238 (72,1%) desa.  

 Bila melihat Tabel 1.1 pengembangan P4K di Kabupaten Probolinggo  

cukup berhasil dengan cakupan K1 dan K4 yang semakin meningkat.  Demikian 

juga masyarakat telah memilih pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

dengan semakin menurunnya persalinan oleh dukun. Keberhasilan P4K ini 

tentunya  sangat terkait dengan kemampuan Bidan di Desa dalam pemberdayaan 

masyarakat. Dari pengalaman lapangan, ditemukan bahwa kemampuan dalam 

berkomunikasi merupakan kunci keberhasilan Bidan untuk dapat membangun 

kepercayaan masyarakat.  Sebagai fasilitator, Bidan diharapkan  dapat 

membangun komunikasi persuasif sehingga dapat bekerjasama dengan 

masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat 

terhadap upaya kesehatan (Depkes RI., 2009).  Manfaat P4K diantaranya untuk  

mempercepat berfungsinya Desa Siaga. Bila P4K dapat berjalan, diharapkan 

pengembangan Desa Siaga juga dapat berkembang dengan baik.  
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1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Pengembangan Desa Siaga yang telah dicapai  Kabupaten Probolinggo 

sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Probolinggo Tahun  2006 - 2008 
 

Tenaga 
Kesehatan 

Status  
Kepegawaian 

Bertempat  
Tinggal desa 

    Poskesdes  
(bangunan) 

Status Desa 
Siaga Tahun  

Jmlh 
 
Desa Bidan Perawat PNS PTT Ya Tdk Khusus Tidak Aktif Tdk  

2006 194 194 7 132 69 195 6 16 178 73 116 

2007 75 71 30 57 44 98 3 1 74 17 58 

2008 61 52 9 25 36 57 4 2 59 8 58 

Jumlah 330 317 46 214 149 350 13 19 311 98 232 

%   87,3 12,7 58,9 41,1 96,4 3,6 5,8 94,2 29,7 70,3 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, tahun 2009 

Kabupaten Probolinggo dengan 330 desa, pencapaian tahap perkembangan 

Desa Siaga ada 232 (70,3%) Desa Siaga bina, 71 (21,5%) Desa Siaga tumbuh, 27 

(8,2%) Desa Siaga kembang dan belum ada desa dengan tahap paripurna. Bila 

kondisi ini akan disetarakan menjadi Desa Siaga Aktif di Kabupaten Probolinggo 

baru dicapai 29,7% sebagaimana data pada Tabel 1.2.   Hal ini berarti hanya 

29,7% desa yang telah melakukan kegiatan Desa Siaga secara berkesinambungan 

yang meliputi sosialisasi, pelatihan kader, Survei Mawas Diri (SMD), 

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) serta kegiatan intervensi. Selain itu, 

sebagai syarat awal telah ada Forum Masyarakat Desa (FMD) yang berfungsi dan 

secara rutin mengadakan musyawarah untuk membahas permasalahan kesehatan 

di desa. Proses inilah yang seharusnya secara terus menerus dan 

berkesinambungan difasilitasi oleh Bidan di Desa dengan melibatkan para tokoh 
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masyarakat, perangkat desa, Ormas dan LSM sehingga dapat meningkatkan 

kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. 

Kenyataan di lapangan, proses pemberdayaan belum  dapat difasilitasi 

dengan baik oleh Bidan di Desa. Masih ada 70,3% Desa Siaga belum mencapai 

Desa Siaga Aktif.  Bidan di Desa masih  terfokus pada  tugasnya sebagai 

pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sehingga mengesampingkan upaya 

peningkatan peran serta masyarakat.  Hal ini tentunya tidak hanya dibutuhkan 

keterampilan klinis saja, namun perlu ditambah keterampilan KIE dengan 

melakukan strategi promosi  kesehatan di tingkat desa. Dengan telah mengikuti 

pelatihan Desa Siaga, Bidan di Desa diharapkan telah mempunyai kemampuan 

untuk memfasilitasi pengembangan Desa Siaga di wilayah kerjanya. Selain itu 

kegiatan pengembangan Desa Siaga dilakukan karena ada dana stimulan (proyek) 

dari pemerintah bahkan hanya untuk penyelesaian administrasi saja. Oleh 

karenanya pengembangan Desa Siaga masih dianggap sebagai program 

pemerintah, belum merupakan proses pemberdayaan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, sehingga pencapaian Desa Siaga Aktif masih rendah. 

Pencapaian Desa Siaga Aktif di Kabupaten Probolinggo  belum memenuhi 

target, sampai saat ini  hanya mencapai 29,7% yang seharusnya telah mencapai  

50% pada akhir tahun 2009 ( sesuai target SPM 80% pada tahun 2015). 
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1.3. KAJIAN  MASALAH 

Dengan menggunakan pendekatan sistem, dapat digambarkan kajian 

masalah pengembangan  Desa Siaga  Aktif  sebagai berikut : 

 

 

 

PROSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
Bidan di Desa Melakukan Proses 

Pemberdayaan dengan 
Membantu Masyarakat : 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.  Kajian Masalah Penelitian 

INPUT 
a. Adanya Forum Masyarakat Desa 
b. Kepala Puskesmas terlatih 
c. Bidan di Desa terlatih 
d. Kader, Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Agama, LSM/Ormas 
terlatih 

e. Karakteristik Bidan di Desa 
f. Kondisi Psikologis Bidan di 

Desa 
g. Keterlibatan  Bidan dalam 
h. Kegiatan Sosial  
i. Keberadaan Poskesdes  
j. Dana Operasional Poskesdes 
k. Kepemimpinan di Desa 

1. Pertemuan Forum 
Masyarakat 

2. Survei Mawas Diri (SMD) 
3. Musyawarah Masyarakat 

Desa (MMD)  
4. Intervensi penyelesaian 

masalah 
5. Evaluasi dan pembinaan 

1. Menemukan masalah 
2. Melakukan analisis 
3. Menentukan skala prioritas 
4. Mencari penyelesaian 

masalah 
5. Melakukan tindakan nyata 
6. Mengevaluasi kegiatan 

OUTPUT 
Tingkat Perkembangan 
Desa Siaga Aktif masih rendah 
dibandingkan dengan target yaitu 
29,7% yang seharusnya mencapai 
50% pada tahun 2009 
(sesuai SPM 80% tahun 2015) 
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1.3.1. Forum Masyarakat Desa 

Keberadaan Forum Masyarakat Desa (FMD) sebagai modal utama 

berdirinya Desa Siaga. Karena bila sudah ada forum berarti sudah ada wadah di 

masyarakat untuk melakukan Musyararah Masyarakat Desa (MMD). Bila ditinjau 

dari laporan pengembangan Desa Siaga dari Kabupaten Probolinggo, hampir 

semua desa telah mempunyai forum masyarakat desa yang berfungsi sebagai 

modal awal pengembangan Desa Siaga. 

1.3.2. Pelatihan Desa Siaga 

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melaporkan bahwa baru 7 

Kepala Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan Desa Siaga dari 33 Kepala 

Puskesmas.  Hal ini karena anggaran penyelenggaraan pelatihan terbatas dan 

tergantung pada tersedianya anggaran dari Pusat. Sehingga belum semua Kepala 

Puskesmas memahami konsep Desa Siaga. Untuk tenaga kesehatan lainnya, telah 

dilatih 317 Bidan, 46 Perawat dan 468 Kader di kabupaten, dengan fasilitator dari 

provinsi dan kabupaten. Dilajutkan dengan pelatihan kader di desa sejumlah 1.125 

Kader yang terdiri dari  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM dan Ormas yang 

dilatih di desa dengan fasilitator dari kabupaten dan Bidan di Desa.  Kader yang 

dilatih di kabupaten diharapkan dapat membantu Bidan di Desa memfasilitasi 

masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga di desa (Laporan Dinkes Kabupaten 

Probolinggo, 2009). 

Masih banyak komponen lain yang perlu mendapat sosialisasi maupun 

pelatihan Desa Siaga seperti Camat, Kepala Desa serta lintas sektor, karena 
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terbatasnya anggaran yang tersedia dari Pusat dan Provinsi, kegiatan ini 

selanjutnya diserahkan pada kabupaten untuk menyelenggarakannya. 

Dilaporkan bahwa sejak tahun 2008 dari anggaran Kabupaten Probolinggo 

telah dilakukan pertemuan sosialisasi Desa Siaga kepada seluruh Camat, Kepala 

Desa dan Kepala Puskesmas bahkan melibatkan TP. PKK Kecamatan se 

Kabupaten Probolinggo. Namun upaya ini belum cukup untuk dapat 

meningkatkan cakupan Desa Siaga Aktif, karena belum ditindaklanjuti dengan 

proses pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.   

1.3.3. Karakteristik Bidan di Desa 

Setiap individu mempunyai karakter yang berbeda yang merupakan 

pembawaan naluri setiap manusia. Demikian juga dengan Bidan di Desa, dengan 

usia yang berbeda, status perkawinan, pendidikan, masa kerja serta status 

kepegawaian yang berbeda merupakan modal awal untuk melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat. Penugasan Bidan di Desa ini bertujuan mendekatkan 

akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya diharapkan 

bertempat tinggal di desa. 

1.3.4. Kondisi Psikologis Bidan di Desa 

Pengetahuan, sikap dan motivasi merupakan unsur penting dalam diri 

seseorang untuk berperilaku.  Bila pengetahuan telah mencukupi, diharapkan kita 

dapat bersikap positif dan dengan motivasi yang tinggi dapat melakukan sesuatu 

yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Psikologis Bidan di Desa akan 

menentukan kemampuannya dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat. 
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1.3.5. Keterlibatan Bidan dalam Kegiatan Sosial 

Tim Penggerak PKK merupakan organisasi masyarakat yang paling 

berperan aktif dalam kegiatan Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo.  Bila Bidan 

di Desa terlibat dalam kegiatan sosial diantaranya TP. PKK desa diharapkan 

proses pemberdayaan masyarakat akan lebih cepat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat bahkan sampai ke kelompok Dasa Wisma. Namun untuk 

melanggengkan kemitraan ini perlu upaya yang kuat agar sejak awal 

pengembangan Desa Siaga ini telah mendapat respon positif dari para pengurus 

organisasi kemasyarakatan misalnya: Fatayat, Aisyiah dan organisasi keagamaan 

lainnya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Guswanti (2008) bahwa di 

Kabupaten Ogam Ilir kinerja Bidan di Desa dipengaruhi dukungan masyarakat. 

1.3.6. Keberadaan Poskesdes 

Keberadaan Poskesdes ini sangat mendukung pengembangan Desa Siaga 

karena Poskesdes merupakan pusat kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat serta tempat kegiatan musyawarah tentang 

kesehatan di desa.  Di Kabupaten Probolinggo dilaporkan bahwa baru terdapat 19 

Poskesdes yang mempunyai gedung khusus, sedangkan 311 Poskesdes lainnya 

masih bergabung dengan kegiatan lain (Profil Dinkes Kab. Probolinggo,  2009). 

Oleh karena itu perlu dukungan yang kuat, agar Poskesdes ini memenuhi 

syarat sebagai induk kegiatan kesehatan yang ada di desa, sehingga akan 

meningkatkan cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Probolinggo. 
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1.3.7. Dana Operasional Poskesdes 

Sejak dicanangkan pengembangan Desa Siaga pada tahun 2006, dana 

operasional untuk kegiatan Desa Siaga ini masih disediakan oleh Pusat dan 

Provinsi.  Sesuai dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk setiap tahun, 

Departemen Kesehatan memberikan dana operasional sekitar 1 juta sampai 1,5 

juta untuk masing-masing desa, berupa dana bantuan sosial. Tentunya dana 

operasional ini tidak seterusnya akan bergantung kepada  Pusat dan APBD 

Provinsi.  Oleh karenanya advokasi perlu terus dilakukan kepada pemerintah 

Kabupaten, agar dana operasional ini  dianggarkan dari APBD Kabupaten berupa 

Anggaran Dana Desa (ADD) serta swadaya masyarakat. Sebagaimana hasil 

penelitian Rohaeti (2008) bahwa potensi dana masyarakat (community financial) 

berperan sangat penting untuk  menggerakkan masyarakat dalam pengembangan 

Desa Siaga.  

1.3.8. Kepemimpinan di Desa 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan apapun di desa tanpa mendapat 

dukungan dari Kepala Desa serta perangkat desa lainnya, tidak akan berjalan 

dengan baik.  Oleh karenanya kepemimpinan di desa sangat penting 

keterlibatannya dalam proses pemberdayaan masyarakat.  Sesuai laporan Dinkes 

Kabupaten Probolinggo, dukungan Kepala Desa terhadap pengembangan Desa 

Siaga belum optimal, walaupun seluruh Kepala Desa telah memperoleh 

pemantapan tentang pengembangan Desa Siaga yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Dinkes Kabupaten Probolinggo, 2009). 

Pentingnya kepemimpinan masyarakat (community leadership) baik formal 
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maupun non formal dalam menggerakkan masyarakat, agar dapat berperan dalam 

pembangunan kesehatan (Rohaeti, 2008). 

1.3.9. Proses Pengembangan Desa Siaga 

Setelah pelatihan Desa Siaga dilaksanakan di Kabupaten, maka sosialisasi 

segera dilakukan untuk memfungsikan Forum Masyarakat Desa yang ada atau 

membentuk Forum Masyarakat Desa yang baru sebagai syarat berdirinya Desa 

Siaga. Selanjutnya dilaksanakan  kegiatan SMD (Survei Mawas Diri) untuk 

mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat 

desa.  Dari permasalahan tersebut disepakati masalah prioritas  dalam 

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).  Selanjutnya dilakukan identifikasi 

potensi sumberdaya yang ada untuk penyelesaian masalah dan disepakati kegiatan 

intervensi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Kegiatan tersebut 

perlu dievaluasi melalui pembinaan agar pengembangan Desa Siaga dapat 

berkesinambungan. Dari laporan Dinkes Kabupaten Probolinggo semua kegiatan 

ini baru dilaksanakan oleh 29,7% desa yang mencerminkan pencapaian Desa 

Siaga Aktif.  Untuk meningkatkan cakupan tersebut perlu dilakukan proses 

pemberdayaan secara terus menerus oleh Bidan di Desa dengan memberikan 

pembelajaran melalui siklus pemecahan masalah dengan membantu masyarakat : 

(1) menemukan masalah, (2) melakukan analisis, (3) menentukan skala prioritas, 

(4) mencari penyelesaian masalah, (5) melakukan tindakan nyata dan (6) 

mengevaluasi kegiatan. Hasil penelitian Pane (2008) bahwa di Kabupaten Sintang 

Kalimantan Barat, belum ada sistem surveilans berbasis masyarakat, sistem 

penanggulangan kegawatdaruratan, sistem penanggulangan bencana, sistem 
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pendanaan berbasis masyarakat, sebagaian besar masyarakat belum berperilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) dan belum menerapkan kesehatan lingkungan 

dengan baik. 

1.3.10. Tingkat Perkembangan Desa Siaga 

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan Desa Siaga Aktif, namun 

yang paling menentukan adalah proses pemberdayaan sebagai alih pengetahuan 

dan keterampilan dari Bidan di Desa kepada kader Desa Siaga.  Bila kegiatan ini 

tidak berhasil dilakukan dengan baik, maka bukan kemampuan yang diperoleh, 

namun ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Kenyataan yang terjadi 

di Kabupaten Probolinggo sampai saat ini, Desa Siaga Aktif  baru mencapai 

29,7% dari target yang ditetapkan yaitu 50% pada tahun 2009 ( Sesuai SPM 80% 

pada tahun 2015).  Karena disadari bahwa pembangunan kesehatan akan dapat 

berhasil dengan melibatkan peran aktif masyarakat, maka peneliti  memfokuskan 

penelitian ini untuk menganalisis kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan Desa Siaga 

Aktif  di Kabupaten Probolinggo. 

 

1.4.   RUMUSAN MASALAH 

Uraian terdahulu mengantar penulis pada rumusan masalah  penelitian 

yaitu : Bagaimana upaya peningkatan kemampuan Bidan di Desa melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat menuju Desa Siaga Aktif di Kabupaten 

Probolinggo. 
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1.5.   TUJUAN PENELITIAN 

1.5.1. Tujuan Umum 

Menyusun rancangan upaya peningkatan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat menuju Desa Siaga Aktif di 

Kabupaten Probolinggo. 

1.5.2. Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi karakteristik individu meliputi umur, status pernikahan, 

pendidikan formal, masa kerja, status kepegawaian dan tempat tinggal 

Bidan di Desa   

2. Mengidentifikasi kondisi psikologis Bidan di Desa meliputi pengetahuan 

tentang pengembangan Desa Siaga, sikap terhadap proses pemberdayaan 

masyarakat, serta motivasi kerja sebagai fasilitator pengembangan Desa 

Siaga  

3. Mengidentifikasi keterlibatan Bidan di Desa dalam kegiatan sosial 

meliputi tingkat keaktifan dalam organisasi sosial dan tingkat keaktifan 

dalam kegiatan masyarakat 

4. Mengidentifikasi  kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat meliputi membantu masyarakat : menemukan 

masalah, melakukan analisis, menentukan skala prioritas, mencari 

penyelesaian masalah, melakukan tindakan nyata dan mengevaluasi 

kegiatan pengembangan Desa Siaga 
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5. Menganalisis hubungan karakteristik individu, kondisi psikologis serta 

keterlibatan Bidan di Desa dalam kegiatan sosial dengan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. 

6. Menyusun rancangan upaya peningkatan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa 

Siaga Aktif di Kabupaten Probolinggo. 

 

1.6.   MANFAAT PENELITIAN 

1.6.1   Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang 

implementasi program kesehatan khususnya program pemberdayaan masyarakat 

yang harus dilakukan secara multi sektor dan berkesinambungan.  Selain itu 

sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

pemberdayaan masyarakat dengan unit analisis yang berbeda yang akan 

memberikan gambaran yang lebih luas tentang determinan dan beberapa faktor 

yang mempengaruhi keberlangsungan Desa Siaga. 

1.6.2. Manfaat  bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan motivasi bagi 

masyarakat untuk mengembangkan Desa Siaga dengan sungguh-sungguh. 

Keberadaan Bidan sebagai fasilitator tentunya belum cukup tanpa keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pemberdayaan. Oleh karenanya perlu kesadaran semua 

komponen di desa untuk mendukung pengembangan Desa Siaga. 
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1.6.3.   Manfaat bagi Instansi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para penentu kebijakan 

baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa pengembangan Desa Siaga  

memerlukan kebijakan komprehensif. Oleh karenanya perlu ada Bidan di Desa 

yang senantiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam upaya 

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Bila kemampuan Bidan di Desa 

kurang optimal dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat karena berbagai 

kendala, maka sudah saatnya setiap Puskesmas diharapkan memiliki tenaga 

fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) sebagai koordinator  program 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  PENGEMBANGAN DESA SIAGA 

Departemen Kesehatan dalam Rencana Strategi Pembangunan Kesehatan 

tahun 2010 – 2014  menyebutkan  bahwa visi pembangunan kesehatan ke depan 

adalah “ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Untuk melaksanakan 

visi tersebut ada misi  yang harus dijalankan yaitu (1) meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan 

masyarakat mandiri, (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin 

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, (3) 

menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, (4) menciptakan 

tatakelola kepemerintahan yang baik. 

Sejalan dengan misi tersebut dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 

tahun 2009 khususnya Subsistem Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk 

meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu 

mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap 

pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan 

pembangunan berwawasan kesehatan.  

Untuk melibatkan segenap potensi yang ada di masyarakat telah 

dikembangkan program Desa Siaga yang merupakan upaya kesehatan berbasis 

masyarakat, agar upaya kesehatan yang dilakukan lebih tercapai (accessible), 

lebih terjangkau (affordable), serta lebih berkualitas (quality). (Depkes RI., 2006 ) 

 21 
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2.1.1. Pengertian Desa Siaga 

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber 

daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan  mengatasi masalah-

masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.  

Pada awalnya istilah siaga digunakan  hanya untuk program Kesehatan Ibu dan 

Anak dengan singkatan siap antar jaga dalam upaya penurunan  angka kematian 

ibu dan bayi di pedesaan. Menurut  Pramudho (2009) desa siap antar jaga terdiri 

dari Warga Siaga dan Bidan Siaga, dalam mewujudkan bank darah desa atau 

kelompok donor darah, angkutan bersalin (ambulan desa), Tabulin (tabungan ibu 

bersalin) dan Dasolin (dana sosial bersalin).  Keterlibatan semua komponen 

masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, tenaga kesehatan, 

pimpinan legislatif, sektor swasta sangat dominan dalam mewujudkan Desa Siaga 

tersebut. 

Dijelaskan oleh Pramudho (2009) sejak dilaksanakan seminar tentang 

Desa Siaga pada tanggal 19 mei 2006, telah ditetapkan bahwa istilah Desa Siaga 

(desa siap antar jaga) diganti dengan istilah P4K (Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Perubahan ini dilakukan untuk 

mencegah kebingungan masyarakat dan rancunya istilah Desa Siaga. Ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dengan nomor : 564/Menkes/ 

SK/VIII/2006 pada tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengembangan Desa Siaga yang menggambarkan kegiatan menyeluruh dari 

berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan masyarakat sampai pada 

kesiapsiagaan bencana dan kegawatdaruratan yang  mungkin akan terjadi di desa. 
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2.1.2. Tujuan Desa Siaga 

 Tujuan Desa Siaga secara umum yaitu terwujudnya masyarakat desa yang 

sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.  

Sedangkan secara khusus pengembangan Desa Siaga bertujuan : (Depkes RI., 

2006) 

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang 

pentingnya Kesehatan. 

2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap 

risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan  diantaranya 

bencana, wabah penyakit dan kegawatdaruratan.  

3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melakukan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) 

4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa 

5. Meningkatnya kemampuan dan kemauan  masyarakat desa untuk menolong 

dirinya di bidang Kesehatan. 

2.1.3. Sasaran Desa Siaga 

Sasaran Desa Siaga dikelompokkan menjadi tiga kelompok sasaran, yang 

dalam pendekatannya harus dilakukan secara simultan. Ketiga kelompok sasaran 

tersebut adalah: 

1.   Sasaran Primer/Utama 

Sasaran primer atau sasaran utama adalah semua individu di desa yang mampu 

melaksanakan hidup sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan 
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kesehatan di wilayah desanya.  Sasaran primer tersebut terutama adalah 

seluruh kepala keluarga yang ada di desa tersebut. 

2.   Sasaran Sekunder/Antara 

Sasaran sekunder atau sasaran antara, adalah individu atau kelompok yang 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku sasaran primer atau dapat 

menciptakan iklim yang kondusif. Sasaran sekunder adalah :  tokoh 

masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, 

kader desa, serta petugas kesehatan.  

  3.   Sasaran Tertier/Pendukung 

  Sasaran tertier atau sasaran pendukung adalah individu, kelompok, maupun  

institusi    yang memberikan dukungan kebijakan, fasilitas perundangan, dana,  

dsb. Sasaran tertier di desa adalah Kepala Desa, Camat, para pejabat sektor 

terkait, swasta, para donatur, dan stakeholder lainnya (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur, 2006). 

 Sedangkan menurut Kepmenkes RI nomor 564 tahun 2006 dalam 

pedoman pelaksanan pengembangan Desa Siaga, sasaran pengembangan Desa 

Siaga ada tiga jenis sasaran untuk mempermudah intervensi yaitu : 

1. Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan 

hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di 

wilayah desanya 

2. Semua pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu 

dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan 
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perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh 

perempuan dan pemuda, kader desa serta petugas kesehatan 

3. Semua pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan 

perundang-undangan, dana, tenaga dan sarana antara lain Kepala Desa, Camat, 

para pejabat terkait, swasta, para donatur dan pemangku kepentingan lainnya 

2.1.4. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga 

 Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan dengan membantu/memfasilitasi 

masyarakat untuk menjalani proses pemberdayaan/pembelajaran melalui 

siklus/spiral pemecahan masalah yang terorganisir (pengorganisasian masyarakat) 

dengan langkah sebagai berikut (Depkes, 2006) :  

1. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumberdaya yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah  

2. Mendiagnosis masalah dan merumuskan berbagai alternatif pemecahan 

masalah 

3. Menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan 

melaksanakannya, serta 

4. Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya yang telah 

dilakukan. 

Kegiatan pemberdayaan melalui langkah diatas yang juga diuraikan oleh 

Azis (2005) dalam Huraerah (2008) bahwa tahapan yang seharusnya dilalui dalam 

pemberdayaan adalah (1) membantu masyarakat dalam menentukan masalahnya, 

(2) melakukan analisis terhadap permasalahan secara mandiri (partisipatif), (3) 

menentukan skala prioritas masalah, (4)  mencari penyelesaian masalah yang 
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sedang dihadapi, (5) melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah 

dan (6) mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan untuk mengetahui keberhasilan 

dan kegagalannya.  

Pengembangan Desa Siaga  (Depkes RI., 2006) dilakukan dengan 

memfasilitasi masyarakat Desa untuk menempuh siklus pembelajaran dalam 

menangani berbagai masalah kesehatan yang dihadapinya. Proses ini diawali 

dengan memfasilitasi masyarakat desa dengan identifikasi masalah dan 

penyebabnya dalam bentuk Survei Mawas Diri (SMD). Kemudian hasil SMD 

dianalisis dan ditelaah guna merumuskan alternatif pemecahan masalah kesehatan 

yang dihadapi dalam forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Setelah 

terpilih alternatif pemecahan masalah, selanjutnya disepakati upaya penetapan dan 

pelaksanaan pemecahan masalah. Untuk itu, dilakukanlah rekrutmen dan 

pelatihan kader yang akan membantu dalam pengelolaan kegiatan kesehatan 

masyarakat. Selanjutnya para kader akan melaksanakan kegiatan intervensi yang 

telah disepakati, disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Seiring dengan 

berjalannya kegiatan,  para kader difasilitasi untuk melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi agar dapat diketahui tingkat keberhasilan kegiatan mereka, dan sekaligus 

mendapatkan informasi untuk pengembangan kegiatan lebih lanjut. Yang juga 

sangat penting diperhatikan di sini adalah fasilitasi terhadap para kader dalam 

rangka menjaga kelestarian (sustainability) dari keterlibatan atau peran aktif 

mereka. Tidak jarang, selang beberapa waktu setelah suatu UKBM tumbuh, 

kemudian mati akibat banyaknya kader yang mengundurkan diri atau tidak aktif. 

Banyak hal yang menyebabkan kejadian ini. Salah satunya adalah karena kader 
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tersebut sebenarnya masih disibukkan oleh urusan memenuhi kebutuhan 

primernya yang berupa keamanan secara ekonomis. Oleh karena itu, tahap ini 

justru sangat kritis, karena fasilitator harus dapat mengantisipasi kemacetan, 

dengan mengembangkan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader. 

Dengan demikian, fasilitasi yang dilakukan menjadi bersifat membangun 

kemandirian masyarakat bukan sebaliknya menciptakan ketergantungan (Depkes 

RI., 2006) 

2.1.5. Tahap Perkembangan Desa Siaga 

Terdapat 9 (sembilan) kriteria Desa Siaga di Provinsi Jawa Timur, yaitu : 

(1) adanya Forum Masyarakat Desa (FMD), (2) Pelayanan Kesehatan Dasar, (3) 

ada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), (4) berjalannya P4K 

dan dibina Puskesmas PONED, (5) Surveilans berbasis masyarakat, (6) Sistem 

Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, (7) Sistem 

Pembiayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat, (8) Lingkungan Sehat, dan (9) 

Masyarakat ber-PHBS dan Kadarzi. 

Untuk memudahkan dalam pembinaan dan evaluasi, maka Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur seperti yang tercantum dalam buku Pedoman 

Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga membuat 4 (empat)  tahap perkembangan 

Desa Siaga sebagai berikut : 

1. Tahap Bina 

Pada tahap ini Forum Masyarakat Desa (FMD) mungkin belum aktif, 

namun telah ada forum/lembaga masyarakat desa yang telah berfungsi dalam 

bentuk apa saja, misalnya kelompok rembug desa, kelompok yasinan atau 
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persekutuan do’a.  Demikian juga Posyandu dan Polindesnya mungkin masih 

pada tahap pratama.  Pembinaan intensif dari petugas kesehatan dan petugas 

sektor lainnya sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk pendampingan saat ada 

pertemuan forum desa untuk meningkatkan kinerja forum dengan pendekatan 

Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Pada tahap ini, Desa Siaga 

telah memenuhi kriteria (1) adanya Forum Masyarakat Desa (FMD), (2) 

Pelayanan Kesehatan Dasar, dan (3) ada Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM)  

2. Tahap Tumbuh 

Pada tahap ini FMD telah aktif dan ada prakarsa dari anggota forum untuk 

mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan masyarakat selain posyandu. 

Demikian juga Polindes dan Posyandu sedikitnya sudah pada tahap madya. 

Pendampingan dari tim Kecamatan atau petugas dari lintas sektor atau LSM masih 

sangat diperlukan untuk pengembangan  kualitas Posyandu atau pengembangan 

UKBM lainnya. Hal  penting lain yang diperhatikan adalah pembinaan dari 

Puskesmas PONED sehingga semua ibu hamil,  bersalin-nifas serta bayi baru lahir 

yang risiko tinggi  dan mengalami komplikasi dapat ditangani dengan baik. 

Disamping itu sistem surveilans berbasis masyarakat juga sudah dapat berjalan, 

artinya masyarakat mampu mengamati penyakit (menular dan tidak menular) serta 

faktor risiko di lingkungannya secara terus menerus dan melaporkan serta 

memberikan informasi pada petugas kesehatan/yang terkait. Pada tahap ini, Desa 

Siaga telah memenuhi 3 kriteria pada tahap bina ditambah 2 kriteria lainnya.  
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3. Tahap Kembang 

Pada tahap ini FMD telah berperan secara aktif dan mampu 

mengembangkan berbagai UKBM sesuai kebutuhan masyarakat dengan biaya 

berbasis masyarakat. Sistem Kewaspadaan Dini masyarakat menghadapi bencana 

dan kejadian luar biasa telah dilaksanakan dengan baik, demikian juga dengan 

sistem pembiyaan kesehatan berbasis masyarakat.  Jika selama ini pembiayaan 

kesehatan oleh masyarakat sempat terhenti karena kurangnya pemahaman 

terhadap sistem jaminan, masyarakat didorong lagi untuk mengembangkan sistem 

serupa dimulai dari sistem yang sederhana dan jelas dibutuhkan oleh masyarakat, 

misalnya tabulin.  Pembinaan masih diperlukan meskipun tidak terlalu intensif. 

Padak tahap ini, Desa Siaga telah memenuhi 3 kriteria pada tahap bina, ditambah 

4 kriteria lainnya. 

4. Tahap Paripurna 

Pada tahap ini semua indikator dalam kriteria Desa Siaga sudah terpenuhi.  

Masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih 

dan sehat.  Masyarakatnya sudah mandiri dan siaga tidak hanya terhadap masalah 

kesehatan yang mengancam, namun juga terhadap kemungkinan musibah/ 

bencana non kesehatan. Pendampingan dari tim Kecamatan sudah tidak 

diperlukan lagi. Pada tahap ini, Desa Siaga telah mencapai seluruh kriteria. 

(Dinkes Provinsi Jawa Timur , 2006). 

2.1.6. Pengertian Desa Siaga Aktif 

Pengertian Desa Siaga Aktif  adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan 

Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi 
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sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan 

kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, 

lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). Definisi inilah yang  terdapat dalam SPM 

kabupaten/kota. ( Penjelasan tentang SPM kabupaten/kota) 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat  telah ditetapkan target 80% desa menjadi Desa Siaga Aktif  pada 

tahun 2015 sesuai Permenkes RI no. 741/Menkes/PER/VII/2008, tanggal 29 Juli 

2008. Untuk implementasinya di lapangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

menyepakati bahwa Desa Siaga Aktif adalah Desa yang memiliki Poskesdes yang 

telah berfungsi dan Desa Siaga berada pada tahap tumbuh, kembang dan 

paripurna. ( Hasil Pertemuan Koordinasi Seksi Promkes se Jawa Timur) 

2.1.7.  Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) 

Poskesdes adalah suatu bentuk UKBM yang berfungsi mengkoordinasikan 

seluruh UKBM yang ada, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Desa Siaga. 

Dalam Kepmenkes no. 564 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengembangan Desa Siaga disebutkan bahwa kriteria Desa Siaga adalah minimal 

ada satu Poskesdes. Poskesdes dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan 

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang 

merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah.  

Pelayanan di Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader 

atau tenaga sukarela lainnya. 
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Fungsi Poskesdes sebagaimana  dijelaskan dalam Petunjuk Teknis 

Pengembangan dan Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa adalah sebagai (1) 

wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan, (2) wahana kewaspadaan 

berbagai risiko dan masalah kesehatan, (3) wahana pelayanan kesehatan dasar, 

guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan 

jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dan (4) wahana pembentukan 

jejaring berbagai UKBM yang ada di desa (Depkes RI., 2006). 

Kegiatan Poskesdes utamanya adalah pengamatan dan kewaspadaan dini 

(surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans 

lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan 

kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar.  

Kegiatan Poskesdes lainnya yang merupakan kegiatan pengembangan yaitu 

promosi kesehatan, penyehatan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat 

setempat. (Depkes RI., 2006) 

 

2.2. PENEMPATAN BIDAN DI DESA 

2.2.1. Pengertian Bidan di Desa 

Pengertian Bidan dalam Kepmenkes nomor 900 tahun 2002 adalah 

seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan Bidan dan lulus ujian 

sesuai dengan persyaratan yang berlaku.  Ditambahkan dalam Kepmenkes nomor 

1212 tahun 2002 bahwa Bidan adalah seorang yang telah mengikuti Program 

Pendidikan Bidan (P2B) yang disetarakan dengan Diploma I, Diploma III dan 

Diploma IV dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 
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Sedangkan Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan 

tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi 1 

(satu) sampai 2 (dua) desa.  Dalam melaksanakan tugasnya, Bidan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Puskesmas setempat dan bekerjasama dengan 

perangkat desa (Depkes RI., 1996). 

2.2.2. Tujuan Penempatan Bidan di Desa 

Tujuan  penempatan Bidan di Desa adalah terjaminnya kesehatan ibu dan 

anak dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan kematian 

bayi serta mendukung pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.  

 Sesuai buku panduan Bidan di Tingkat Desa (Depkes RI., 1996) bahwa 

tujuan umum penempatan Bidan di Desa adalah untuk  meningkatkan mutu dan 

pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan angka 

kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kelahiran, yang didukung oleh 

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperikau hidup sehat. Adapun tujuan 

penempatan Bidan di Desa secara khusus adalah : 

1. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan 

persalinan, perawatan nifas, kesehatan bayi dan anak balita, serta pelayanan 

dan konseling pemakaian kontrasepsi. 

2. Menjaring seluruh kasus risiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru 

lahir untuk mendapatkan penanganan yang memadai sesuai kasus dan 

rujukannya.  

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan kesehatan ibu dan 

anak di wilayah kerjanya 
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4. Meningkatkan perilaku hidup sehat pada ibu, keluarga dan masyarakat yang 

mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidan di Desa 

Tugas utama Bidan adalah membina peran serta masyarakat melalui 

pembinaan Posyandu dan pembinaan kelompok Dasa Wisma, disamping memberi 

pelayanan langsung di Posyandu dan pertolongan persalinan (Wijono. D.,  1997).   

Sedangkan tugas pokok Bidan  di Desa  adalah melaksanakan kegiatan 

Puskesmas di desa wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah 

kesehatan yang dihadapi, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diberikan.  

Selain itu Bidan di Desa mempunyai tugas menggerakkan dan membina 

masyarakat desa di wilayah kerjanya agar tumbuh kesadarannya untuk dapat 

berperilaku hidup sehat (Wijono. D., 1997) 

Selanjutnya dijelaskan bahwa fungsi Bidan di wilayah kerjanya adalah : 

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah, 

menangani persalinan, pelayanan keluarga berencana dan pengayoman medis 

kontrasepsi 

2. Menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, 

yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat 

3. Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi 

4. Membina kelompok Dasa Wisma di bidang kesehatan 

5. Membina kerjasama lintas program, lintas sektoral dan lembaga swadaya 

masyarakat 
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6. Melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke Puskesmas kecuali 

dalam keadaan darurat harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya 

7. Mendeteksi secara dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian 

kontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit lain dan berusaha mengatasi sesuai 

dengan kemampuan. 

 

2.3.   FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KINERJA 

Menurut Gibson, et al (1987) terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang 

mempengaruhi perilaku kinerja dan kinerja yaitu variabel individu, variabel 

organisasi, dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut 

mempengaruhi perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja 

personal.  Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan 

dengan tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu 

jabatan. Pertama, variabel individu dikelompokkan pada sub-variabel kemampuan 

dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Sub-variabel kemampuan dan 

keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja 

individu. Kedua, variabel psikologis terdiri dari sub-variabel pengetahuan, sikap, 

kepribadian, motivasi. Variabel ini  banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat 

sosial, pengalaman kerja sebelumnya, dan demografis. Variabel psikologis 

merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur, serta sukar mencapai kesepakatan 

tentang pengertian dari variabel tersebut, karena seorang individu masuk dan 

bergabung dalam organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang budaya, dan 

keterampilan berbeda satu sama lainnya. Ketiga, variabel organisasi berefek  tidak 
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langsung terhadap perilaku dan kinerja individu. Variabel ini terdiri dari sub-

variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan. 

Menurut Timple (1992) yang dikutip Mangkunegara (2007) dijelaskan 

bahwa kinerja seseorang dipengaruhi dua faktor yaitu : 1) Faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat 

seseorang. 2) Faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi kinerja seseorang yang 

berasal dari lingkungan.  

Mejia dalam Satyawan (2003) menyebutkan bahwa 1) Faktor internal yang 

terbagi menjadi dua yaitu (a) Karakteristik individu seperti umur, pendapatan, 

status perkawinan, pengalaman kerja, masa kerja. (b) Sikap terhadap tugas, 

pengetahuan, motivasi dan tanggung jawab serta  kebutuhan terhadap imbalan. 2) 

Faktor ekternal yang berupa sosial ekonomi, demografi, geografi (lingkungan 

kerja) aseptabilitas, aksesibilitas, beban kerja dan organisasi (pembinaan, 

pengawasan, koordinasi dan fasilitas) 

2.3.1. Karakteristik Bidan di Desa 

2.3.1.1. Umur 

Dari hasil penelitian Istiarti (1996) dikemukakan bahwa 60% Bidan di Desa 

yang baru ditempatkan berusia 19-21 tahun serta pengalamannya untuk 

melakukan pendekatan kepada masyarakat masih kurang.  Hal ini sangat 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Bidan di Desa.  

Diperkuat oleh Widayatun, et al., 1999 bahwa Bidan di Desa yang umurnya lebih 

tua mempunyai pengalaman dan pendidikan yang lebih baik, karena rasa 
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solidaritas personal, sosial dan profesionalnya akan lebih baik dibandingkan 

Bidan yang usianya masih muda.  

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang lebih 

matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang 

yang lebih dewasa lebih dipercayai dari orang yang belum cukup tinggi 

kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwa 

(Nursalam, 2001 ). 

Hurlock (2002), menyatakan bahwa umur adalah lama hidup dalam tahun 

yang dihitung sejak dilahirkan. Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun 

sampai kira-kira umur 40 tahun. Masa dewasa dini adalah pencaharian, 

kemantapan dan masa reproduktif. Masa dewasa madya dimulai umur 41-60 

tahun, masa antara 41-50 tahun yaitu setelah puas dari hasil kesuksesan mereka 

sampai mencapai usia 60-an. Masa dewasa lanjut (usia lanjut) dimulai pada umur 

60 tahun sampai kematian, ini merupakan masa pensiun, pensiun selalu 

menyangkut perubahan peran, keinginan dan nilai perubahan secara keseluruhan 

terhadap pola kehidupan setiap individu. 

2.3.1.2. Status Pernikahan 

 Bidan di Desa yang belum berkeluarga, menurut anggapan tokoh 

masyarakat maupun masyarakat akan menjadi beban untuk menjaga 

keberdayaannya di desa.  Apalagi bila ada pertolongan persalinan dimalam hari, 

seorang Bidan di Desa yang belum berkeluarga tidak mau berangkat bila tidak 

diantar oleh perangkat desa (Istiarti, 1996). Sedangkan menurut Guswanti,E 
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(2008) status perkawinan tidak berhubungan dengan kinerja Bidan di Desa dalam 

mengelola Desa Siaga di Kabupaten Ogan Ilir. 

2.3.1.3. Pendidikan Formal 

 Pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandangnya terhadap diri dan 

lingkungannya, Jadi dapat diartikan bahwa pendidikan yang menuntun manusia 

untuk berbuat dan mengisi kehidupannya (Nursalam dan Siti Pariani, 2001). 

Pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja 

maksimal (Mangkunegara, 2007). 

As’ad (2008) mengemukakan pendidikan mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi kerja dan merupakan syarat utama dalam pekerjaan professional. 

Pendidikan di akademi kebidanan, boleh dikatakan adalah untuk pencapaian 

akademik yang belum sampai pada kompetensi program. Untuk menjadi Bidan di 

Desa Siaga, diperlukan tambahan pelatihan tersendiri (Harni,  2007).  

Gibson dalam Suardina (2006) menyatakan bahwa pendidikaan berperan 

besar dalam produktivitas, semakin berpendidikan pekerja maka tingkat 

produktivitasnya semakin baik. Pendidikan erat kaitannya dengan produktivitas, 

dimana pekerjaan profesi seperti guru, petugas medis yang mempunyai 

pendidikan tinggi mempunyai daya cipta yang lebih baik dari pada pekerja yang 

lebih rendah.  

2.3.1.4. Masa Kerja 

Pengalaman adalah guru yang baik, oleh sebab itu pengalaman itu 

merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk 
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memperoleh kebenaran pengetahuan. Pengalaman pribadi dapat digunakan 

sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi pada masa lalu (Notoatmodjo. S., 2002). 

Pada tahun pertama penempatan, Bidan di Desa belum dikenal oleh 

masyarakat setempat, namun setelah berada di desa 3-5 tahun akan dikenal dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat di mana Bidan di Desa bekerja 

(Martodipuro, 1992).  Selanjutnya menurut Istiarti (1996) Bidan di Desa yang 

sudah 3 tahun lebih bertugas di desa pada umumnya 20% sudah dekat dan dikenal 

oleh masyarakat, sedangkan yang bertugas  kurang dari 1 tahun 13,3% masih 

harus banyak menyesuaikan diri dengan masyarakat.  

Lama bekerja seorang Bidan di Desa dapat diidentikkan dengan 

banyaknya pengalaman yang diperoleh seseorang selama bekerja maka 

pengetahuan Bidan juga bertambah pula, dengan pengetahuannya tersebut Bidan 

dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya (Depkes RI, 1996). 

2.3.1.5. Status Kepegawaian 

Karena keterbatasan kemampuan pemerintah, sejak tahun 1994 terdapat 2 

(dua) jenis ketenagaan Bidan di Desa yaitu Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).  Keduanya diangkat oleh pejabat yang 

berwenang untuk pekerjaan Bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah 

(Depkes RI., 1996). Sampai saat ini  kedua jenis kepegawaian tersebut masih 

berlaku sebagai upaya mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan sampai ke wilayah 

desa untuk mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat. 
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2.3.1.6. Tempat Tinggal 

Sesuai dengan namanya Bidan di Desa, maka sewajarnya ditempatkan dan 

diwajibkan tinggal di desa atau Polindes serta bertugas melayani masyarakat di 

wilayah kerjanya, yang meliputi 1 sampai 2 desa. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bidan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas setempat (Depkes 

RI, 1997 dalam Purba 2009). 

Penelitian Winarni (2007) mendapati bahwa lokasi tempat tinggal Bidan 

berpengaruh terhadap peranan Bidan di Desa dalam upaya menurunkan angka 

kematian ibu di Kabupaten Aceh Utara. 

Menurut Syahlan (2002), Bidan di Desa yang bertempat tinggal di desa 

atau Polindes memiliki kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan Bidan 

Desa yang tidak bertempat tinggal di Polindes. Hal ini sangat logis karena dari 

beberapa fakta, Bidan yang bertempat tinggal di luar desa  sebagian waktu 

kerjanya habis tersita perjalanan pulang pergi dari tempat tinggal ke Polindes 

sehingga mengganggu kinerjanya.  

2.3.2. Kondisi Psikologis Bidan di Desa 

2.3.2.1.Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, rasa 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo. S., 2005).  Pengetahuan seseorang tentang suatu objek 

mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek inilah 
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yang akan menentukan sikap seseorang terhadap suatu objek tertentu, semakin 

banyak aspek positif dari suatu objek diketahui maka menimbulkan sikap makin 

positif terhadap suatu objek tersebut.  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (perilaku ) dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan. 

Bloom dalam Notoatmodjo. S. (2005), membagi tahap pengetahuan  dalam 

domain kognitif terdiri dari 6 tahap yaitu : 

1.  Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat 

pengetahuan paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang 

apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan dan sebagainya.  

2. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyimpulkan, meramal dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 
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3. Aplikasi (application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur 

organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis 

ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap 

suatu teori atau rumusan yang telah ada. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-

kriteria yang telah ada.  Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan 
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adalah (1) Umur, faktor  umur akan membuka perilaku seseorang, kematangan 

usia sangat berpengaruh terhadap proses berfikir seseorang,seperti dikemukakan 

oleh Huclock (1998)  dalam Nursalam (2001) bahwa semakin cukup umur 

seseorang, maka tingkat pengetahuan dan kekuatannya akan lebih matang dalam 

berfikir dan bekerja. (2) Pendidikan, menurut Nursalam (2001) makin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah seseorang dalam menerima 

informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya 

tingkat pendidikan yang kurang atau rendah akan menghambat perkembangan 

sikap seseorang terhadap beberapa nilai yang baru diperkenalkan. (3) Pengalaman, 

merupakan sumber pengetahuan, dan pengalaman itu merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan (Notoatmodjo.S., 2005), sehingga dalam hal 

ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman yang didapat oleh 

seseorang akan semakin baik. (4) Pekerjaan, menurut Markum dalam Nursalam 

(2001) pekerjaan umumnya dapat menciptakan kegiatan yang menyita waktu. 

Seseorang yang bekerja cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik dari 

pada yang tidak bekerja. karena teman sekerja merupakan sumber informasi dan 

menambah pengetahuan.   

2.3.2.2. Sikap 

Sikap adalah pandangan atau sesuatu yang disertai kecendrungan untuk 

bertindak sesuai dengan sikap yang obyektif ( Purwanto, 1999 ) Namun menurut 

Charles Abraham alih bahasa Leony Sally, 1997 mengatakan : sikap itu bersifat 

sosial dalam arti kita menyesuaikan dengan orang lain dan kelihatannya itu 

menuntun perilaku kita sehingga kita bertindak sesuai sikap yang kita ekspresikan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 43

Notoatmodjo.S. (2005) menjelaskan bahwa sikap merupakan reaksi atau 

respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. 

Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan 

konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap 

stimulus sosial. 

Sikap dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sikap positif dan negatif. 

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu obyek, ia akan siap 

membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan obyek itu. 

Sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu obyek, maka ia 

akan mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan obyek itu (Ahmadi, 

2002 dalam Purba, 2009). 

Penelitian Lubis (2006) dalam Purba (2009), yang meneliti perilaku Bidan 

di Desa di Kecamatan Angkola Tapanuli Selatan menemukan bahwa sikap Bidan 

di Desa berpengaruh terhadap kinerja dalam memberikan pelayanan kepada ibu 

dan balita. Dalam penelitian tersebut mendapati bahwa Bidan yang mempunyai 

sikap negatif terhadap profesinya memberikan pelayanan kepada ibu dan balita 

kurang baik, sebaliknya Bidan di Desa yang mempunyai sikap positif memberikan 

pelayanan dengan baik kepada ibu dan balita.   

Manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam peristiwa, 

baik benda, orang, pandangan dan norma-norma serta sesuatu peristiwa yang 

terdapat di lingkungannya. Sikap mempunyai berbagai ciri bukan dibawa sejak 
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lahir, dapat berubah-ubah, tidak berdiri sendiri, objek sikap itu dapat merupakan 

sesuatu perihal tertentu, mempunyai segi motivasi dan  peran.   

2.3.2.3. Motivasi 

Menurut Gray (dalam Winardi, 2007) bahwa motivasi merupakan hasil 

sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang 

menyebabkan timbulnya sikap antusias dan persistensi dalam melaksanakan 

kegiatan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi disimpulkan bahwa motivasi 

adalah bagaimana menggerakkan orang agar mau bekerja dengan semangat dan 

menunjukkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

peran fungsi untuk keberhasilan suatu organisasi dalam hal ini Bidan di Desa 

sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga. 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri seseorang 

yang terarah untuk mencapai tujuan kerja. David C.Mc.Cleland (1987) Seperti 

dikutip oleh Mangkunegara (2000) berpendapat bahwa “ ada hubungan yang 

positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi adalah 

suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas 

dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja dengan predikat 

terpuji. 

Selanjutnya Mc.Cleland, mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang 

yang memiliki motif berprestasi tinggi yaitu : (1) memiliki tanggung jawab 

pribadi yang tinggi, (2) berani mengambil risiko (3) memiliki tujuan realistis (4) 

memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 
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tujuannya (5) memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukan (6) mencari kesempatan  untuk merealisasikan rencana yang 

telah diprogramkan. 

Berdasarkan pendapat tersebut seseorang akan mampu mencapai kinerja 

yang maksimal jika akan memiliki motivasi prestasi tinggi. Motivasi berprestasi 

yang perlu dimiliki oleh seseorang harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri 

selain dari lingkungan kerja.  

2.3.3. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial  

2.3.3.1. Keaktifan dalam Organisasi Sosial 

Organisasi sosial yang ada di masyarakat merupakan wadah berkumpulnya 

para anggota dari masing-masing organisasi tersebut, sehingga upaya 

pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan efisien apabila 

pemerintah/tenaga kesehatan memanfaatkannya dalam upaya pembangunan 

kesehatan. Organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah TP. 

PKK, kelompok pengajian atau kelompok lain yang terorganisir dengan baik. 

2.3.3.2. Keaktifan dalam Kegiatan Masyarakat 

 Masalah kesehatan tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan sendiri, 

apalagi seorang Bidan di Desa tidak mungkin melakukan tugasnya sendiri tanpa 

dukungan semua pihak dari kalangan masyarakat. Keaktifan Bidan di Desa dalam 

kegiatan di desa sebagai upaya membuat jejaring kemitraan. Kemitraan dengan 

dukun bayi, dengan kader di Posyandu, peningkatan kepedulian masyarakat 

melalui berbagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk atas 

kebutuhan penyelesaian masalah yang mereka hadapi. 
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2.4.   PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

2.4.1.  Pengertian Pemberdayaan 

Menurut Sulistiyani  (2004) bahwa secara  etimologis pemberdayaan 

berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan.  Bertolak  

dari  pengertian  tersebut,  maka  pemberdayaan  dimaknai  sebagai  proses  untuk  

memperoleh  daya,  kekuatan  atau  kemampuan,  dan  atau  proses pemberian 

daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada  pihak 

yang kurang atau belum berdaya.  

Shardlow (1998) dalam Adi, I.R. (2008) pengertian  pemberdayaan, pada 

intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha 

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa 

depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow 

menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai sesuatu gagasan tidaklah jauh 

berbeda dengan gagasan Biestek (1961) dalam Notoatmodjo.S. (2005) yang 

dikenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama ‘Self-

Determination’. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan 

sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi 

permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan 

penuh dalam membentuk hari depannya.  

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab 

utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah 

masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan 

yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, 
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kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama 

dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan 

membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program 

pembangunan. Setiap komponen masyarakat selalu memiliki kemampuan atau 

berpotensi. Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat apabila di antara mereka 

mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk dapat berdaya dan mandiri.  

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan tersebut,  maka  dapat  

disimpulkan  bahwa  pada  hakekatnya  pemberdayaan adalah suatu proses dan 

upaya untuk memperoleh atau memberikan  daya,  kekuatan  atau  kemampuan  

kepada  individu  dan  masyarakat lemah  agar  dapat  mengidentifikasi,  

menganalisis,  menetapkan  kebutuhan  dan potensi serta masalah yang dihadapi 

dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan 

sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.  

2.4.2.  Tujuan Pemberdayaan  

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004)  adalah terbentuknya 

individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 

berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian 

masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai 

dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang 

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. 
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Menurut Sulistyani (2004) terjadinya keberdayaan pada empat aspek 

tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan 

kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Dengan 

demikian, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi 

dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan 

pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya. Kemandirian masyarakat 

dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang 

mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, 

kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan 

secara mandiri. 

Sulistiyani menjelaskan bahwa daya kemampuan yang dimaksud adalah 

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi 

oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku 

masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap 

nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan 

yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai 

keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan 

kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung 

masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.  

Menurut Nasikun (2000) paradigma pembangunan baru berprinsip bahwa 

pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisitaif dan 

dorongan berbagai kepentingan masyarakat.  Masyarakat harus diberi kesempatan 
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untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya 

sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat.   

2.4.3. Tahapan Pemberdayan Masyarakat 

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara 

bertahap, yaitu: (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 

sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan berpikir atau 

pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-

keterampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004).   

Dijelaskan selanjutnya bahwa Tahap pertama atau tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. 

Pada tahap ini pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya 

dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang 

diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya 

untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan agar masyarakat semakin 

terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

memperbaiki kondisinya. Pada tahap kedua yaitu proses transformasi 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dapat berlangsung baik, demokratis, 

efektif dan efisien, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani 

proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki 
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relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan jika telah menyadari akan 

pentingnya peningkatan kapasitas. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya 

keterbukaan wawasan dan penguasaan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. 

Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berpartisipasi pada tingkat yang rendah, 

yaitu sekedar menjadi pengikut/obyek pembangunan saja, belum menjadi subyek 

pembangunan. Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan 

intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat 

membentuk kemampuan kemandirian.  

Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam 

membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di 

dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka 

masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep 

pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai 

subyek pembangunan atau pemeran utama (Sulistiyani,  2004) 

Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses 

pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan 

yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 

kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. 

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari 

makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan 

sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.  
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Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui tiga proses yaitu: Pertama: Menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya 

adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya 

tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, 

pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan 

mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi 

yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi 

atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), sehingga diperlukan 

langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan 

juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah 

yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam 

menghadapi yang kuat. 

Komunitas yang baik mempunyai kompetensi yang harus dimiliki 

masyarakat yaitu, sebagai berikut: (1) mampu mengidentifikasi masalah dan 

kebutuhan komunitas, (2) mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang 

hendak dicapai dalam skala prioritas, (3) mampu menemukan dan menyepakati 

cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui, dan (4) mampu bekerjasama 

dalam bertindak mencapai tujuan. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan 

kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu 

memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan 

sosial (Adi, I.R., 2003) 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu & Matson dalam Suprijatna 

(2000) yang mengusulkan konsep The Good Community and Competency yang 

meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi 

masyarakat. The Good Community and Competency itu adalah; (1) setiap anggota 

masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi atau 

kelompok; (2) komunitas memiliki kebebasan atau otonomi, yaitu memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara 

mandiri dan bertanggung jawab; (3) memiliki vialibilitas yaitu kemampuan 

memecahkan masalah sendiri; (4) distribusi kekuasaan secara adil dan merata 

sehingga setiap orang mempunyai kesempatan dan bebas memiliki serta 

menyatakan kehendaknya; (5) kesempatan setiap anggota masyarakat untuk 

berpartsipasi aktif untuk kepentingan bersama; (6) komunitas memberi makna 

kepada anggota; (7) adanya heterogenitas/beda pendapat; (8) pelayanan 

masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang 

berkepentingan; dan (9) adanya konflik dan manajemen konflik. 

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan 

masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya 

dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan beberapa 

ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, 

mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan), (2) mampu 

mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) 

memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang 

saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya. Slamet 
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(2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya 

adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, 

memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, 

mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan 

menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses 

pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang 

diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Adi, I.R. (2003) menyatakan 

bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses 

yang berkesinambungan, namun dalam implementasinya tidak semua yang 

direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada 

beberapa kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap 

”pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul. Watson  dalam Adi, I.R. (2003) 

menyatakan beberapa kendala (hambatan) dalam pembangunan masyarakat, baik 

yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari sistem sosial: 

a. Berasal dari kepribadian individu; kestabilan (Homeostatis), kebiasaan 

(Habit), seleksi ingatan dan persepsi (Selective Perception and Retention), 

ketergantungan (Depedence), Super-ego, yang terlalu kuat, cenderung 

membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya 

diri (self- Distrust) 

b. Berasal dari sistem sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (Conformity to 

Norms), yang”mengikat” sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas 

tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (Systemic and Cultural 
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Coherence), kelompok kepentingan (vested Interest), hal yang bersifat sakral 

(The Sacrosanct), dan penolakan terhadap ”Orang Luar” (Rejection of 

Outsiders) 

Pembentukan  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  yang  memadai 

untuk  memikirkan  dan  menentukan  solusi  yang  terbaik  dalam  pembangunan 

tentunya  tidak  selamanya  harus  dibimbing,  diarahkan  dan  difasilitasi.  

Berkaitan dengan  hal  ini,  Sumodiningrat  (2000)  menjelaskan  bahwa  

pemberdayaan  tidak  bersifat  selamanya,  melainkan  sampai  target  masyarakat  

mampu  untuk  mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh 

tetap dipantau agar tidak jatuh  lagi.  Berdasarkan  pendapat  Sumodiningrat  

berarti  pemberdayaan  melalui  suatu masa proses belajar, hingga mencapai status 

mandiri.  Proses pemberdayaan masyarakat semestinya juga didampingi oleh 

suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan 

salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal 

proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan 

sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. 

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan 

dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh 

pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.  

2.4.4. Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu Program dan Proses 

Disamping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu 

pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat 

dari sisi keberdayaan sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses.  
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Menurut Adi, I.R. (2008) Pemberdayaan sebagai suatu program, dilihat dari 

tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah 

ditentukan jangka waktunya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan 

proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on going process) 

yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif 

terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu 

tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja 

(empowerment is not an end, but a process that all human beings experience). Hal 

ini juga berlaku pada suatu masyarakat, di mana dalam suatu komunitas proses 

pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik 

program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. 

Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan 

mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.  

Selanjutnya Adi. I.R. (2008)  Keberadaan pandangan yang melihat 

pemberdayaan sebagai suatu program dan sebagai suatu proses di atas 

memberikan sumbangan tersendiri terhadap pemahaman tentang pemberdayaan, 

terutama yang berkaitan dengan diskursus komunitas. Dalam kaitannya dengan 

diskursus komunitas, peran yang harus dijalankan oleh pelaku perubahan adalah 

sebagai pempercepat perubahan ataupun fasilitator. Sebagai fasilitator, keberadaan 

agen pengubah tidak mutlak harus hadir terus-menerus pada suatu kelompok 

sasaran. Fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar kelompok sasaran 

menjadi lebih pandai sehingga nantinya dapat mengembangkan kelompok mereka 

sendiri bila sudah tiba masanya program selesai. 
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 Pembahasan pemberdayaan masyarakat sebagai program dan sebagai 

proses yang berkelanjutan sebenarnya merupakan pemikiran yang juga terkait 

dengan posisi agen pemberdaya masyarakat. Bila agen pemberdayaan masyarakat 

merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program pemberdayaan 

masyarakat akan diikuti dengan adanya terminasi atau disengagement, sedangkan 

bila agen pemberdayaan masyarakat berasal dari internal komunitas, 

pemberdayaan masyarakat akan dapat lebih diarahkan ke proses pemberdayaan 

masyarakat yang berkelanjutan (on going process). Dalam kaitannya dengan 

upaya pemberdayaan ini, peran sebagai pemercepat perubahan (enabler) ataupun 

community worker-lah yang sebaiknya dipilih oleh pelaku perubahan. Kedua 

peran tersebut, untuk kasus Indonesia lebih mengarah pada peran sebagai 

fasilitator dalam arti luas.  

 Namun demikian Eko, S. (2002) menyatakan bahwa konsep 

pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. 

Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen 

masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat 

percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan 

yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung 

mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu.  

 Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam konteks pemberdayaan, semua unsur 

(pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, 

pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, 

yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing 
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elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu 

sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur 

semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta 

memainkan perannya masing-masing tanpa menganggu peran yang lain. Justru 

dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak 

diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama,  sehingga 

bisa terjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak 

dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah 

untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran 

sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur 

yang lemah memberdayakan dirinya sendiri. Pada dasarnya “orang luar” jangan 

sampai berperan sebagai “pembina” atau “penyuluh”, melainkan sebagai 

“fasilitator” terhadap pemberdayaan masyarakat. Fasilitator itu adalah 

pendamping, yang bertugas memudahkan, mendorong, dan memfasilitasi 

kelompok sosial dalam rangka memberdayakan dirinya. Tugas tersebut dimainkan 

mulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi, dan advokasi 

kebijakan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1.  KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual  dalam penelitian ini  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.1.  Kerangka Konseptual Penelitian Modifikasi Teori Gibson  
 
Keterangan :    tidak diteliti 

       diteliti 

Karakteristik individu  
a. Umur 
b. Status pernikahan 
c. Pendidikan formal 
d. Masa kerja 
e. Status kepegawaian 
f. Tempat tinggal 

Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan 

Masyarakat  dalam 
Pengembangan Desa Siaga 
 

Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial 
a. Tingkat keaktifan dalam organisasi sosial 
b. Tingkat keaktifan dalam kegiatan 

masyarakat  

Membantu Masyarakat 
1. Menemukan masalah 
2. Melakukan analisis 
3. Menentukan skala prioritas 
4. Mencari penyelesaian 

masalah 
5. Melakukan tindakan nyata 
6. Mengevaluasi kegiatan 

Tingkat 
Perkembangan  

Desa Siaga Aktif  

Dukungan Organisasi 
a. Kepemimpinan 

Puskesmas 
b. Kepemimpinan Desa 
c. Tersedianya ADD 
d. Adanya Poskesdes 
e. Musrenbang Desa 
f. Musrenbang Kecamatan 

Kondisi  Psikologis 
a. Pengetahuan tentang 

pengembangan Desa Siaga 
b. Sikap terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat 
c. Motivasi kerja sebagai 

fasilitator pengembangan Desa 
Siaga
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Sebagaimana digambarkan dalam kerangka konseptual bahwa tingkat 

perkembangan Desa Siaga dipengaruhi oleh banyak faktor,  terutama  kemampuan 

Bidan di Desa dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Proses 

pembelajaran/pemberdayaan masyarakat diuraikan oleh Aziz dalam Huraerah 

(2008) bahwa fasilitator dalam hal ini  Bidan di Desa diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam  (1) menemukan masalah,  (2) melakukan analisis, (3) 

menentukan skala prioritas, (4) mencari penyelesaian masalah, (5) melaksanakan 

tindakan nyata dan (6) mengevaluasi kegiatan.   

Kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat 

dalam pengembangan Desa Siaga berhubungan dengan karakteristik setiap 

individu misalnya  umur, status pernikahan, pendidikan formal, masa kerja, status 

kepegawaian, dan tempat tinggal Bidan di Desa.  Selain itu kondisi psikologis 

yang meliputi pengetahuan tentang pengembangan Desa Siaga dan sikap terhadap 

proses pemberdayaan masyarakat serta motivasi kerja sebagai fasilitator 

pengembangan Desa Siaga juga berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Demikian juga keterlibatan dalam 

kegiatan sosial meliputi tingkat keaktifan dalam organisasi sosial dan tingkat 

keaktifan dalam kegiatan masyarakat dapat berhubungan  dengan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

Desa Siaga. 

Menurut Gibson, et al (1987) variabel individu, variabel psikologis dan 

variabel organisasi akan mempengaruhi kinerja dan perilaku kinerja. Proses 

pemberdayaan masyarakat yang merupakan perilaku kinerja dipengaruhi oleh  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 60

karakteristik individu, dan kondisi psikologis. Dukungan organisasi berupa 

kepemimpinan Puskesmas, kepemimpinan desa, keberadaan Poskesdes serta 

tersedianya dana operasional yang dibahas dalam musrenbang kecamatan dan 

desa secara tidak langsung akan mempengaruhi  tingkat  perkembangan Desa 

Siaga yang merupakan kinerja. Untuk itu penelitian ini menfokuskan pada upaya 

peningkatan kemampuan Bidan di Desa melakukan pemberdayaan masyarakat 

agar tercapai Desa Siaga aktif sebagaimana ditargetkan dalam Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  

Kabupaten/Kota yang tercantum dam Permenkes RI no. 741/Menkes/ PER/VII/ 

2008, tanggal 29 Juli 2008. 

 

3.2.  HIPOTESIS PENELITIAN 

 Hipotesis untuk penelitian ini adalah : 

1. Ada  hubungan antara karakteristik individu dengan kemampuan Bidan di 

Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

Desa Siaga  

2. Ada hubungan kondisi psikologis dengan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa 

Siaga 

3. Ada hubungan keterlibatan dalam kegiatan sosial dengan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan Desa Siaga 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah observasional, yaitu pengamatan tentang faktor 

karakteristik individu, kondisi psikologis dan keterlibatan Bidan di Desa dalam 

kegiatan sosial  serta kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan  

masyarakat dalam upaya peningkatan Desa Siaga aktif di Kabupaten Probolinggo 

 

4.2. RANCANG BANGUN PENELITIAN 

Rancang bangun penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 

pendekatan Cross-sectional  dimana independent variabel  (variabel bebas) 

berupa karakteristik individu, kondisi psikologis dan keterlibatan Bidan di Desa 

dalam kegiatan sosial, dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan  

dengan dependent variabel (variabel tergantung),  yaitu proses pemberdayaan 

masyarakat oleh Bidan di Desa   (Notoatmodjo, S., 2000). 

 

4.3. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di  Kabupaten Probolinggo, dimulai dengan 

pembuatan proposal pada awal bulan Februari 2010 sampai dengan akhir bulan 

Juni 2010. Sedangkan waktu pengumpulan data dilakukan pada minggu ketiga 

sampai minggu keempat bulan April 2010 dan dilanjutkan dengan Focus Group 

Discussion (FGD) pada minggu ketiga bulan Mei 2010. 
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Pemilihan Kabupaten Probolinggo sebagai tempat penelitian karena 

memungkinkan untuk melakukan pembinaan secara intensif terhadap 

perkembangan Desa Siaga dengan sumberdaya dan struktur organisasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten yang memadai. Terdapat Kepala Bidang Pengembangan 

dan Promosi Kesehatan membawahi Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kepala 

Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat serta  Kepala Seksi Pengembangan. 

 

4.4. POPULASI DAN SAMPEL  

4.4.1. Populasi 

Populasi penelitian  adalah  Bidan di Desa yang telah mengikuti pelatihan 

Desa Siaga dan berfungsi sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga berjumlah 

298 Bidan di Desa dari 317 Bidan yang ada di Kabupaten Probolinggo. 

4.4.2. Sampel  

Sampel pada penelitian ini adalah Bidan di Desa  yang merupakan 

perwakilan dari populasi yang akan diteliti. 

4.4.3. Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian sebagai unit analisis penelitian akan diambil dari 

populasi Bidan di Desa yang telah dilatih dan melakukan proses pemberdayaan 

berjumlah 298  orang,  Sehingga perhitungan besar sampel ( Bungin, B, 2008 ) 

sebagai berikut :            n   =         N 

      N ( d2 ) + 1 
 
 N  =  Jumlah Populasi 
 n   = Jumlah Sampel yang dicari 
 d   = Nilai presesi (  d = 0,1 berarti tingkat kepercayaan 90%) 
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                    298 
 n   =   
   298 ( 0,1 )2 + 1 
 
      =   74,8 ≈ 75  
 
 Besar sampel pada penelitian ini 75 Bidan di Desa yang berada pada 33 

wilayah Puskesmas di Kabupaten Probolinggo. Namun peneliti menyiapkan 10% 

sebagai responden cadangan, sehingga semuanya berjumlah 82 responden. 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak  berstratifikasi 

(Stratified Random Sampling). Agar perimbangan sampel dari masing-masing 

strata itu memadai, maka dalam teknik ini dilakukan perimbangan antara jumlah 

anggota populasi berdasarkan masing-masing strata sehingga disebut 

Proportional Stratified Random Sampling  (Notoatmodjo.S., 2002) 

 Dalam penelitian ini populasi dapat distratifikasi sesuai tahap 

perkembangan Desa Siaga sesuai laporan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo yaitu  terdapat 27 (8,2%) Desa Siaga kembang,  71 (21,5%) Desa 

Siaga  tumbuh  dan 232 (70,3%) Desa Siaga bina. Sehingga perhitungan sampel 

dengan Proportional Stratified Random Sampling sebagai berikut : 

Sampel untuk Desa Siaga kembang : 8,2%    x  75  =  6,2  ≈  7 Bidan di Desa 

Sampel untuk Desa Siaga tumbuh : 21,5%  x   75  =  16,1 ≈ 17 Bidan di Desa 

Sampel untuk Desa Siaga bina : 70,3% x  75 =  52,7 ≈ 53 Bidan di Desa   

 Namun dalam pelaksanaan penelitian  diperoleh sampel 82 responden, 

terdiri dari : Bidan di Desa pada Desa Siaga kembang sebanyak 9 responden, Desa 

Siaga tumbuh sebanyak 20 responden, dan Desa Siaga bina sebanyak 53 

responden.               
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4.5. KERANGKA OPERASIONAL 

Kerangka operasional yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                

 

                                                                       

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Kerangka Operasional Penelitian 

Mengidentifikasi 
Karakteristik Bidan : 

a. Umur 
Mengidentifikasi dan 

Menganalisis Kemampuan 
Bidan di Desa melakukan Proses 

Pemberdayaan Masyarakat   
Membantu Masyarakat : 
1. Menemukan masalah 
2. Melakukan analisis 
3. Menentukan skala prioritas 
4. Mencari penyelesaian 

masalah 
5. Melakukan tindakan nyata 
6. Mengevaluasi kegiatan 

b. Status pernikahan 
c. Pendidikan formal 
d. Masa kerja 
e. Status kepegawaian 
f. Tempat tinggal 

Mengidentifikasi 

a. Pengetahuan tentang  pe-
ngembangan Desa Siaga 

b. Sikap terhadap proses 
pemberdayaan masyarakat 

c. Motivasi kerja sebagai 
fasilitator pengembangan 
Desa Siaga 

Kondisi  Psikologis Bidan  

Membuat Usulan Rancangan 
Upaya Peningkatan Kemampuan 
Bidan di Desa Melakukan Proses 

Pemberdayaan Masyarakat  
Mengidentifikasi 

Keterlibatan dalam 
Kegiatan Sosial 

a. Tingkat keaktifan dalam 
organisasi sosial 

b.Tingkat keaktifan dalam 
kegiatan masyarakat  

Melakukan FGD 3 kelompok : 
2 Kelompok Bidan di Desa 
1 Kelompok Pembina dan 

Pelaksana Desa Siaga 

Rancangan Upaya 
Meningkatkan Kemampuan 
Bidan di Desa Melakukan 

Proses Pemberdayaan 
Masyarakat menuju Desa Siaga 
Aktif di Kabupaten Probolinggo 
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Kerangka operasional yang menjadi langkah acuan penelitian ini, diawali 

dengan mengidentifikasi karakteristik Bidan di Desa, yang meliputi umur, status 

pernikahan, pendidikan formal, masa kerja, status kepegawaian dan tempat tinggal 

Bidan di Desa. Berikutnya mengidentifikasi kondisi psikologis Bidan di Desa 

yang meliputi pengetahuan tentang  pengembangan Desa Siaga, sikap terhadap 

proses pemberdayaan masyarakat, motivasi kerja sebagai fasilitator 

pengembangan Desa Siaga. Selanjutnya mengidentifikasi keterlibatan Bidan di 

Desa dalam kegiatan sosial yang meliputi  tingkat keaktifan dalam organisasi 

sosial dan tingkat keaktifan dalam kegiatan masyarakat.  

Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kemampuan Bidan di Desa 

melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, dengan membantu masyarakat : 

menemukan masalah, melakukan analisis, menentukan skala prioritas, mencari 

penyelesaian masalah, melakukan tindakan nyata dan mengevaluasi kegiatan. 

Dari beberapa variabel bebas (karakteristik Bidan di Desa, kondisi 

psikologis dan keterlibatan dalam kegiatan sosial) dianalisis hubungannya dengan 

variabel terikat (proses pemberdayaan masyarakat). Hasil analisis tersebut 

digunakan untuk membuat usulan rancangan upaya peningkatan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat. Usulan tersebut di 

didiskusikan dalam bentuk  FGD pada 3 kelompok, yaitu 2 kelompok Bidan di 

Desa dan 1 kelompok pembina dan pelaksana Desa Siaga. Masukan dari peserta 

FGD akan menyempurnakan rancangan Upaya Meningkatkan Kemampuan Bidan 

di Desa melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Siaga Aktif di 

Kabupaten Probolinggo. 
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4.6. VARIABEL PENELITIAN, DEFINISI OPERASIONAL, DAN CARA 
PENGUKURAN VARIABEL 

 
4.6.1. Variabel  Penelitian  

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel tergantung 

(Y), dengan rincian sebagai berikut : 

Variabel  Karakteristik Bidan di Desa  ( X 1 ) 

 ( X 1.1 )  Umur 

 ( X 1.2 ) Status pernikahan 

 ( X 1.3 ) Pendidikan formal 

 ( X 1.4 )  Masa kerja 

 ( X 1.5 ) Status kepegawaian 

 ( X 1.6 )  Tempat tinggal 

 Variabel Kondisi Psikologis Bidan di Desa  (X 2) 

 (X 2.1 ) Pengetahuan tentang pengembangan Desa Siaga 

 (X 2.2 ) Sikap terhadap proses pemberdayaan masyarakat  

 (X 2.3 ) Motivasi kerja sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga 

Variabel Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial (X 3) 

(X 3.1) Tingkat keaktifan dalam organisasi sosial 

(X 3.2) Tingkat keaktifan dalam kegiatan masyarakat 

Variabel Kemampuan Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan 

Masyarakat (Y) 

(Y1) Membantu  masyarakat menemukan masalah 

(Y2) Membantu masyarakat melakukan analisis 

(Y3) Membantu masyarakat menentukan skala prioritas 
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(Y4) Membantu masyarakat mencari penyelesaian masalah 

(Y5) Membantu masyarakat melakukan tindakan nyata 

(Y6) Membantu masyarakat mengevaluasi kegiatan 

4.6.2. Definisi Operasional dan Cara Pengukuran  Variabel 

Untuk memperjelas arti setiap variabel dalam penelitian ini perlu 

didefinisikan secara operasional  sebagai berikut : 

Tabel 4.1.  Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 
pengukuran 

Cara 
pengukuran 

 Karakteristik Individu Bidan di Desa 
1 Umur Usia yang dihitung dari tahun 

lahir sampai dengan saat 
wawancara yang dinyatakan 
dalam satuan tahun yang 
dibulatkan ke tahun terdekat  

1. ≥  35 tahun  
 2.<   35tahun 
 

Ordinal 
 
 

Menanyakan 
tanggal, 
bulan dan 
tahun lahir 
sesuai 
pernyataan 
responden 

2 Status 
pernikahan 

Status yang pernah atau sedang 
dilalui dalam berkeluarga 

1.Menikah  
2.Belum menikah 

Nominal 
 

Sesuai 
pernyataan 
responden 

3 Pendidikan 
formal 

Lulusan pendidikan formal yang 
ditempuh sampai berprofesi 
sebagai Bidan  

1. DIV 
2. D III  
3. P2B 

Ordinal 
 

Sesuai  
pernyataan 
responden  

4 Masa Kerja Waktu yang telah dilalui untuk 
bekerja sebagai Bidan di Desa, 
dihitung sejak diterbitkannya SK 
penempatan Bidan di Desa 

1. > 6 tahun 
2. 3 – 6 tahun 
3. < 3 tahun 

Ordinal 
 

Sesuai  
pernyataan 
responden  

5 Status 
Kepegawai-
an 

SK Pengangkatan yang 
menunjukkan bahwa bidan 
sebagai PTT atan PNS 

1. PNS 
2. PTT 

Nominal 
 

Sesuai  
Pernyataan 
responden  

6 Tempat 
Tinggal 
sekarang 

Lokasi  rumah yang dihuni oleh 
Bidan di Desa dalam 1 tahun 
terakhir  

1. di desa  ini 
2. di luar desa  

Nominal 
 

Sesuai 
pernyataan 
responden,   

 Kondisi  Psikologis Bidan di Desa 
1 Pengetahu-

an tentang 
pengem-
bangan 
Desa Siaga 

Hal-hal yang diketahui oleh 
Bidan di Desa tentang  tujuan, 
sasaran, kegiatan serta  tugas 
Bidan di Desa dalam 
pengembangan Desa Siaga 

1. Baik,  
nilai > 45 

2. Kurang,  
nilai ≤ 45 

Nominal 
jawaban a=1, 
b=2, 
c=3, d=4 
 

Wawancara 
terpimpin 
dengan   
kuisioner 
 

2 Sikap 
terhadap  
proses 
pemberda-
yaan 

Pendapat terhadap beberapa 
pernyataan yang terkait  dengan 
proses pemberdayaan masyarakat 
dengan  menggunakan “Skala 
Likert”  

1.  Mendukung 
    nilai > 40 
2. Kurang 

mendukung 
   nilai ≤ 40 

Nominal 
Pernyataan 
favorabel 
STS=1,TS=2, 
S=3, SS=4 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 
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masyarakat 
 

Pernyataan 
unfavorabel 
STS=4,TS3, 
S=2, SS=1 

3 Motivasi 
kerja 
sebagai 
fasilitator 
pengemba- 
ngan Desa 
Siaga 

Hal yang mendorong Bidan di 
Desa bertugas sebagi fasilitator, 
prestasi kerja, reward, perhatian 
dan aktualisasi diri dalam 
mengembangkan Desa Siaga 

1. Tinggi, 
    nilai > 30 
2. Rendah 
    nilai ≤ 30 

Nominal 
jawaban a=1, 
b=2, 
c=3, d=4 
 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner  

 Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial 
1 Tingkat 

keaktifan 
dalam 
organisasi 
sosial 

Keikutsertaan Bidan di Desa 
dalam kegiatan organisasi sosial 
formal meliputi PKK desa, PKK 
kecamatan, dan organisasi 
keagamaan dengan kepengurusan 
formal yang dikategorikan dalam 
aktif, kurang aktif, tidak aktif 
serta sebagai pengurus, anggota 
dan bukan anggota 

1. Aktif,  
nilai > 16 

2. Kurang aktif,  
nilai 11-16 

3. Tidak aktif, 
nilai <11 

Ordinal 
Aktif=3 
Krg aktif=1 
Tdk aktif=0 
Pengurus=4 
Anggota=2 
Bukan 
anggota=0 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

2 Tingkat 
keaktifan 
dalam 
kegiatan 
masyarakat 

Keikutsertaan Bidan di Desa 
dalam acara  informal warga di 
desa yang meliputi kegiatan 
gotong royong dan hubungan 
dengan tetangga 

1. Aktif, 
 nilai  > 15 

2. Kurang aktif, 
 nilai 10-15 

3. Tidak aktif,  
nilai < 10 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 
 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

 Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat 
 Melakukan 

proses 
pember-
dayaan 
masyarakat  

Total skor dari tahapan kegiatan 
yang dilakukan oleh Bidan di 
Desa dalam proses pemberdayaan 
masyarakat meliputi membantu 
masyarakat : menemukan 
masalah, melakukan analisis, 
menentukan skala prioritas, 
menyelesaikan masalah, 
melakukan tindakan nyata dan 
mengevaluasi kegiatan 

1. Baik,  nilai > 63 
2. Kurang, nilai ≤ 63 

Nominal 
a=1, b=2, 
c=3, d=4 
 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

1 Membantu 
masyarakat 
menemukan   
masalah 

Memberikan informasi tentang 
faktor risiko masalah kesehatan  

1. Baik, nilai > 9 
2. Cukup,  nilai 6-9 
3. Kurang,  nilai < 6 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

2 Membantu 
masyarakat 
melakukan 
analisis 

Membimbing cara  merekap data  
hasil Survei Mawas Diri (SMD)  

1. Baik, nilai > 12 
2. Cukup, nilai 9-12 
3. Kurang, nilai < 9 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

3 Membantu 
masyarakat 
menentukan 
skala 
prioritas 

Memberikan informasi pedoman 
untuk memilih masalah yang 
paling penting untuk segera 
diatasi 

1. Baik, nilai > 12 
2. Cukup, nilai 9-12 
3. Kurang, nilai < 9 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 
 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

4 Membantu 
masyarakat 
mencari pe-
nyelesaian 

Membimbing cara 
menginventarisir  berbagai  
potensi yang ada di desa 

1. Baik, nilai > 12 
2. Cukup, nilai 9-12 
3. Kurang, nilai < 9 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 
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masalah  

5 Membantu 
masy. mela- 
kukan tinda 
kan nyata 

Mendorong  masyarakat 
bergotong royong melakukan 
kegiatan Desa Siaga 

1. Baik, nilai > 9 
2. Cukup, nilai 6-9 
3. Kurang, nilai < 6 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

6 Membantu 
masyarakat 
mengevalua 
si kegiatan 

Memberikan pemahaman tentang 
pentingnya data hasil kegiatan 
sebagai perencanaan yang akan 
datang 

1. Baik,  nilai > 9 
2. Cukup, nilai 6-9 
3. Kurang,  nilai < 6 

Ordinal 
jawaban 
a=1,b=2, 
c=3,d=4 

Wawancara 
terpimpin 
dengan 
kuisioner 

DESA SIAGA AKTIF :   
Desa yang memiliki Poskesdes yang telah berfungsi sebagai tempat pelayanan  kesehatan masyarakat 
dan pengembangan Desa Siaga telah sampai pada tahap tumbuh, kembang dan paripurna. 
 

4.7. TEKNIK DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

4.7.1. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dilakukan 

dengan teknik wawancara kepada responden. Untuk mengetahui apakah kuesioner  

merupakan alat yang dapat mengukur sesuai tujuan penelitian dilakukan uji 

validitas, dan  apakah kuesioner  dapat mengukur secara konsisten fenomena pada 

masalah penelitian, dilakukan uji  reliabilitas (Notoatmodjo. S., 2002).  

Data  dalam  penelitian ini  diperoleh dengan mengunakan instrumen 

berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas kepada 21 Bidan di 

Desa di Kabupaten Sidoarjo, dengan hasil sebagai berikut : untuk pertanyaan 

pengetahuan hanya pertanyaan nomor 6 yang tidak valid dengan corrected item-

total correlation sebesar -0,322, angka ini lebih kecil dari r tabel dengan α = 0,05 

df = n-2 (19) = 0,433.  Sedangkan untuk pernyataan sikap, ada tiga pernyataan 

yang tidak valid, yaitu pernyataan nomor 6, 7 dan 9, masing-masing corrected 

item-total correlation sebesar : -0,078; -0,165 dan 0,190; angka-angka ini lebih 

kecil dari r tabel dengan α = 0,05 df = n-2 (19) = 0,433. Sedangkan untuk 
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pertanyaan motivasi, keaktifan dalam organisasi sosial dan kegiatan masyarakat 

dan seluruh pertanyaan tentang proses pemberdayaan masyarakat sudah valid. 

Untuk pertanyaan dan pernyataan yang tidak valid, telah dilakukan perbaikan dan 

telah di uji dengan face validity kepada dosen pembimbing. Sedangkan uji 

reliabilitas baik internal maupun eksternal sudah reliabel. Untuk reliabilitas 

internal, angka Cronbach’s Alpha semuanya lebih besar dari α tabel. Sedangkan 

reliabilitas eksternal semua hasil pengujian lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

reliabilitas dan validitas sebagaimana dalam lampiran. 

4.7.2.  Prosedur Pengumpulan Data 

Pada saat pengumpulan data peneliti dibantu oleh Kepala Seksi Promkes 

Dinkes Kabupaten Probolinggo melakukan wawancara dengan 82 Bidan di Desa 

dengan metode wawancara terpimpin dengan menggunakan kuesioner yang telah 

disiapkan (Notoatmodjo. S., 2002). Untuk mempertajam penelitian, peneliti 

melakukan studi kualitatif  dengan melakukan wawancara kepada 10 orang 

Pengurus Poskesdes dan observasi dokumen di 10 desa dengan menggunakan 

format Pengukuran Tingkat Perkembangan Poskesdes yang dibuat oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

 

4.8. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

4.8.1. Pengolahan Data 

 Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari responden, data yang 

diperoleh dimasukkan dalam daftar tabel, kemudian dilakukan pengolahan data  

dengan beberapa langkah berikut :  
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1.  Editing : Kuesioner yang terkumpul diperiksa kembali satu persatu. Hal ini 

dilakukan dengan maksud untuk mengecek kembali kesesuaian dengan yang 

diinginkan.  Apabila ada data yang belum lengkap maka penulis segera meminta 

kembali responden untuk melengkapi.  

2.  Coding : Memberikan tanda kode terhadap data yang telah didapatkan dari 

formulir data  dengan tujuan untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi 

dan analisa data.    

3.  Scoring : Proses memberi skor pada seluruh jawaban responden, dengan 

kriteria jawaban untuk identitas responden  sesuai indikator yang ada, untuk 

tingkat  pengetahuan dan proses pemberdayaan  bila  jawaban  a=1, b=2, c=3 dan 

d=4. Untuk sikap favorabel (positif) sangat tidak setuju (STS) sampai sangat 

setuju SS) dengan nilai 1-4, sedangkan untuk sikap unfavorabel (negatif) sangat 

setuju (SS) sampai sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1-4. 

4. Transferring : Memindahkan data dari formulir data ke dalam tabel 

rekapitulasi (master sheet) yang telah disiapkan oleh peneliti. 

5.  Tabulating : Memasukkan data dalam tabel distribusi frekwensi yang disajikan 

dalam bentuk persentase. 

 

4.8.2  Analisis Data  

Karena  independent variabel  (variabel bebas) mempunyai skala data 

ordinal dan nominal dan  dependent variabel (variabel tergantung) mempunyai 

skala data  nominal (kategorikal) maka analisis data hasil penelitian menggunakan 

uji Chi-Square.  Dengan menggunakan soft ware komputer, analisis bertujuan 
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untuk mengetahui  adanya hubungan setiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Untuk menentukan isu strategis digunakan variabel yang signifikan dari  

hasil analisis data dengan uji Chi-Square maupun secara deskriptif  berupa tabel 

frekuensi dari setiap variabel yang belum mencapai 75%. Sehingga masih masuk 

kriteria kurang dalam tingkat pengetahuan, sikap, motivasi maupun keterlibatan 

dalam kegiatan sosial.  Bila Bidan di Desa telah mempunyai tingkat pengetahuan, 

sikap, motivasi dan keterlibatan dalam kegiatan sosial mencapai  nilai diatas 75% 

dari total pertanyaan, maka termasuk kriteria  baik. ( Nursalam. 2001) 

Selanjutnya peneliti membuat usulan rancangan upaya peningkatan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat berupa 

matrik yang terdiri dari isu strategis, penyebab masalah dan upaya yang diusulkan.  

Usulan rancangan tersebut telah  didiskusikan dengan 3 kelompok FGD (Focus 

Group Discussion) yaitu 2 (dua) kelompok Bidan di Desa dan 1 (satu) kelompok 

Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Kepala Desa dan Pengurus 

Poskesdes, sehingga menghasilkan rancangan upaya peningkatan kemampuan 

Bidan di Desa dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat menuju Desa 

Siaga Aktif di Kabupaten Probolinggo dengan daftar hadir peserta terlampir. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO 

5.1.1. Letak dan Luas Wilayah 

 Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa 

Timur yang terletak di kaki Gunung Semeru, Gunung Argopuro dan Pegunungan 

Tengger dengan luas wilayah sekitar 1.696,17 Km 2 atau 1,07% dari luas daratan 

dan lautan Provinsi Jawa Timur. Posisi Kabupaten Probolinggo terletak antara 

1120 51’ - 1130 30’ Bujur Timur dan 70 40’ - 1130 30’ Lintang Selatan. 

Batas wilayah administratif Kabupaten Probolinggo : 

a. Utara : Selat Madura 

b. Timur : Kabupaten Situbondo 

c. Barat : Kabupaten Pasuruan 

d. Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember 

 Wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Wilayah Kecamatan, 325 

Desa dan 5 Kelurahan, seperti gambar berikut ini : 

P a i t o nP a i t o n

L u m b a n gL u m b a n g

S u k a p u r aS u k a p u r a

S u m b e rS u m b e r K r u c i lK r u c i l

T i r i sT i r i s

G a d in gG a d in g

K o t a a n y a rK o t a a n y a r

P a k u n i r a nP a k u n i r a n
M a r o nM a r o n

K r e j e n g a nK r e j e n g a n

L e c e sL e c e s

B e s u kB e s u k

W o n o m e r t oW o n o m e r t o

G e n d in gG e n d in g

P a ja r a k a nP a ja r a k a nD r i n g uD r i n g u

T e g a ls iw a la nT e g a ls iw a la n

B a n y u a n y a rB a n y u a n y a r

K r a k s a a nK r a k s a a n
S u m b e r a s i hS u m b e r a s ih

T o n g a sT o n g a s

S E L A T  M A D U R AS E L A T  M A D U R AP . G i l i k e t a p a n gP . G i l i k e t a p a n g

K
AB

.P
AS

U
RU

AN

K A B . J E M B E R

K A B . L U M A J A N G

B a n t a r a nB a n t a r a n
K u r ip a nK u r i p a n

Gambar 5.1. Peta Kabupaten Probolinggo dari Profil Dinkes Tahun 2009 
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5.1.2. Topografi dan Klimatologi 

Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai kondisi geografis 

yang terdiri dari dataran rendah dan pesisir di bagian utara (ketinggian 0-100 M 

dpl), lereng-lereng gunung/perbukitan di bagian tengah (ketinggian 100-1.000 M 

dpl) dan dataran tinggi/ pegunungan di bagian selatan (ketinggian 1.000-2.500 M 

dpl). Temperatur rata-rata adalah 270 Celsius sampai dengan 300  Celcius, 

sedangkan bagian selatan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu 

Kecamatan Sukapura, Sumber, Tiris dan Krucil udaranya relatif bertemperatur 

rendah. Kabupaten Probolinggo termasuk beriklim tropis dan mempunyai 2 (dua) 

musim, yaitu kemarau dan musim penghujan. Diantara kedua musim tersebut 

terdapat musim pancaroba dengan tiupan angin yang cukup kencang dan kering, 

yang terkenal dengan sebutan Angin Gending.  

Berdasarkan karakteristik wilayah, maka ± 83% mata pencaharian 

penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan untuk daerah pantai 

penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu Kabupaten 

Probolinggo memiliki beberapa obyek wisata, yaitu Gunung Bromo, Air Terjun 

Madakaripura, Pulau Gili Ketapang dengan taman lautnya, Pantai Bentar, Arung 

Jeram Sungai Pekalen, Ranu Segaran dan Sumber Air Panas serta Candi Jabung 

yang mencerminkan kejayaan masa lalu. 

5.1.3. Demografi 

Berdasarkan Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo pada 

tahun 2009 sebesar 1.087.710 jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk sampai 

dengan tahun 2009 sebesar 641 jiwa per kilometer persegi. Persebaran penduduk 
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tidak merata, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Paiton dan penduduk 

terendah di Kecamatan Sukapura. Jumlah Rumah Tangga sebanyak 317.239 KK 

dan rata-rata tiap Rumah Tangga/Kepala Keluarga dihuni 4  jiwa.  Sebagian besar 

penduduk, baik penduduk laki-laki maupun perempuan, berada pada usia 

produktif, yaitu pada kelompok usia 15-44 tahun. 

Penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa 27,59% adalah 

penduduk berusia bayi s/d muda (umur 0-14 tahun); 62,83% berusia produktif 

(umur 15-59 tahun); dan hanya 9,58% yang berumur tua/lanjut, sehingga 

diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) sebesar 51,7%, artinya setiap 

100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 orang penduduk usia tidak 

produktif. Sedangkan sex rasio tahun 2009 sebesar 95,7 yang dapat diartikan 

diantara 100 penduduk wanita terdapat 96 penduduk laki-laki. 

5.1.4. Hasil Kegiatan P4K 

 Dinas Kesehatan Probolinggo telah melakukan kajian pelaksanaan P4K 

pada tahun 2010 menghasilkan gambaran kegiatan yang difasilitasi Bidan. 

Program P4K ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan 

masyarakat dalam merencanakan persalinan aman dengan persiapan menghadapi 

komplikasi pada ibu hamil.  Sedangkan peran Bidan di Desa sebagai fasilitator 

dalam mengaktifkan pelaksanaan P4K sebagai salah satu kegiatan dalam   

pengembangan Desa Siaga.  

 Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) telah 

berjalan aktif sebesar  65,33%, hal ini dapat dilihat dari adanya 5 kegiatan yang 

dilaksanakan yaitu: (1) Penandaan dengan bendera dan stiker, (2) Tabulin, (3) 

Dasolin, (4) Ambulans Desa, dan (5) Donor darah. 
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Pertama, pelaksanaan P4K untuk kegiatan penandaan meliputi tiga 

kegiatan yaitu bendera, stiker dan Sistem Pencatatan Kehamilan, Kelahiran dan 

Kematian (Sipen K3). Hasilnya sebesar 92% sudah ada kegiatan penandaan 

menggunakan bendera. Dan kegiatan penandaan yang menggunakan stiker 

sebanyak 97,33%.  Sedangkan untuk Sistem Pencatatan Kehamilan, Kelahiran dan 

Kematian (Sipen K3) sebanyak 93,33%  

Kedua, pelaksanaan P4K untuk kegiatan Tabulin (Tabungan Bersalin) 

sebagai upaya menyisihkan uang atau barang yang digunakan untuk biaya 

persalinan bagi ibu hamil diperoleh 62,67% sudah ada baik dalam bentuk buku 

tabungan ataupun celengan. Sedangkan peserta tabulin rata-rata diikuti sebagian 

dari ibu hamil yang ada. 

Ketiga, pelaksanaan P4K untuk kegiatan Dasolin sebagai upaya 

pengumpulan dana bantuan bagi ibu bersalin yang kurang mampu dilaksanakan 

dalam berbagai bentuk diantaranya uang yang dikumpulkan dari dana sukarela 

warga, iuran bulanan, jimpitan dan penyisihan secara suka rela dari pembagian 

raskin (beras bagi orang miskin) 

Keempat, pelaksanaan P4K untuk kegiatan ambulan desa sebagai sarana 

transportasi yang digunakan ibu hamil menuju ke tempat rujukan persalinan dan 

kegawatdaruratan. Berbagai kendaraan roda empat, roda dua maupun becak serta 

angkutan lainnya turut dijadual sebagai ambulan desa. 

Kelima, pelaksanaan P4K untuk kegiatan donor darah yang ada di Desa 

Siaga meliputi kegiatan pembentukan, pendataan dan kegiatan pemeriksaan 

peserta donor darah. Secara suka rela masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

penyediaan darah bagi yang membutuhkan, terutama bagi ibu hamil risiko tinggi. 
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5.1.5. PENCAPAIAN PROGRAM  KESEHATAN 

Pencapaian program ditinjau dari SPM  bidang kesehatan di Kabupaten 

Probolinggo digambarkan pada  Tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Hasil Pencapaian SPM Bid. Kesehatan di Kab. Probolinggo Tahun 2009 
 

NO NAMA INDIKATOR 

HASIL / 
REALISASI  

TAHUN 
2009 
(A) 

TARGET / 
SASARAN  

TAHUN 
2009 
(B) 

(A) / (B)  
(%) 

TARGET 
TAHUN 

2009 
(%) 

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 18.631 20.545 90,68  95

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3.561 4.109 86,66  80

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
yang memiliki kompetensi kebidanan 17.861 18.864 94,68  90

4 Cakupan pelayanan nifas 18.298 18.864 97,00 90

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1.395 2.802 49,79 80

6 Cakupan kunjungan bayi 16.746 18.677 89,66 90

7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 302 330 91,52 95

8 Cakupan pelayanan anak balita 64.562 106.788 60,46 90

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada 
anak usia 6-24 bulan 69 803 8,59 100

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 513 513 100,00 100

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 20.937 22.651 92,43 100

12 Cakupan peserta KB aktif 196.094 245.128 80,00 65

13 Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit     

  a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 2 3 66,67 >1

  b. Penemuan penderita Pneumonia balita 643 879 73,15 100

  c. Penemuan pasien baru BTA positif 950 1.164 81,62 100

  d. Penemuan DBD yang ditangani 333 333 100,00 100

  e. Penemuan penderita diare 39.280 45.795 85,77 100

14 Cakupan Yankes dasar  pasien masyarakat miskin 173.411 547.432 31,68 100

15 Cakupan Yankes  rujukan pasien masyarakat miskin 10.727 10.727 100,00 100

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus 
diberikan saranan kesehatan (RS) di Kab / Kota 16 38 42,11 90

17 Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 147 147 100,00 95

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 98 330 29,7 50

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 
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5.2. ANALISIS HASIL PENELITIAN 

5.2.1. Karakteristik Individu Responden 

Responden penelitian ini adalah Bidan di Desa yang telah mengikuti 

pelatihan Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo. Jumlah keseluruhan responden 

pada penelitian ini sebanyak 82 orang   mewakili Bidan yang bertugas di 330 desa 

di Kabupaten Probolinggo dengan karakteristik sebagai berikut: 

A. Umur 

Tabel 5.2. Distribusi Umur Bidan di Desa, Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 

Umur Frekuensi (n) Persentase (%) 
        ≥ 35  tahun 29 35,4 

 < 35   tahun 53 64,6 
Jumlah 82 100,0 

 

Pada Tabel 5.2. diketahui bahwa sebagian besar responden (64,6%) 

berumur kurang dari 35 tahun. Sedangkan 35,4% berumur diatas 35 tahun.  Hal 

ini berarti usia responden sudah cukup matang dan berpengalaman untuk bertugas 

sebagai Bidan di Desa, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan baik 

kesehatan keluarga maupun kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.  

B. Status Pernikahan 

Status pernikahan merupakan suatu  hal yang perlu diidentifikasi, 

mengingat responden adalah wanita yang tentunya ada perbedaan kondisi sebelum 

dan setelah menikah. Walaupun pada awal penempatan umumnya Bidan di Desa 

masih belum menikah, namun setelah bertugas di desa status mereka sebagian 

besar  telah berubah, sebagaimana pada tabel berikut : 
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Tabel 5.3. Distribusi Status Pernikahan Bidan di Desa, Kabupaten Probolinggo   
Tahun 2010 

 

Status Pernikahan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Menikah 75 91,5 
Belum Menikah 7   8,5 

Jumlah 82           100,0 
 

Tabel 5.3. menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (91,5%) telah 

menikah dan hanya 8,5% yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa 

Bidan di Desa yang bertugas di wilayah Kabupaten Probolinggo sebagian besar 

telah berpengalaman menjadi seorang ibu, sehingga akan lebih percaya diri dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat terutama dalam  melaksanakan pelayanan KIA 

(Kesehatan Ibu dan Anak). 

C. Pendidikan Formal 

Pendidikan merupakan tolok ukur kemampuan seseorang, semakin tinggi 

seseorang menempuh pendidikan sesuai profesinya akan semakin berpengalaman  

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

Tabel 5.4. Distribusi Pendidikan Formal  Bidan di Desa, Kabupaten Probolinggo 
Tahun 2010 

 
Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

D-IV 3  3,7 
D-III 58 70,7 
P2B 21 25,6 

Jumlah 82          100,0 
 

Tabel 5.4. menunjukkan bahwa sebagian besar Bidan di Desa (70,7%) 

berpendidikan D-III Kebidanan, sedangkan yang menempuh pendidikan P2B 

berjumlah 25,6% dan hanya 3,7% yang sampai tingkat D-IV.  Dengan tingkat 
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pendidikan tersebut Bidan di Desa telah memenuhi syarat untuk dapat 

menjalankan tugasnya melakukan pelayanan secara komprehensif sesuai dengan 

kompetensinya di wilayah kerjanya. 

D. Masa Kerja 

Semua pekerjaan membutuhkan pengalaman untuk dapat 

melaksanakannya dengan baik, sehingga masa kerja atau lama bekerja diharapkan 

menjadi ukuran sejauh mana pengalaman yang telah ditempuhnya.  Masa kerja 

Bidan di Desa sebagai PTT selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali 

sesuai Surat Keputusan Bupati (Kepala Daerah) setempat. 

Tabel 5.5. Distribusi Masa Kerja Bidan di Desa, Kabupaten Probolinggo  Tahun 
2010 

 
Masa kerja (Th) Frekuensi (n) Persentase (%) 

> 6 53 64,6 
3-6 16 19,5 
< 3 13 15,9 

Jumlah 82          100,0 
 

Tabel 5.5. menunjukkan  bahwa sebagian besar Bidan di Desa (64,6%) 

telah menjalani masa kerja yang cukup lama yaitu diatas 6 (enam) tahun, 

walaupun demikian masih diperlukan adanya penyesuaian dengan  kondisi sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat pada saat mereka pindah bertugas di desa lain.  

Masa kerja (lamanya bekerja) adalah rentang waktu yang telah ditempuh oleh 

seorang Bidan dalam melaksanakan tugasnya, selama waktu itulah banyak 

pengalaman dan pelajaran yang dijumpai sehingga semakin memahami keinginan 

dan harapan masyarakat dengan keberadaan Bidan di Desa. 
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E. Status Kepegawaian 

Sampai saat ini kebutuhan tenaga Bidan di Desa masih dilakukan dengan 2 

(dua) cara yaitu dengan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan di wilayah 

desa. Harapan untuk menjadi PNS menjadi idaman semua Bidan yang 

ditempatkan di desa, karena merupakan status yang cukup membanggakan dan 

merasa aman dari aspek sosial ekonomi.  

Tabel 5.6. Distribusi Status Kepegawaian Bidan di Desa, Kabupaten Probolinggo  
Tahun 2010 

 

Status Kepegawaian Frekuensi (n) Persentase (%) 

PNS 65 79,3 
PTT 17 20,7 

Jumlah 82          100,0 
 

Tabel 5.6. menunjukkan  bahwa sebagian besar Bidan di Desa (79,3%) 

telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya 20,7% yang masih 

berstatus sebagai Pegawai Tidak tetap (PTT). Dengan demikian mereka akan lebih 

stabil di dalam bekerja karena sudah diakui sebagai pegawai di pemerintah 

Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk Bidan yang berstatus PTT masih 

mempunyai harapan besar untuk diangkat sebagai PNS sesuai formasi dan 

kebutuhan di Kabupaten Probolinggo. 

F. Tempat Tinggal 

Sebagai tenaga kesehatan yang bertempat di wilayah desa, diharapkan 

Bidan di Desa bertempat tinggal di desa tersebut untuk memudahkan pelayanan 

kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada awal penempatan biasanya 
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seorang Bidan akan tinggal di desa, namun setelah itu akan tergantung pada 

kondisi selanjutnya misalnya menikah atau memiliki rumah pribadi. 

Tabel 5.7.  Distribusi Tempat Tinggal Bidan di Desa, Kabupaten Probolinggo    
Tahun 2010 

 
Tempat Tinggal Frekuensi (n) Persentase (%) 

di desa ini 76            92,7 
di luar desa 6 7,3 

Jumlah 82         100,0 
 

Tabel 5.7. menunjukkan bahwa hampir semua Bidan di Desa (92.7%) 

bertempat tinggal di desa dimana mereka bertugas, sehingga akan lebih 

memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa tersebut. 

Hanya 7,3% yang tinggal di luar desa bahkan ada seorang Bidan yang tinggal di 

luar kecamatan. Hal ini sesuai dengan pedoman penempatan Bidan di Desa yang 

mengharuskan Bidan di Desa tinggal di wilayah desa tempat bertugas. 

5.2.2. Kondisi Psikologis Bidan di Desa 

A. Pengetahuan tentang Pengembangan Desa Siaga 

Pengetahuan merupakan bekal spesifik agar seseorang dapat melaksanakan 

kegiatan, demikian juga tentang pengembangan Desa Siaga.  Bidan di Desa 

diharapkan telah mempunyai pengetahuan yang baik setelah mengikuti pelatihan, 

sehingga dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. 

Tabel 5.8. Distribusi Pengetahuan Bidan di Desa tentang Pengembangan Desa  
Siaga, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Tingkat Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 75 91,5 
Kurang 7  8,5 
Jumlah 82           100,0 
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Tabel 5.8.  menunjukkan bahwa pengetahuan Bidan di Desa tentang 

pengembangan Desa Siaga hampir semuanya (91,5%) sudah baik, dan hanya 8,5% 

yang masuk kriteria kurang.  Hal ini akan sangat mendukung tugas mereka 

sebagai fasilitator Desa Siaga. Dengan berbekal pengetahuan yang baik 

diharapkan Bidan di Desa akan mempunyai sikap positif dan motivasi yang tinggi 

dalam memfasilitasi pengembangan Desa Siaga di wilayahnya. 

B. Sikap terhadap Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Walaupun seseorang mempunyai pengetahuan yang baik, belum tentu 

dapat bersikap positif.  Karena banyak hal yang mempengaruhi sikap mereka. 

Sebagai petugas pelayanan kesehatan terdepan diharapkan Bidan di Desa 

mendukung program pemerintah untuk dapatnya dikembangkan di wilayah 

desanya. Sikap sebenarnya berkaitan dengan pengetahuan seseorang. Namun, 

sikap lebih terfokus pada aktualisasi seseorang, dimana seseorang dengan 

pengetahuan yang tinggi seharusnya mempunyai sikap yang positif terhadap 

proses pemberdayaan masyarakat yang  menjadi tugasnya. 

Tabel 5.9. Distribusi Sikap Bidan di Desa terhadap Proses Pemberdayaan 
Masyarakat,  Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Sikap Frekuensi (n) Persentase (%) 

Mendukung 35 42,7 
Kurang Mendukung 47 57,3 

Jumlah 82            100,0 
 

Tabel 5.9. dapat menunjukkan bahwa sikap Bidan di Desa terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga 57,3% kurang 

mendukung dan 42,7% yang menyatakan mendukung.  Hal ini menunjukkan 

bahwa walaupun pengetahuan tentang pengembangan Desa Siaga baik, namun 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 84

Bidan di Desa belum dapat mendukung sepenuhnya terhadap proses 

pemberdayaan dalam pengembangan Desa Siaga. Oleh karenanya diperlukan 

pembinaan yang intensif agar Bidan di Desa mampu melakukan fungsinya  

sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga. Bila Bidan di Desa tidak 

mendukung terhadap proses pemberdayaan masyarakat, akan sangat sulit 

memberdayakan masyarakat yang pada dasarnya membutuhkan ketekunan dan 

pendampingan secara terus menerus. 

C. Motivasi Kerja sebagai Fasilitator Desa Siaga 

Motivasi kerja Bidan di Desa sangat mempengaruhi kinerja yang mereka 

tampilkan.  Karena dengan motivasi yang tinggi akan meningkatkan upaya yang 

dilakukan agar pengembangan program dapat berjalan dengan baik.  

Tabel 5.10. Distribusi  Motivasi Kerja Bidan di Desa sebagai Fasilitator   
Pengembangan Desa Siaga, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Tingkat Motivasi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tinggi 48 58,5 
Rendah 34 41,5 
Jumlah 82            100,0 

 

Tabel 5.10.  menunjukkan bahwa motivasi kerja Bidan di Desa sebagai 

fasilitator Desa Siaga masih perlu ditingkatkan, karena hanya 58,5% yang telah 

mempunyai motivasi tinggi. Sedangkan 41,5% motivasinya masih rendah dalam 

memfasilitasi Desa Siaga. Hal ini akan mempengaruhi kinerja mereka yang 

bertugas sebagai tenaga kesehatan terdepan untuk pelayanan kesehatan secara 

komprehensif di wilayah desa. Walaupun Bidan di Desa mempunyai pengetahuan 

yang tinggi, bila mereka motivasinya rendah, maka akan menghambat 

keberlangsungan proses pemberdayan masyarakat. 
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5.2.3. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial 

A. Tingkat Keaktifan dalam Organisasi Sosial 

Dalam penelitian ini keterlibatan Bidan dalam kegiatan sosial diukur dari 

tingkat keaktifannya dalam organisasi sosial.  Dengan mengikuti organisasi sosial 

yang ada di desa, mereka diharapkan akan mudah melakukan sosialisasi terutama 

yang terkait dengan tugasnya sebagai tenaga kesehatan.  

Tabel 5.11.  Distribusi Tingkat Keaktifan Bidan di Desa dalam Organisasi Sosial,  
Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Tingkat Keaktifan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Aktif 3 3,7 
Kurang Aktif 19 23,2 
Tidak  Aktif 60 73,2 

Jumlah 82            100,0 
 

Tabel 5.11.  menunjukkan bahwa tingkat keaktifan Bidan di Desa dalam 

organisasi sosial masih sangat rendah, yaitu 73,2% mereka tidak aktif dalam 

kegiatan sosial diantaranya kegiatan TP.PKK di desa, TP.PKK di kecamatan, dan 

kegiatan organisasi keagamaan. Sedangkan yang aktif mengikuti kegiatan di 

organisasi sosial hanya 3,7% dan masih ada 23,2% Bidan di Desa yang kurang 

aktif dalam kegiatan organisasi sosial. Hal ini akan mempengaruhi dukungan dari 

masyarakat terutama para pengurus dan anggota Ormas/LSM terhadap 

keikutsertaannya dalam pembangunan kesehatan. Karena pada dasarnya adanya 

dukungan keberadaan Bidan di Desa ditentukan oleh keaktifan Bidan tersebut 

dalam melakukan sosialisasi di wilayah desa. 
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B. Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Masyarakat  

Demikian juga tingkat keaktifan dalam kegiatan masyarakat yang diangkat 

sebagai ukuran keterlibatan dalam kegiatan sosial.  Bila Bidan di Desa secara 

informal senantiasa mengikuti kegiatan sesuai sosial budaya setempat, diharapkan 

akan terjalin rasa persaudaraan yang akan mendukung programnya di bidang 

kesehatan.  

Tabel 5.12. Distribusi Tingkat Keaktifan Bidan di Desa dalam Kegiatan   
Masyarakat,  Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Tingkat Keaktifan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Aktif 47 57,3 
Kurang Aktif 31 37,8 
Tidak Aktif 4 4,9 

Jumlah 82           100,0 
 

Tabel 5.12. menunjukkan bahwa tingkat keaktifan Bidan di Desa dalam 

kegiatan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena hanya 57,3% mereka yang 

sudah aktif mengikuti kegiatan di masyarakat. Sedangkan 37,8% kurang aktif, 

bahkan 4,9% Bidan di Desa tidak ikut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat, seperti adanya kegiatan gotong royong di desa, kesempatan 

berbincang dengan tetangga serta membantu warga dalam berbagai aktivitasnya. 

Hal ini sangat mempengaruhi proses sosialisasi program kesehatan kepada 

masyarakat di wilayah desa tempat mereka bertugas.  

5.2.4. Kemampuan Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga 

 
Dalam proses pemberdayaan masyarakat, Bidan di Desa diharapkan 

mampu membantu masyarakat melakukan  beberapa tahap sebagai berikut: 
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A. Membantu Masyarakat Menemukan Masalah 

Proses pemberdayaan oleh Bidan di Desa diawali dengan membantu 

masyarakat menemukan masalah kesehatan di desa. 

Tabel 5.13.  Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Membantu Masyarakat 
Menemukan Masalah,  Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Membantu Masyarakat  
Menemukan Masalah Kriteria 

Frekuensi (n) Persentase (%) 
Baik 4 4,9 

Cukup 60 73,2 
Kurang 18 22,0 
Jumlah 82            100,0 

 

Tabel 5.13. menunjukkan bahwa kemampuan Bidan dalam membantu 

masyarakat menemukan masalah masih sangat rendah. Karena hanya 4,9% yang 

dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Bila sejak awal masyarakat tidak 

difasilitasi dengan cara memberikan pembelajaran, maka untuk selanjutnya 

mereka akan tergantung kepada petugas kesehatan bahkan menganggap bahwa 

pengembangan Desa Siaga adalah untuk kepentingan petugas kesehatan sendiri. 

Walaupun sudah mencapai 73,2% Bidan di Desa yang masuk kriteria cukup, 

namun masih perlu ditinggatkan apalagi masih terdapat 22% yang termasuk 

kriteria kurang dalam membantu masyarakat  menemukan masalah. 

B. Membantu Masyarakat Melakukan Analisis 

Proses pemberdayaan oleh Bidan di Desa selanjutnya adalah membantu 

masyarakat melakukan rekapitulasi dan analisis data.  
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Tabel 5.14. Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Membantu Masyarakat   
Melakukan  Analisis,  Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Membantu Masyarakat  

Melakukan Analisis Kriteria 
 Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 44 53,7 
Cukup 37 45,1 
Kurang 1 1,2 
Jumlah 82 100,0 

 

Tabel 5.14. menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di Desa dalam 

membantu masyarakat melakukan rekapitulasi dan analisis data masih belum 

optimal, karena 53,7% yang termasuk kriteria baik, tidak terlalu berbeda dengan 

kriteria cukup yaitu 45,1%. Tahap ini penting dilakukan agar masyarakat dapat 

mengetahui berbagai masalah yang terjadi dan apa penyebabnya, mengapa 

masalah tersebut terjadi di sekitar tempat tinggal mereka. 

C. Membantu Masyarakat Menentukan Skala Prioritas 

Tahap berikutnya dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah 

membantu masyarakat menentukan skala prioritas.  

Tabel 5.15. Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Membantu Masyarakat   
Menentukan Skala Prioritas, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Membantu Masyarakat  

Menentukan Skala Prioritas Kriteria 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 58 70,7 
Cukup 21 25,6 
Kurang 3 3,7 
Jumlah 82           100,0 
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Tabel 5.15. menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di Desa dalam 

membantu masyarakat menentukan skala prioritas sudah cukup baik karena 70,7% 

termasuk kriteria baik. Sedangkan 25,6% termasuk kriteria cukup dan hanya 3,7% 

yang masih kurang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Bidan di Desa telah 

memberikan pemahaman tentang pemilihan skala prioritas terhadap masalah yang 

diketahui dari hasil Survei Mawas Diri (SMD) yang dilakukan oleh kader Desa 

Siaga terhadap kondisi yang ada di desa tersebut. Pemilihan skala prioritas ini 

disepakati dari hasil Musyawarah Masyarakat Desa yang dilakukan minimal 3 

bulan sekali, sehingga dapat memantau perkembangan kegiatan selanjutnya. 

Kegiatan ini berpedoman pada tersedianya dana dari pemerintah berupa dana 

operasional Poskesdes sebesar kurang lebih Rp.2.500.000 per desa digunakan 

untuk kegiatan sosialisasi SMD, MMD dan intervensi. Untuk selanjutnya 

masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tahapan kegiatan secara swadana 

sehingga kegiatan MMD dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat agar 

lebih efektif dan efisien. 

D. Membantu Masyarakat Mencari Penyelesaian Masalah 

Tahap selanjutnya dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah 

membantu masyarakat mencari penyelesaian masalah. 

Tabel 5.16. Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Membantu Masyarakat 
                   Mencari Penyelesaian Masalah, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 
 

Membantu Masyarakat Mencari 
Penyelesaian Masalah Kriteria 

Frekuensi (n) Persentase (%) 
Baik 43 52,4 

Cukup 33 40,2 
Kurang 6   7,3 
Jumlah 82            100,0 
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Tabel 5.16. menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di Desa dalam 

membantu masyarakat mencari penyelesaian masalah masih perlu ditingkatkan, 

karena hanya 52,4% yang termasuk kriteria baik dan 40,2% termasuk kriteria 

cukup. Hal ini dirasakan belum memadai, karena seharusnya Bidan di Desa 

mempunyai kemampuan yang optimal untuk membantu masyarakat mencari 

penyelesaian terhadap berbagai masalah yang dialami dengan menggali potensi 

dan sumberdaya yang ada di masyarakat. 

E. Membantu Masyarakat Melakukan Tindakan Nyata 

Tahap selanjutnya dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah 

membantu masyarakat melakukan tindakan nyata. 

Tabel 5.17. Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Membantu Masyarakat 
Melakukan  Tindakan Nyata, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Membantu Masyarakat  

Melakukan Tindakan Nyata Kriteria 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 47 57,3 
Cukup 33 40,2 
Kurang 2  2,4 
Jumlah 82           100,0 

 

Tabel 5.17. menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di Desa dalam 

membantu masyarakat melakukan tindakan nyata masih perlu ditingkatkan, 

karena 57,3% termasuk kriteria baik dan 40,2% termasuk kriteria cukup. 

kemampuan belum optimal untuk memfasilitasi pengembangan Desa Siaga. 

Karena kegiatan nyata yang berupa intervensi perlu dilakukan dengan melibatkan 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 91

seluruh komponen masyarakat agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan 

melalui kemampuan yang dimiliki oleh warga masyarakat di desa tersebut. 

F. Membantu Masyarakat Mengevaluasi Kegiatan 

Tahap terakhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah Bidan di 

Desa membantu masyarakat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan.  Evaluasi ini penting dilakukan agar kegiatan intervensi yang telah 

dilakukan dapat diketahui keberhasilannya dan sebagai acuan perencanan kegiatan 

yang akan datang.  

Tabel 5.18. Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Membantu Masyarakat   
Melakukan Evaluasi, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Membantu Masyarakat Melakukan 

Evaluasi Kriteria 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 46 56,1 
Cukup 31 37,8 
Kurang 5  6,1 
Jumlah 82           100,0 

 

Tabel 5.18. dapat diketahui bahwa kemampuan Bidan di Desa dalam 

membantu masyarakat melakukan evaluasi masih perlu ditingkatkan, karena 

56,1% termasuk kriteria baik dan 37,8% termasuk kriteria cukup. Hal tersebut 

menandakan bahwa proses pembelajaran melakukan evaluasi belum sepenuhnya 

disampaikan oleh Bidan di Desa kepada kader Desa Siaga, sehingga kegiatan 

belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  Oleh karena itu  Pengurus 

Poskesdes belum dapat merencakan kegiatan berikutnya sebagai tindak lanjut dari 

evaluasi yang telah dilakukan. 
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G.  Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Semua tahap kegiatan tersebut di atas  secara kumulatif merupakan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. 

Tabel 5.19.   Distribusi Kemampuan Bidan di Desa Melakukan Proses 
Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Probolinggo  Tahun 2010 

 
Bidan di Desa Melakukan Proses 

Pemberdayaan Masyarakat Kriteria 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 47 57,3 
Kurang 35 42,7 
Jumlah 82            100,0 

 

Tabel 5.19. menunjukkan  bahwa hanya 57,3% Bidan di Desa yang 

mampu melakukan proses pemberdayaan dengan baik, sedangkan 42,7% masih 

kurang.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan Bidan di Desa 

dalam proses pemberdayaan masyarakat masih rendah. 

5.3. HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU, KONDISI PSIKOLOGIS 
DAN KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN SOSIAL DENGAN 
KEMAMPUAN BIDAN DI DESA MELAKUKAN PROSES 
PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT 

 
5.3.1. Hubungan Karakteristik Individu dengan kemampuan Bidan di Desa 

Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  
 

Hasil analisis dengan uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak ada 

karakteristik individu yang signifikan dalam mempengaruhi kemampuan Bidan di 

Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. 

Bila diperhatikan data pada Tabel 5.20, secara deskriptif dapat dijelaskan 

bahwa untuk umur < 35 tahun menduduki kondisi yang dominan untuk 

melakukan proses pemberdayaan dengan baik, yaitu 64,2%. Sementara untuk 

golongan umur diatas 35 tahun yaitu 44,8% dapat melakukan proses 
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pemberdayaan masyarakat dengan baik, sedangkan 55,2% belum dapat 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat dengan baik.   

Tabel 5.20.   Hubungan Umur dengan Kemampuan Bidan di Desa Melakukan 
Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Probolinggo Tahun 
2010 

 
 Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat 

UMUR Baik Kurang Jumlah 
 n % n % n % 

≥ 35 tahun 13 44,8 16 55,2 29 100,0 
< 35 tahun 34 64,2 19 35,8 53 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Dari hasil uji Chi-Square dengan nilai Continuity Correction sebesar 0,145  

> α (0,05) berarti  tidak ada hubungan yang signifikan antara umur dengan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan Desa Siaga. 

 Persentase Bidan di Desa yang telah menikah  secara deskriptif dapat 

ditunjukkan pada Tabel 5.21. bahwa 54,7% telah melakukan proses 

pemberdayaan dengan baik,  dan 45,3% masih termasuk kriteria kurang. 

Sedangkan yang belum menikah ada 85,7% dapat melakukan proses 

pemberdayaan dengan baik dan hanya 14,3% yang termasuk kriteria  kurang. 

Tabel 5.21.   Hubungan Status Pernikahan dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 
Status Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Pernikahan Baik Kurang Jumlah 
 n % n % n % 

Menikah 41 54,7 34 45,3 75 100,0 
Belum Menikah 6 85,7 1 14,3 7 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 
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Hasil analisis dengan uji Chi-Square  dengan nilai Fisher’s Exact  sebesar 

0,230 > α (0,05) berarti bahwa status pernikahan tidak berhubungan signifikan 

dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat.  

 Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah D-III sebagaimana  

pada Tabel 5.22, diketahui bahwa yang melakukan proses pemberdayaan dengan 

kriteria baik sebesar 56,9% dan yang termasuk kriteria kurang 43,1%. Sedangkan 

untuk pendidikan D-IV ada 66,7% dengan kriteria baik dan untuk pendidikan 

Program Pendidikan Bidan (P2B) ada 57,1% yang termasuk kriteria baik. 

Tabel 5.22.  Hubungan Pendidikan dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan  Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 
 Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

Pendidikan Baik Kurang Jumlah 
 n % n % n % 

D - IV 2 66,7 1 33,3 3 100,0 
D - III 33 56,9 25 43,1 58 100,0 
P2B  12 57,1 9 42,9 21 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Hasil uji Chi-Square dengan nilai continuity correction sebesar 1,000 > α 

(0,05) berarti bahwa tingkat pendidikan responden tidak berhubungan signifikan  

dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat.  

Hubungan masa kerja dengan kemampuan Bidan di Desa dengan masa 

kerja > 6 tahun dan < 3 tahun, sama-sama melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat dengan baik sebesar 61,5%. Pada Tabel 5.23. menunjukkan bahwa  

masa kerja 3-6 tahun 68,6% termasuk kriteria baik dan 31,3% termasuk kriteria 

kurang. Hal ini berarti kemampuan melakukan proses pemberdayaan tidak hanya 
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tergantung pada lama bekerja yang menunjukkan semakin banyak pengalaman 

yang telah dijalani. 

Tabel 5.23.      Hubungan Masa Kerja dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 
 Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

Masa Kerja Baik Kurang Jumlah 
 n % n % N % 

> 6 tahun 28 61,5 25 47,2 53 100,0 
3 – 6 tahun 11 68,6 5 31,3 16 100,0 
< 3 tahun  8 61,5 5 38,5 13 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Sesuai hasil uji Chi-Square  dengan nilai Pearson Chi-Square  0,500 > α 

(0,05) berarti bahwa masa kerja responden tidak berhubungan signifikan dengan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat.  

Status kepegawaian baik sebagai PNS maupun sebagai PTT juga tidak 

berpengaruh pada kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat.  Walaupun responden telah banyak yang menduduki sebagai PNS, 

namun proses pemberdayaan yang dilakukan tidak jauh berbeda.  Tabel 5.24. 

diketahui bahwa Bidan di Desa PNS ada  56,9% yang termasuk kriteria baik, 

sedangkan 43,1% masih termasuk kriteria kurang dalam melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat.  Demikain pula untuk Bidan di Desa dengan status 

PTT ada 58,8% termasuk kriteria baik dan 41,2%  masih kurang dalam melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat. 
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Tabel 5.24.   Hubungan Status Kepegawaian dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 
Status Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

Kepegawaian Baik Kurang Jumlah 
 n % n % N % 

PNS 37 56,9 28 43,1 65 100,0 
PTT 10 58,8 7 41,2 17 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Sesuai hasil analisis dengan uji Chi-Square dengan nilai Continuity 

Correction 1,000 > α (0,05) berarti bahwa status kepegawaian responden tidak 

berhubungan signifikan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat.  

Bidan di Desa diharapkan tinggal di desa dimana mereka ditempatkan, 

dengan tujuan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.  Namun pada 

kenyataannya walaupun sebagian besar telah tinggal di desa tempat mereka 

bekerja, tidak berhubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat.  Pada Tabel 

5.25. terlihat  57,9% termasuk kriteria baik dan 42,1% termasuk kriteria kurang.   

Tabel 5.25.   Hubungan Tempat Tinggal dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 
Tempat Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  
Tinggal Baik Kurang Jumlah 

 n % n % n % 
Di desa ini 44 57,9 32 42,1 76 100,0 
Di luar desa 3 50,0 3 50,0 6 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Dari hasil uji Chi-Square  dengan nilai Fisher’s Exact sebesar 1,000  >  α 

(0.05) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tempat 
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tinggal Bidan di Desa dengan proses pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukannya. 

5.3.2. Hubungan Kondisi Psikologis dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

 
Hasil analisis dengan uji statistik Chi-Square, diketahui bahwa kondisi 

psikologis Bidan di Desa yang berhubungan signifikan dengan proses 

pemberdayaan masyarakat adalah variabel sikap dan motivasi. Variabel sikap 

Bidan di Desa  dengan nilai  Continuity Correction sebesar 0,045  < α (0,05)  dan 

motivasi kerja dengan nilai Continuity Correction sebesar 0,024 < α (0,05). 

Menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.  Sedangkan pengetahuan dengan 

nilai Fisher’s Exact sebesar  0,131 > α (0,05) tidak berhubungan signifikan 

dengan kemampuan  Bidan di Desa  melakukan proses pemberdayaan masyarakat. 

Tabel 5.26.  Hubungan Pengetahuan dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 

Tingkat Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  
Pengetahuan Baik Kurang Jumlah 

 n % N % n % 
Baik 45 60,0 30 40,0 75 100,0 
Kurang 2 28,6 5 71,4 7 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Bila diperhatikan data Tabel 5.26, secara diskriptif dapat dijelaskan bahwa 

hubungan pengetahuan Bidan di Desa tentang pengembangan Desa Siaga, ada 

60% responden yang pengetahuannya baik juga dapat melakukan proses 

pemberdayaan dengan baik, namun demikian masih ada 40% responden walaupun 

pengetahuannya baik, namun belum  dapat melakukan proses pemberdayaan 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 98

dengan baik. Sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan kurang, namun 

sudah mampu melakukan proses pemberdayaan dengan baik ada 28,6% dan 

secara logis bahwa dengan pengetahuan yang rendah tentu belum mampu 

melakukan proses pemberdayaan sebanyak 71,4%. 

Tabel 5.27.   Hubungan Sikap dengan Kemampuan Bidan di Desa Melakukan 
Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Probolinggo Tahun 
2010 

 
 Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

SIKAP Baik Kurang Jumlah 
 n % n % n % 

Mendukung 25 71,4 10 28,6 35 100,0 
Kurang 
Mendukung 

22 46,8 25 53,2 47 100,0 

Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 
 

Hubungan sikap terhadap proses pemberdayaan dengan kemampuan Bidan 

di Desa melakukan proses pemberdayaan sebagaimana pada Tabel 5.27. terdapat 

71,4% responden yang bersikap mendukung dapat melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat dengan baik, namun terdapat 28,6% responden yang 

bersikap mendukung tetapi belum dapat melakukan proses pemberdayaan dengan 

baik.  Bahkan yang perlu diperhatikan secara intensif adalah bahwa ada 53,2% 

yang bersikap kurang mendukung tentu belum dapat melakukan proses 

pemberdayaan dengan baik. 

 Selanjutnya kondisi psikologis Bidan di Desa dilihat dari motivasi kerja 

sebagai fasilitator Desa Siaga pada Tabel 5.28.  
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Tabel 5.28.   Hubungan Motivasi kerja dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2010 

 
 Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

MOTIVASI Baik Kurang Jumlah 
 n % n % N % 

Tinggi 33 68,8 15 31,3 48 100,0 
Rendah 14 41,2 20 58,8 34 100,0 
Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 

 

Pada Tabel 5.28. menunjukkan bahwa Bidan yang motivasi kerjanya 

sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga tinggi dengan proses pemberdayaan 

yang dilakukan termasuk kriteria baik yaitu sebesar 68,8%.  Sedangkan Bidan 

yang motivasi kerjanya rendah hanya 41,2% responden yang dapat melakukan 

proses pemberdayaan dengan baik.  Namun demikian masih ada 31,3% responden 

yang motivasi kerjanya tinggi, tetapi tidak dapat melakukan proses pemberdayaan 

dengan baik. Bahkan masih terdapat 58,8% responden yang motivasi kerjanya 

rendah secara otomatis kurang dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat 

dalam pengembangan Desa Siaga.   

5.3.3. Hubungan Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dengan Kemampuan 
Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

 
Hasil analisis dengan uji Chi-Square diketahui bahwa variabel keterlibatan 

dalam kegiatan sosial yang signifikan mempengaruhi kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat adalah keaktifannya dalam kegiatan 

masyarakat dengan nilai  Continuity Correction sebesar 0,040 < α (0,05) yang 

berarti signifikan. Sedangkan keaktifan dalam organisasi sosial  tidak signifikan 

dengan nilai dengan nilai Continuity Correction  sebesar 1,000 > α (0,05).  Hal ini 

yang berarti bahwa keaktifan responden dalam organisasi sosial tidak 
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berhubungan signifikan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga. Namun secara 

deskriptif dapat diperhatikan pada Tabel 5. 29. berikut. 

Tabel 5.29.   Hubungan Keaktifan dalam Organisasi Sosial dengan Kemampuan 
Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 

 

Keaktifan 
dalam  

Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

Organisasi Baik Kurang Jumlah 
Sosial n % N % n % 
Aktif 1 33,3 2 66,7 3 100,0 

Kurang 
Aktif 

12 63,2 7 36,8 19 100,0 

Tidak 
Aktif 

34 56,7 26 43,3 60 100,0 

Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 
 

Bila diperhatikan data Frekuensi secara diskriptif pada Tabel 5.29. dapat 

dijelaskan bahwa 43,3% responden yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi 

sosial tidak dapat melakukan proses pemberdayaan dengan baik, bahkan ada 

66,7% responden  yang aktif tetapi kurang dapat melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga. 

Selain itu keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat dilihat dari tingkat 

keaktifannya dalam kegiatan masyarakat sebagaimana pada Tabel 5.30. Dapat 

diketahui bahwa 68,1% responden yang aktif dalam kegiatan masyarakat dengan 

baik dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat dan masih terdapat 

31,9% responden yang aktif dalam kegiatan masyarakat tetapi belum dapat 

melakukan proses pemberdayaan dengan baik. 
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Tabel 5.30.  Hubungan Keaktifan dalam Kegiatan Masyarakat dengan 
Kemampuan Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 

 
Keaktifan 

dalam 
Kegiatan 

Bidan di Desa Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

Masyarakat Baik Kurang Jumlah 
 n % N % n % 

Aktif 32 68,1 15 31,9 47 100,0 
Kurang 
Aktif 

14 45,2 17 54,8 31 100,0 

Tidak  
Aktif 

1 25,0 3 75,0 4 100,0 

Jumlah 47 57,3 35 42,7 82 100,0 
 

5.4. HASIL FGD (Focus Group Discuccion) USULAN PENINGKATAN 
KEMAMPUAN BIDAN DI DESA MELAKUKAN PROSES 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA SIAGA AKTIF  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO 

 
Tabel 5.31. Hasil FGD Usulan Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa 

Melakukan Proses pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Siaga 
Aktif di Kabupaten Probolinggo 

 
Isu Strategis Penyebab Masalah Upaya yang diusulkan Hasil FGD 

Pengetahuan : 
 
Pengetahuan 
Bidan di Desa 
tentang  Desa 
Siaga sudah baik 
(91,5%), namun 
belum semuanya  
yaitu (80,5%) 
yang mengetahui 
bahwa tugasnya 
sebagai fasilitator 
(pendamping) 
masyarakat dalam 
pengembangan 
Desa Siaga 

1. 70,7% Bidan di Desa 
belum mengetahui 
bahwa Desa Siaga  
dikembangkan 
karena masyarakat 
belum berperilaku 
sehat. 

 
2. 63,4% Bidan di Desa 

belum mengetahui 
bahwa tujuan 
pengembangan  Desa 
Siaga meliputi 
mendekatkan 
pelayanan kesehatan 
dasar, menyiapsiaga 
kan masyarakat 
menghadapi masalah 
dan memandirikan 
masyarakat ber 
PHBS. 
 

3. 41,5% Bidan di Desa 

1. Memberikan pemahaman 
kepada Bidan di Desa  
sejak awal penempatannya 
tentang tugas pokok dan 
fungsinya melalui: 
a. Pembekalan lapangan 
b. Pemberian materi  

kesehatan komunitas, 
yang selama ini  
sangat sedikit 
diperoleh saat kuliah 
maupun pembekalan. 

c. Pemantapan oleh 
penanggungjawab 
program di Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
dan Puskesmas dengan 
melakukan 
penjadwalan magang/ 
orientasi sebelum 
mereka ditempatkan di 
desa, sehingga 
mengetahui semua 

1. Walapun 
pengetahuan Bidan 
di Desa sudah baik, 
namun dalam 
penerapannya belum 
optimal, sehingga 
perlu selalu 
dipantau, dibina dan 
dibimbing oleh 
Petugas Pendamping 
Desa (PPD) dibawah 
tanggung jawab 
Kepala Puskesmas. 

2. Pelatihan Desa Siaga 
tidak hanya bagi 
petugas kesehatan, 
namun seluruh 
perangkat desa dan 
tokoh masyarakat 
agar memperoleh 
pemahaman yang 
sama dalam 
mendukung 
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belum mengetahui 
bahwa inti kegiatan 
Desa Siaga 
memberdayakan 
masyarakat agar mau 
dan mampu hidup 
sehat secara mandiri. 

 
4. 73,2% Bidan di Desa 

belum mengetahui 
bahwa cara 
melibatkan Ormas/ 
LSM dengan 
memberikan 
pemahaman 
pentingnya 
keterlibatannya dlm 
pengembangan Desa 
Siaga 
 

5. 64,6% Bidan di Desa 
belum mengetahui 
bahwa setelah 
ditentukan masalah 
prioritas, mereka 
mendorong untuk 
menyelesaikan 
dengan membantu 
menggali potensi 
sumberdaya yang 
ada di masyarakat. 

 
6. 63,4% Bidan di Desa 

belum mengetahui 
bahwa cara 
meyakinkan 
masyarakat tentang 
kegiatan Desa Siaga 
untuk kepentingan 
masyarakat dengan 
menyampaikan 
bahwa kesehatan 
menjadi tanggung 
jawab bersama 
seluruh komponen 
masyarakat 

 

program yang akan 
dilakukan dengan 
merujuk pada program 
Dinas Kesehatan dan 
Puskesmas 

 
2. Menganggarkan APBD 

kabupaten secara bertahap 
karena peluncuran Desa 
Siaga ini diawali dengan 
pelatihan para Bidan, maka 
untuk pelatihan bagi para 
tenaga kesehatan lainnya 
seperti Kepala Puskesmas, 
Bidan senior, petugas 
promkes di puksesmas 
bahkan para perangkat desa 
dan kecamatan diharapkan. 
Sehingga secara lintas 
sektor pengembangan Desa 
Siaga dapat berjalan secara 
berkesinambungan, yang 
tidak semata-mata menjadi 
tanggungjawab Bidan di 
Desa sendiri.  Yang paling 
penting sebagai 
penanggungjawab adalah 
Kepala Puskesmas yang 
kemudian meneruskan 
kepada Bidan di Desa, staf 
Puskesmas  dengan 
melaksanakan kalakarya 
secara rutin di Puskesmas. 

 
3. Perlu adanya refreshing 

bagi  Bidan di Desa  
tentang  latar belakang, 
tujuan, inti kegiatan serta 
cara melakukan kemitraan 
di desa, agar Bidan di Desa 
mempunyai pengetahuan 
yang baik sebagai 
fasilitator pengembangan 
Desa Siaga.  Terutama bagi 
Bidan baru yang belum 
mengikuti pelatihan, 
diharapkan ada proses 
pembelajaran berantai dari 
teman sejawatnya dengan 
berbagi pengalaman 
bagaimana mengembang 
kan Desa Siaga, sehingga 
akan lebih mudah dicontoh 
dari pada menunggu 
adanya pelatihan khusus. 

pengembangan Desa 
Siaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 103

Sikap :   
 
Dukungan Bidan 
di Desa terhadap 
proses 
pemberdayaan 
masyarakat 
belum optimal, 
ada  57,3% Bidan 
di Desa yang 
kurang 
mendukung 
proses 
pemberdayaan 
dalam 
pengembangan 
Desa Siaga  

1. 31,7% Bidan di Desa  
setuju bahwa sebagai 
fasilitator Desa Siaga 
menjadi tambahan 
beban yang 
memberatkan dan 
hanya 17,1% sangat 
setuju bahwa sebagai 
fasilitator Desa Siaga 
merupakan salah satu 
tugas sebagai Bidan 
di Desa.  

 
2. Bidan di Desa masih 

sebagai pelaksana 
Desa Siaga dimana 
63,4% Bidan di Desa 
setuju bahwa bila 
pengurus poskesdes 
tidak mengadakan 
pertemuan MMD, 
Bidan di Desa 
berinisiatif membuat 
undangan untuk 
pertemuan tersebut 

 
3. 72% Bidan di Desa 

setuju  bahwa  
setelah disepakati 
masalah yang akan 
diselesaikan, mereka 
langsung mencari 
potensi yang ada di 
desa untuk 
menyelesaikan 
masalah tersebut.  

 
4. Oleh karena beratnya 

beban yang 
dirasakan oleh Bidan 
di Desa, maka sikap 
mereka terhadap 
pengembangan Desa 
Siaga belum dapat 
mendukung secara 
optimal.  

1. Menggalang komitmen 
bersama bahwa 
pengembangan Desa Siaga 
melibatkan semua 
komponen  masyarakat 
melalui : Pengorganisasian 
Poskesdes melibatkan 
perangkat desa, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, 
tokoh pemuda  dan Kepala 
Desa sebagai pembina..  
Dengan demikian 
pelaksana Desa Siaga 
bukan Bidan di Desa 
karena mereka berfungsi 
sebagai fasilitator yang 
memberikan masukan, 
mendampingi dan 
memotivasi agar kegiatan 
Desa Siaga dapat 
berkesinambungan. 

 
2. Melakukan pemaparan 

perkembangan Desa Siaga 
secara bergiliran dari 
masing-masing desa pada 
acara minilokakarya yang 
diadakan oleh Puskesmas 
setiap bulan, sehingga 
dapat menjadi 
pembelajaran dan saling 
memberikan masukan 
terhadap kendala yang 
dihadapi.  Selain itu 
kegiatan ini akan 
meningkatkan dukungan 
semua pihak terhadap 
berkembangnya Desa 
Siaga. 

 

1.  Sikap Bidan di 
Desa kurang 
mendukung karena 
sampai saat ini 
mereka sebagai 
pelaksana. 
Sebenarnya bila 
dukungan dari 
perangkat desa ada, 
tentunya akan sangat 
membantu proses 
fasilitasi, yang sulit 
dicari adalah orang-
orang yang 
mendukung kegiatan 
Desa Siaga 

 
2. Bidan di Desa 

merupakan petugas  
Puskesmas yang 
semua kegiatannya 
bertanggung jawab 
kepada Kepala 
Puskesmas. Dengan 
pemberian 
penghargaan/ 

    reward akan 
meningkatkan  sikap 
postif terhadap 
proses 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pengembangan Desa 
Siaga.  

 
3. Diperlukan 

Kepedulian Kepala 
Puskesmas dan 
Petugas Puskesmas 
lainnya yang 
ditunjuk sebagai 
Petugas Pendamping 
Desa (PPD) untuk 
terus menerus 
memonitor 
perkembangan  

   Desa Siaga 
 

Motivasi : 
 
Motivasi kerja 
Bidan di Desa  
belum optimal, 
ada 41,5% Bidan 
di Desa 

1. Hanya 6,1 % Bidan 
di Desa yang 
menyatakan sangat 
siap sebagai 
fasilitator dan 8,5% 
yang menyatakan 
bahwa sebagai 

1. Ada 2 pembina untuk 
Bidan di Desa : terkait 
program KIA dan terkait 
program komunitas  
sebagai tenaga promkes 
yang terampil.  Pembinaan 
ini secara berkala diberikan 

1. Motivasi  kerja 
Bidan di Desa belum 
optimal. Karena 
pengembangan Desa 
Siaga merupakan 
pekerjaan berat. 
Disamping harus 
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mempunyai  
motivasi  yang 
rendah sebagai  
fasilitator Desa 
Siaga 
 

fasilitator sesuai 
dengan tugas sebagai 
Bidan di Desa  

 
2. 14,6% Bidan di Desa 

menyatakan bahwa 
keberhasilan 
pengembangan Desa 
Siaga sangat 
berpengaruh pada 
nominasi penilaian 
Bidan teladan tingkat 
kabupaten. Namun 
demikian ada 65,9% 
Bidan di Desa yang 
menyatakan bahwa 
pengembangan Desa 
Siaga sangat 
berpengaruh pada 
peningkatan cakupan 
pelayanan KIA 

 
3. 53,7% Bidan di Desa 

melaksanakan tugas 
sebagai fasilitator 
karena ingin 
membantu orang 
lain, sehingga bila 
mereka tinggal di 
desa dan dikenal 
oleh masyarakat 
akan sangat 
berpengaruh pada 
kemudahan 
memfasilitasi 
pengembangan Desa 
Siaga.  

 
4. Karena tingkat 

motivasi Bidan di 
Desa masih sebatas 
tugas dan tanggung 
jawabnya  dalam 
bidang KIA, maka 
motivasi untuk 
menggalang peran 
serta masyarakat di 
anggap sebagai  
tambahan beban 
yang memberatkan 

oleh penanggungjawab 
program baik dari Dinkes 
Kabupaten maupun 
Puskesmas, secara khusus 
tentang  

a. Tugas pokok dan fungsi 
sebagai Bidan di Desa 

b.Tugas  bidan sebagai 
fasilitator Desa Siaga  

c. Cakupan program KIA di 
desa 

d.Cakupan UKBM di desa 
e. Kegiatan promosi 

kesehatan di desa 
f. Penilaian kinerja Bidan di 

Desa 
g.Penilaian Bidan teladan 

 
2. Perhatian penuh khususnya 

dari Kepala Puskesmas 
yang diberikan melalui 
pembinaan secara berkala 
sehingga senantiasa dapat 
memantau perkembangan 
desa siaga di wilayah 
kerjanya.  

 
3. Pembentukan Tim 

Pembina Desa Siaga di 
tingkat Kabupaten dan 
Kecamatan  sangat 
diperlukan yang 
didalamnya melibatkan 
berbagai sektor terkait. 
Motivasi dan dorongan 
yang kuat dari para 
pembina diharapkan akan 
berdampak  positif pada 
motivasi kinerja Bidan di 
Desa. 

 
4. Perlu tambahan motivasi 

bagi Bidan di Desa bahwa 
mereka sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat tidak 
hanya dari aspek pelayanan 
KIA.  Namun yang lebih 
penting adalah 
memberikan pemahaman 
dalam upaya promotif, 
preventif sehingga 
masyarakat mempunyai 
pengetahuan untuk 
mencegah dan mengatasi 
masalah kesehatan secara 

memahami konsep 
pemberdayaan 
masyarakat, juga 
harus mempunyai 
keahlian 
berkomunikasi 
dengan baik. Hal ini 
belum tentu bisa 
dalam waktu dekat, 
perlu latihan dan 
praktik yang terus 
menerus tentang 
keterampilan 
memberdayakan 
masyarakat 

 
2. Adanya Tim 

pembina mutlak.  
Karena membangun 
sumberdaya manusia 
perlu komitmen 
mulai dari Bupati, 
Camat samapi 
Kepala Desa. 

 
3. Meyadarkan 

masyarakat tentang 
pola hidup sehat, 
karena berat bagi 
Bidan mengubah 
kebiasaan 
masyarakat yang 
sudah membudaya, 
apalagi sarana yang 
tersedia tidak 
memenuhi syarat. 
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mandiri sebagaimana 
tujuan dikembangkannya 
Desa Siaga. 

 
5. Menyiapkan tenaga 

motivator di Puskesmas 
yang bertindak sebagai 
fasilitator Bidan di Desa 

 

 
 
 
 
 

Keaktifan dalam 
organisasi sosial  
 
Keaktifan Bidan 
di Desa dalam 
kegiatan sosial 
belum optimal, 
ada 73,2%  Bidan 
di Desa  tidak 
aktif aktif  dalam 
kegiatan  sosial 
meliputi  TP. 
PKK desa,  
TP.PKK 
kecamatan dan 
kegiatan 
keagamaan  

1. 31,3% Bidan di Desa 
tidak aktif dan bukan 
anggota PKK desa 
dan 77,1% Bidan di 
Desa  tidak aktif dan 
bukan anggota TP. 
PKK kecamatan.   

 
2. Secara kumulatif 

hanya 3,7 % Bidan 
di Desa yang aktif 
dalam kegiatan 
organisasi sosial. 
Karena Bidan di 
Desa kurang aktif 
dalam kegiatan 
organisasi sosial 
yang menjadi tempat 
berkumpulnya 
masyarakat desa, 
maka proses 
pemberdayaan 
masyarakat tidak 
dapat berjalan 
dengan baik 

1. TP. PKK desa merupakan 
ormas yang paling mudah 
untuk digalang di desa, 
karena dengan 
kepemimpinan ibu Kades 
kegiatan PKK desa dapat 
berjalan.  Bila Bidan di 
Desa  tidak menjadi 
pengurus maupun anggota 
bahkan tidak aktif dalam 
kegiatan PKK akan sangat 
sulit mengenal dan dikenal 
oleh masyarakat.  Apalagi 
mau memahami kondisi 
sosial masyarakat yang 
seharusnya menjadi bekal 
dalam proses pembedayaan 
masyarakat.  Oleh karena 
itu pada Bidan di Desa 
diharapkan dapat 
menyempatkan diri untuk 
turut aktif dalam kegiatan 
PKK desa. Hal ini akan 
membentuk jejaring yang 
kuat dimana kegiatan  TP. 
PKK tidak terlepas dari 
kesehatan yaitu dalam 
pokja IV. 

 

1. Keikutsertaan Bidan 
di Desa dalam 
organisasi sosial 
terutama TP. PKK 
desa sangat 
mendukung proses 
pemberdayaan 
masyarakat, namun 
tidak semua TP. 
PKK dapat aktif 
sebagaimana yang 
diharapkan. 
Sehingga mudah 
menggerakkan 
masyarakat lewat 
Dasa Wisma. 

 
2. Kegiatan lain seperti 

kelompok pengajian 
menjadi alternatif 
yang cukup baik 
untuk mensosialisasi 
program kesehatan 
bagi ibu-ibu di desa 
selain itu juga 
Posyandu sebagai 
ajang pertemuan 
rutin setiap bulan 

Keaktifan dalam 
kegiatan 
masyarakat :  
 
Keaktifan Bidan 
di Desa dalam 
kegiatan 
masyarakat 
belum optimal, 
ada 37,8% Bidan 
yang kurang aktif 
dan 4,9% yang 
tidak aktif  dalam 
kegiatan 
masyarakat di 
desa 

1. 39,8% Bidan di Desa 
sering hadir dalam 
kegiatan gotong 
royong di desa dan 
63,9% hadir karena 
keinginan sendiri.  
Ada 57,86% Bidan 
di Desa sering 
berbincang dengan 
tetangga dan 31,1% 
yang sering 
ketempatan kegiatan 
warga serta ada 
44,6% sering 
membantu hajatan 
warga di desa.   

 

1. Kegiatan langsung di 
masyarakat, berpengaruh 
pada berhasilnya proses 
pemberdayaan agar dapat 
berlangsung dengan baik.  
Karena bila masyarakat 
percaya dan merasa 
bermanfaat dengan 
kehadiran Bidan di Desa, 
maka informasi yang 
disampaikan oleh Bidan 
dalam upaya peningkatan 
kesehatan masyarakat akan 
senantiasa mendapat 
dukungan.  Oleh karenanya 
Bidan perlu menggalang 
kemitraan dengan cara 

1. Keberadaan Bidan 
di Desa dapat 
mendekatkan 
pelayanan kesehatan 
terutama pelayanan 
KIA, tetapi harus 
bermitra dengan 
dukun bayi yang 
telah dipercaya oleh 
masyarakat dan dari 
aspek ekonomi 
terjangkau. 

 
2. Sampai saat ini 

masih banyak 
masyarakat yang 
mencari alasan 
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2. Karena kegiatan 
masyarakat belum 
dapat dikuti secara 
optimal maka 
berpengaruh pada 
proses 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
dilakukan oleh Bidan 
di Desa dalam 
pengembanagan 
Desa Siaga 

selalu ikut serta dalam 
kegiatan yang  melibatkan 
seluruh komponen 
masyarakat  agar 
memudahkan melakukan 
fasilitasi dalam 
pengembangan Desa Siaga. 

 
2. Bila Bidan di Desa 

menyampaikan informasi 
kesehatan hanya pada saat 
pertemuan formal, 
sebagaimana setiap bulan 
di Posyandu dan 
pertemuan Poskesdes.  
Maka informasi itu belum 
sampai menyentuh pada 
seluruh lapisan masyarakat.  
Oleh karenanya sebagai 
warga masyarakat, Bidan 
di Desa harus membaur 
dan bersosialisasi terhadap 
lingkungan sekitanya agar 
dirasakan menjadi bagian 
dari masyarakat tersebut. 
Bidan tidak hanya menjadi 
petugas pelayanan 
kesehatan secara kuratif 
saja. 

untuk tidak bersalin 
kepada Bidan di 
Desa karena lebih 
percaya pada Dukun 
dan lebih terjangkau 
secara ekonomi. 

Kemampuan 
Bidan di Desa 
Melakukan 
Proses 
Pemberdayaan 
Masyarakat  
 
Proses 
pemberdayaan 
yang dilakukan 
oleh Bidan di 
Desa belum 
optimal, ada 
42,7% Bidan di 
Desa  yang 
kurang baik 
dalam  
melakukan proses 
pemberdayaan 
masyarakat 

1. Hanya 4,9% Bidan di 
Desa yang dapat 
membantu 
masyarakat 
menemukan masalah 
dengan baik. 

 
2. Ada 53,7% 

membantu 
melakukan analisis 
dengan baik, 70,7% 
membantu 
menentukan skala 
prioritas, 52,4% 
membantu mencari 
penyelesaian 
masalah, 57,3% 
membantu 
melakukan intervensi 
dan 56,1% 
membantu 
melakukan evaluasi.  
Karena seluruh 
tahapan ini tidak 
dilakukan secara 
optimal, maka proses 

1. Bidan di Desa perlu dilatih 
dan didampingi (awalnya) 
untuk dapat memfasilitasi 
masyarakat dalam 
identifikasi masalah dan 
pemecahannya. Tanpa  
pendampingan yang 
intensif  Bidan di Desa 
tidak bisa di tuntut tiba-tiba 
untuk menjadi mau dan 
mampu sebagai fasilitator 
Desa Siaga.  

 
2. Proses pemberdayaan 

bukan hal yang mudah 
untuk dapat bergulir di 
masyarakat dengan 
berbagai kondisinya, oleh 
karenanya bila Bidan di 
Desa memfasilitasi 
pengembangan Desa Siaga 
secara pribadi tentunya 
sulit mencapai 
keberhasilan. Oleh 
karenannya perlu dicari 
orang-orang yang peduli 

1. Proses 
pemberdayaan 
masyarakat 
membutuhkan waktu 
yang lama, 
walaupun Bidan di 
Desa berusaha 
melakukannya 
namun tanpa disertai 
kemauan dan 
kemampuan 
masyarakat sulit 
mencapai 
masyarakat yang 
berdaya. 

 
2. Perlu pedoman yang 

jelas mulai awal 
pelaksanaan sampai 
proses pelaporan, 
sehingga akan 
mudah dilakukan 
oleh kader Desa 
Siaga 
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pemberdayaan 
masyarakat  belum 
bergulir di 
masyarakat 

 
3. Ada 68,3% Bidan di 

Desa  membantu 
kader merekap data 
dan 73,2% Bidan di 
Desa membantu 
melakukan analisis 
data, walaupun 
demikian sudah ada 
67,1% Bidan di Desa 
telah mengajari 
kader cara 
menganalisis data 
hasil SMD, namun 
kader belum bisa 
melakukannya. 

 
4. Ada 35,4% Bidan di 

Desa yang dapat 
menjelaskan 
penentuan masalah 
prioritas dengan 
benar  meliputi 
luasnya masalah, 
sifat masalah dan 
dampak masalah 
tersebut bagi 
kesehatan. 

 
5. 52,4% Bidan di Desa 

yang menjelaskan 
cara memanfaatkan 
potensi sumberdaya 
yang dimiliki 

 
6. 42,7% Bidan di Desa 

membantu untuk 
penyelesaian 
masalah dengan 
mendorong kegiatan 
secara gotong royong 

 
7. 47,6% Bidan di Desa 

menyatakan bahwa 
hasil evaluasi dapat 
ditindaklanjuti  
sebagai perencanaan 
dalam proses 
pemberdayaan 
masyarakat  

terhadap kesehatan 
masyarakat di desa sebagai 
penggerak masyarakat 
yang tergabung dalam 
kepengurusan Poskesdes. 
Melalui merekalah Bidan 
di Desa memberikan 
proses pemberdayaan 
(siklus pemecahan 
masalah)  kesehatan sesuai 
kondisi dan potensi yang 
ada di wilayahnya 

 
3. Bidan di Desa  sebagai 

tenaga kesehatan terdepan  
di wilayah desa, 
diharapkan dapat menjadi 
penggerak bagi masyarakat 
untuk dapat berproses 
mencegah dan mengatasi 
masalah kesehatan secara 
mandiri.  Oleh karenanya 
Bidan di Desa harus 
berupaya agar masyarakat 
dapat melakukan siklus 
pemecahan masalah 
melalui proses 
pemberdayaan dengan 
membantu masyarakat 
melalui tahapan-tahapan 
pembelajaran secara terus 
menerus sampai akhirnya  
masyarakat dapat mandiri 
untuk berperilaku hidup 
sehat 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1.  KARAKTERISTIK INDIVIDU 

Umur. Umur kronologis (kalender) manusia dapat digolongkan dalam 

berbagai masa, yakni masa anak, remaja dan dewasa. Masa dewasa dapat dibagi 

atas dewasa muda (18-30 tahun), dewasa setengah baya (30-60 tahun), dan masa 

lanjut usia (lebih 60 tahun) (Bustan, 2000). Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa hubungan antara umur dan produktivitas tidak linier. Pada 

umur lebih rendah (dibawah 35 tahun) produktivitas naik, sedangkan pada umur 

lebih tinggi (antara 35 sampai 50 tahun) produktivitas menjadi stabil serta pada 

umur lebih tinggi lagi, produktivitas menurun (Indrawati dan Llewelyn, 1999). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar (64,6%)  umur Bidan di 

Desa yaitu < 35 tahun, dan hanya 1,2% yang berumur diatas 50 tahun. Sejalan 

dengan penelitian sebelumnya bahwa pada usia < 35 tahun kemampuan Bidan di 

Desa melakukan proses pemberdayaan dengan kriteria baik yaitu 64,2%. 

Sedangkan yang berusia diatas 35 tahun ada 55,2% yang kemampuannya 

termasuk kriteria kurang. Namun demikian kondisi ini tidak berhubungan dengan 

kemampuan Bidan Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat, karena 

proses pemberdayaan tidak hanya dipengaruhi oleh umur Bidan di Desa, yang 

terpenting adalah semangat dan keterlibatan masyarakat untuk mengubah perilaku 

dan lingkungannya secara bergotong royong.  Umur Bidan mempengaruhi 

pengalaman kerja Bidan, dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 
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kemampuan Bidan di Desa. Sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwa. 

Selain itu kemampuan bekerja lebih dipengaruhi oleh dorongan dari faktor 

eksternal, seperti fasilitas sarana dan prasarana, dan penghargaan yang berupa 

kompensasi tersendiri bagi kinerja Bidan (Nursalam, 2001). 

Dari sepuluh dimensi job performance, kinerja seseorang paling tidak 

berhubungan oleh umur, menurut Thomas dan Feldman (2008), yang 

berhubungan dengan umur adalah sikap kepemimpinan dalam berorganisasi, 

keamanan kerja, sikap yang berhubungan dengan produktivitas target, tekanan di 

tempat kerja, pemanfaatan substansi kerja, dan absensi kerja. 

Status pernikahan. Status pernikahan merupakan salah satu dari variabel 

karakteristik individu, menurut Gibson (1996) dalam Purba (2009), karakteristik 

individu merupakan variabel yang mempengaruhi kinerja individu. Status 

pernikahan tenaga kesehatan, dapat mendorong tenaga kesehatan tersebut lebih 

mudah masuk dalam ruang lingkup  berbagai kegiatan sosial yang diadakan di 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh Bidan di Desa, 

yaitu sebanyak 91,5%, telah menikah. Status pernikahan ini dapat meningkatkan 

pengetahuan Bidan di Desa mengenai kesehatan reproduksi dan perawatan anak 

yang sudah diperoleh sehari-hari sehingga proses saling tukar pengalaman antara 

masyarakat dan tenaga kesehatan lebih mudah dan lancar. Status pernikahan juga 

akan memperlancar proses pelayanan seperti hasil penelitian sebelumnya bahwa  

jika ada pertolongan persalinan di malam hari, seorang Bidan di Desa yang belum 

berkeluarga tidak mau berangkat bila tidak diantar oleh perangkat desa (Istiarti, 

1996). Namun dalam penelitian ini ada 85,7% dari responden yang belum 
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menikah dapat melakukan proses pemberdayaan dengan baik, sehingga status 

pernikahan tidak berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat. Disamping status pernikahan tidak dapat 

dikendalikan oleh keinginan manusia, proses pemberdayaan masyarakat 

membutuhkan waktu yang lebih banyak dan intensif, sehingga bagi Bidan di Desa 

yang mempunyai waktu luang banyak akan lebih sering bertemu dengan 

masyarakat akan mempercepat proses pemberdayaan yang dilakukannya. 

Pendidikan formal. Pendidikan adalah tolak ukur sejauh mana 

pengetahuan seseorang terhadap ilmu yang diperolehnya. Pendidikan seseorang 

mempengaruhi cara pandangnya terhadap diri dan lingkungannya. Semakin tinggi 

pendidikan tenaga kesehatan, maka semakin luas pula pengetahuan tenaga 

kesehatan tersebut, sehingga semakin tinggi pula etos kerja yang dimilikinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Bidan di Desa, yaitu 

sebanyak 70,7%, berpendidikan D-III Kebidanan, dengan kemampuan melakukan 

proses pemberdayaan yang belum optimal. Pada tingkat pendidikan D-IV ada 

66,7% responden yang telah melakukan proses pemberdayaan dengan kriteria 

baik. Namun pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa variabel tingkat 

pendidikan merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan 

terhadap produktivitas kerja diantara variabel yang lain, seperti motivasi, usia dan 

pengalaman kerja (Pajar, 2008). Sesuai dengan teori yang yang dikemukakan pada 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan 

lebih mudah mencapai kinerja maksimal (Mangkunegara, 2007). Dalam penelitian 
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ini pada semua strata pendidikan tidak berbeda nyata antara yang melakukan 

proses pemberdayaan dengan baik maupun yang kurang, sehingga tidak ada 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat.  Hal ini disebabkan selama proses 

pendidikan Bidan di Desa tidak memperoleh keterampilan yang cukup dalam 

melakukan kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga pada 

taraf pendidikan apapun Bidan di Desa belum tentu mampu melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat.  

Masa kerja. Masa kerja adalah waktu yang sudah digunakan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai Bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 64,6% Bidan di Desa telah menjalani masa kerja diatas 6 (enam) tahun, 

dan tidak ada perbedaan yang berarti dari setiap klasifikasi masa kerja dalam 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat.  Sedangkan menurut Istiarti (1996), 

Bidan yang telah lama bekerja termasuk dalam kategori dekat dan dikenal oleh 

masyarakat. Dengan demikian, Bidan tersebut termasuk kriteria aktif di dalam 

kegiatan masyarakat yang dalam penelitian ini  berhubungan dengan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Lama bekerja 

seorang Bidan di Desa dapat diidentikkan dengan banyaknya pengalaman yang 

sudah dimilikinya. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang diperoleh 

seseorang selama bekerja, maka pengetahuan Bidan juga bertambah, dengan 

pengetahuan dan pengalaman tersebut Bidan dapat menyesuaikan diri dengan 

pekerjaan yang diembannya (Depkes RI, 1996 dalam Purba, 2009). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Zulfansyah (2008), yang menunjukkan bahwa Bidan di Desa 
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yang menyatakan bekerja lebih dari 10 tahun mempunyai kinerja yang baik, 

sebaliknya Bidan di Desa yang bekerja  kurang dari 10 tahun, mempunyai kinerja 

yang kurang baik. Sedangkan dalam penelitian ini masa kerja diklasifikasi 

berdasarkan masa PTT (Pegawai Tidak Tetap). Bila Bidan di Desa bekerja lebih 

dari 6 tahun berarti mereka sudah menjalani 2 kali periode PTT dengan masa kerja 

Bidan PTT selama 3 tahun, dapat diperpanjang sesuai keputusan Pemerintah 

Daerah setempat. Dalam penelitian tidak ada hubungan yang signifikan antara 

masa kerja dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Bidan di Desa telah 

melakukan proses pemberdayaan ini sejak awal memasuki desa dengan 

mengadvokasi Kepala Desa atau perangkat desa untuk pengembangan Desa Siaga, 

namun setelah beberapa kali kurang mendapat dukungan, akhirnya mereka tidak 

bisa melangkah lebih lanjut.  Oleh karenanya para Bidan mengusulkan agar 

pelatihan Desa Siaga dilakukan juga bagi para perangkat desa. Selain itu, perlu 

diperhatikan beban kerja Bidan di Desa, walaupun pada  awal penempatannya 

bertujuan untuk penurunan AKI dan AKB, namun angka tersebut tidak hanya 

dipengaruhi oleh pelayanan klinis saja tetapi juga oleh kondisi lingkungan 

masyarakat. Dengan demikian perlu kejelasan tugas Bidan sebagai fasilitator Desa 

Siaga, bila tidak memungkinkan, dapat mengangkat Tenaga Kesehatan 

Masyarakat (S1 Kesehatan Masyarakat) yang lebih kompeten  sebagai koordinator 

kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Status kepegawaian. Status kepegawaian dapat menjadi tolak ukur 

tingkat kesejahteraan pegawai, dan dapat mengikat pegawai tersebut bekerja di 
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instansi yang ditempatinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 79,3% 

Bidan di Desa telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini 

merupakan salah satu dari terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman. Sesuai dengan 

teori Maslow, bahwa dalam hal ini manusia selalu ingin mendapatkan lingkungan 

yang aman (Notoatmodjo. S., 2005). Dengan telah diangkat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil diharapkan tugas dan tanggungjawab Bidan di Desa meningkat 

sehingga dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat dengan baik dan 

Bidan sudah dapat beradaptasi sejak awal dan memilki pengetahuan tentang  

kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan di awal 

bahwa sebagai Bidan PTT, mereka mendapatkan masa kerja selama 3 tahun dalam 

1 (satu) perode dan bisa mengajukan kembali sebagai Bidan PTT sampai diangkat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Walaupun masih berstatus  sebagai PTT,  

58,8% Bidan di Desa telah dapat melakukan proses pemberdayaan dengan baik.  

Ini berarti bahwa status kepegawaian tidak berhubungan dengan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terjadi 

karena Bidan di Desa dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan kondisi 

masyarakat, sehingga tanpa melihat status kepegawaiannya masyarakat dapat 

menerima tenaga kesehatan di desa untuk melakukan pelayanan kesehatan di 

tingkat desa, terutama untuk pelayanan KIA dan KB. 

Tempat tinggal Bidan di Desa. Akses atau jangkauan tempat tinggal 

dengan tempat kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena 

lamanya waktu tempuh yang dihabiskan dalam perjalanan, dapat mempengaruhi 

kinerja Bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua yaitu 92,7% 
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Bidan di Desa bertempat tinggal di desa tempat  mereka bertugas. Hasil penelitian 

sebelumnya mendapati bahwa lokasi tempat tinggal Bidan berpengaruh terhadap 

peranan Bidan di  Desa dalam upaya menurunkan angka kematian ibu di 

Kabupaten Aceh Utara (Winarni, 2007). Sedangkan menurut penelitian Syahlan 

(2002), Bidan di Desa yang bertempat tinggal di desa atau Polindes memiliki 

kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan Bidan di Desa yang tidak 

bertempat tinggal di Polindes. Sehingga pada penelitian ini, sebagian besar Bidan 

di Desa memiliki kinerja yang baik, karena kinerjanya tidak terganggu oleh waktu 

yang tersita dalam perjalanan pulang pergi dari tempat tinggal dan dapat lebih 

menghabiskan waktunya di kegiatan organisasi kemasyarakatan, begitu pula letak 

geografis akan turut menentukan tinggi  rendahnya kinerja Bidan  di Desa. Dalam 

penelitian ini tidak ada hubungan yang signifikan antara tempat tinggal dengan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

dapat dipahami karena ada 50% dari Bidan yang tinggal di luar desapun dapat 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Namun dengan tinggal 

di desa mereka dapat dengan mudah bersosialisasi dengan masyarakat dan turut 

aktif dalam kegiatan masyarakat karena sarana transportasi yang memadai juga 

mempercepat perjalanan Bidan ke tempat pelayanan masyarakat. Keaktifan Bidan 

di Desa dalam kegiatan masyarakat, dalam penelitian ini berhubungan dengan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Selain 

itu dari hasil penelitian Asri (2008) di Kabupaten Kepulauan Mentawai  Sumbar 

bahwa sarana dan prasarana di Poskesdes sangat penting untuk peningkatan akses 
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pelayanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kunjungan yang akan 

berdampak pada menurunnya jumlah kematian ibu dan bayi. 

  

6.2.   KONDISI PSIKOLOGIS BIDAN DI DESA 

6.2.1. Pengetahuan tentang Pengembangan Desa Siaga 

Pengetahuan menurut Notoatmodjo. S., (2005), adalah mencakup apa yang 

diketahui oleh seseorang tentang cara-cara memelihara kesehatan, dalam hal ini 

adalah pengetahuan tentang pengembangan Desa Siaga. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengetahuan Bidan di Desa tentang pengembangan Desa 

Siaga hampir semuanya sudah baik (91,5%). Hasil penelitian oleh Meha (2009), 

menunjukkan bahwa Bidan yang berpengetahuan baik dalam memahami dan 

mengenali secara tepat tanda dan gejala serta penanganan komplikasi selama 

persalinan mempunyai kemampuan bertindak secara baik. Pengetahuan juga 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(perilaku ) dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari 

pada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan. Dari hasil wawancara pada 

82 responden, 95% yang mengikuti pelatihan Desa Siaga di Kabupaten dan 5% 

mengikuti pelatihan di tingkat Kecamatan. Dengan tingkat pengetahuan yang 

baik, maka proses memfasilitasi pengembangan Desa Siaga akan menjadi lebih 

mudah.  Walaupun demikian dalam penelitian ini tingkat pengetahuan tidak 

berhubungan signifikan dengan kemampuan Bidan di Desa dalam melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat. Karena setelah dilatih ada 63% menyatakan 

dapat menambah wawasan, pengetahuan tentang maksud dan tujuan 
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pengembangan Desa Siaga, namun 35% responden menyatakan bahwa pelatihan 

terlalu cepat sehingga belum dapat dicerna bagaimana melaksanakannya di 

lapangan dengan berbagai kendala yang harus dihadapi. Sehingga dengan 

pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan belum cukup memberikan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Agar proses 

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, tentunya pelatihan tidak 

hanya kepada petugas kesehatan, namun lebih penting lagi tokoh masyarakat yang 

menjadi panutan masyarakat dapat memahami filosofi pengembangan Desa Siaga 

yang semata-mata untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 

6.2.2. Sikap terhadap Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Notoatmodjo. S., (2005) menjelaskan bahwa sikap merupakan reaksi atau 

respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. 

Sikap adalah pendapat atau penilaian orang terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan pemeliharaan kesehatan, dalam hal ini adalah sikap terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga. Penelitian Lubis 

(2006) dalam Purba (2009), tentang perilaku Bidan di Desa di Kecamatan 

Angkola Tapanuli Selatan menemukan bahwa sikap Bidan di Desa berpengaruh 

terhadap kinerja dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan balita. Sedangkan 

pada hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa sikap Bidan di Desa berhubungan 

dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat 

dalam pengembangan Desa Siaga. Walaupun Bidan yang bersikap mendukung 

hanya 42,7% namun ada 71,4% dari mereka dapat melakukan proses 

pemberdayaan dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu 
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pengetahuan berpengaruh paling dominan pada partisipasi (Tarigan, 2007). Dalam 

penelitian ini sebagian besar Bidan di Desa  telah memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai pengembangan Desa Siaga sehingga bagi Bidan yang bersikap positif 

terhadap  proses pemberdayaan masyarakat  dapat  melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 

kesiapan Bidan di Desa sebagai fasilitator ada 23%  Bidan di Desa masih 

memerlukan dukungan berbagai pihak terkait di desa, dan bahkan ketidaksiapan 

sebagai fasilitator, karena 12% karena kemampuannya untuk memberdayakan 

masyarakat terbatas. Oleh karenanya kesiapan sebagai fasilitator inilah yang perlu 

ditingkatkan  agar sikap Bidan di Desa mendukung proses pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga 

6.2.3. Motivasi Kerja sebagai Fasilitator Desa Siaga 

Menurut Gray (dalam Winardi, 2007) bahwa motivasi merupakan hasil 

sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang 

menyebabkan timbulnya sikap antusias dan persistensi dalam melaksanakan 

kegiatan tertentu, sehingga motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting dalam menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja 

(Hariandja, 2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja 

berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat. Dari hasil wawancara ada 36% Bidan di Desa menyatakan bahwa 

dorongan dan motivasi dari atasan sangat diperlukan melalui pembinaan secara 

intensif. Oleh karena itu 16% responden mengharapkan tambahan tenaga dari 

Puskesmas untuk pengembangan Desa Siaga dan 34% mengusulkan adanya 
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kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor di desa, sehingga dapat 

memotivasi kerja Bidan di Desa. 

Selanjutnya menurut Hariandja (2002), salah satu faktor yang 

menyebabkan pegawai tidak akan termotivasi untuk bekerja dengan baik, 

bilamana pelaksanaan pekerjaan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Gaji, upah, 

atau uang merupakan sarana yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 

fisik. Jadi masih perlu dipertimbangkan kembali mengenai pemenuhan kebutuhan 

fisik seperti tunjangan kesehatan, pensiun, asuransi dan keselamatan kerja Bidan 

di Desa  di wilayah tempat kerjanya.  Bila Bidan di Desa belum terpenuhi 

kebutuhan fisiknya, maka motivasinya rendah walaupun sebagai fasilitator 

merupakan tugasnya selaku tenaga kesehatan di desa. Oleh karena itu perlu 

supervisi fasilitatif  dari Tim Pembina di tingkat Kecamatan atau Puskesmas 

bukan hanya  supervisi instruktif  yang akan menambah beban bagi Bidan di 

Desa. 

 

6.3.  KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN SOSIAL 

6.3.1. Tingkat Keaktifan dalam Organisasi Sosial 

Organisasi sosial yang ada di masyarakat merupakan wadah berkumpulnya 

para anggota dan pengurus organisasi tersebut, salah satu unsur terbentuknya 

suatu organisasi adalah partisipasi dari anggotanya. Dalam Piagam Ottawa 1986 

dalam Depkes RI (2009) menyatakan bahwa partisipasi adalah elemen utama 

dalam definisi promosi kesehatan. Salah satu dimensi dari partisipasi adalah 

keterlibatan semua unsur atau keterwakilan kelompok (group representation) 
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dalam proses pengambilan keputusan. Agar tenaga kesehatan dapat lebih mudah 

melakukan proses partisipasi ini, dilakukan beberapa pendekatan organisasi sosial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keaktifan Bidan di Desa dalam 

organisasi sosial, seperti  kegiatan TP. PKK di desa, TP. PKK di kecamatan, dan 

kegiatan organisasi keagamaan, masih sangat rendah. Padahal salah satu 

kebutuhan manusia menurut teori yang dikemukakan oleh David McClelland, 

adalah kebutuhan untuk berkuasa (need for power), yaitu kebutuhan untuk lebih 

kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. Sehingga masih rendahnya tingkat 

keaktifan Bidan di Desa dalam organisasi sosial, dapat mengakibatkan kurangnya 

pengaruh Bidan di Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat yang harus 

dilakukan secara terus menerus  di kalangan  warga masyarakat di wilayah desa. 

Oleh karena belum optimalnya  keaktifan Bidan dalam organisasi sosial maka  

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan dalam kegiatan organisasi sosial 

tidak berhubungan signifikan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga. 

6.3.2. Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Masyarakat 

Komunikasi antar manusia juga berperan di dalam sistem kesehatan 

masyarakat yang berkontribusi bagi peningkatan status kesehatan masyarakat 

(Notoatmodjo, S., 2005). Salah satunya bentuk partisipasi tenaga kesehatan adalah 

keaktifannya dalam kegiatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat keaktifan Bidan di Desa dalam kegiatan masyarakat  berhubungan secara 

signifikan dengan kemampuannya melakukan proses pemberdayaan masyarakat. 

Walaupun demikian keaktifannya masih perlu ditingkatkan karena masih banyak 
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Bidan di Desa yang kurang aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat, seperti adanya kegiatan gotong royong di desa, kesempatan 

berbincang dengan tetangga serta membantu warga dalam berbagai aktivitasnya. 

Hal ini dapat mempengaruhi hubungan kekerabatan dengan masyarakat, karena 

setiap individu dalam bermasyarakat memiliki kebutuhan untuk berafiliasi (need 

for afiliation), yaitu kebutuhan untuk disukai, mengembangkan, atau memelihara 

persahabatan dengan orang lain, seperti teori yang dikemukakan oleh David 

McClelland dalam Hariandja, M (2002) dan Hasibuan, H.M. (2007). Bahwa 

dalam menyelesaikan masalah kesehatanpun, seorang Bidan tidak dapat 

menangani masalah hanya oleh sektor kesehatan sendiri tanpa dukungan dari 

semua pihak dari kalangan masyarakat, sehingga upaya membuat jejaring 

kemitraan pun sangatlah penting, dengan kurang aktifnya Bidan dalam kegiatan 

yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat mengurangi jalinan kemitraan di 

kalangan masyarakat dengan tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah Bidan di 

Desa.  

 

6.4. KEMAMPUAN BIDAN DI DESA MELAKUKAN PROSES  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
Shardlow (1998) dalam Adi. I.R. (2008) menjelaskan pengertian 

pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun 

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan 

untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Tujuan 

pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah terbentuknya individu dan 

masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, 
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bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan 

masyarakat sebagai program dan sebagai proses yang berkelanjutan sebenarnya 

merupakan pemikiran yang juga terkait dengan posisi agen pemberdaya 

masyarakat, dalam hal ini adalah Bidan di Desa.  Pengembangan Desa Siaga telah 

berjalan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, oleh karenanya di awal 

pelaksanaannya masih berupa program pemberdayaan yang ada tahapan dan target 

serta jangka waktu pelaksanaannya.  Selanjutnya pengembangan Desa Siaga ke 

depan diharapkan menjadi sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang 

berkesinambungan sepanjang masa  dengan agen pemberdaya dari internal 

komunitas sehingga lebih mudah menjadi panutan mempercepat perubahan. 

Kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat dengan 

beberapa tahap dengan membantu masyarakat menemukan masalah, melakukan 

analisis, menentukan skala prioritas, mencari penyelesaian masalah, melakukan 

tindakan nyata, dan mengevaluasi kegiatan dalam pengembangan Desa Siaga. 

6.4.1. Membantu Masyarakat Menemukan Masalah  

Pemberdayaan adalah suatu proses aktif, di mana masyarakat yang 

diberdayakan harus berperan aktif (berpartisipasi) dalam berbagai kegiatan 

(Notoatmodjo.S., 2005). Dengan demikian nantinya masyarakat akan mempunyai 

pengalaman aktual, yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan program 

sejenis di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil 

(4,9%)  kemampuan Bidan di Desa termasuk kriteria baik dalam membantu 

masyarakat menemukan masalah. Hal ini termasuk nominal group technique, 

dengan teknik Delberg (Delberg Technique), yaitu permasalahan ditentukan oleh 
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sekelompok masyarakat yang tidak sama pengetahuannya tentang pokok 

persoalan yang dibicarakan. Karena ketidaksamaan pengetahuan inilah, maka 

proses menemukan masalah yang ada kurang dapat terlaksana dengan mudah. 

 

 

6.4.2. Membantu Masyarakat Melakukan Analisis  

Salah satu dimensi dari partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 

adalah kontribusi massa sebagai pelaksana atau implementator dari keputusan 

yang diambil. Dalam hal ini diharapkan masyarakat pada pengembangan Desa 

Siaga dapat menjadi pelaksana dalam melakukan salah satu tindakan, yaitu 

melakukan analisis dari data yang ada, dengan dibantu oleh Bidan sebagai 

fasilitatornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di Desa 

membantu masyarakat melakukan rekapitulasi dan analisis data dengan baik ada 

53,7%, hal ini belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Sehingga diperlukan 

pendampingan secara khusus terhadap masyarakat, seperti on the job training 

yang dilakukan oleh Bidan secara berkesinambungan dan hasilnya dikontrol 

bersama secara  kontinyu untuk melihat sejauh mana masyarakat sudah mampu 

melakukan analisis dengan baik  secara mandiri tanpa tergantung pada petunjuk 

Bidan.  

6.4.3. Membantu Masyarakat Menentukan Skala Prioritas 

Skala prioritas sangat penting dalam proses menentukan dan memutuskan 

dari berbagai masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemampuan Bidan di Desa untuk membantu masyarakat dalam menentukan skala 
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prioritas yang termasuk kriteria baik ada 70,7% . Skala prioritas penting dalam 

proses pengambilan keputusan suatu masalah, sehingga masyarakat dalam hal ini 

sudah mampu memprioritaskan, mana saja masalah yang tergolong dalam 

prioritas tinggi, sedang dan rendah. Tugas dan fungsi  Bidan  sebagai fasilitator 

harus menjelaskan luasnya masalah yang dapat terjadi pada semua golongan 

umur, sifat masalah yang dapat mengakibatkan kematian, serta besarnya 

dampak/risiko masalah tersebut yang akhirnya akan menimbulkan Kejadian Luar 

Biasa (KLB).  Karena terhambatnya determinasi pengetahuan yang berbeda, perlu 

pemahaman dari Bidan untuk lebih aplikatif dan memberi informasi pembelajaran 

yang  mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menentukan  

skala prioritas dari berbagai masalah yang dihadapi.   

6.4.4. Membantu Masyarakat Mencari Penyelesaian Masalah 

Para perawat dan tenaga paramedis, dalam hal ini adalah Bidan di Desa 

mengambil keputusan menggunakan metode pengambilan keputusan yang 

berdasarkan pada empat hal, yaitu berdasarkan pengalaman, berdasarkan standar / 

prosedur tetap yang sudah ada, berdasarkan pendidikan atau teori yang dimiliki 

dan pertimbangan orang yang lebih ahli (Purwanto dan Moordiningsih, 2005). 

Namun pada proses pemberdayaan masyarakat, pengambilan keputusan selalu 

melibatkan masyarakat, agar masyarakat terlatih dalam proses pengambilan 

keputusan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di 

Desa dalam membantu masyarakat mencari penyelesaian masalah hanya 52,4% 

yang termasuk kriteria baik. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan antara kedua 

subyek berbeda satu sama lain, sehingga perlu lebih ditingkatkan pengetahuan 
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masyarakat tentang pentingnya pengembangan Desa Siaga, begitu pula dengan 

Bidan di Desa, lebih ditingkatkan pula kemampuan untuk menyampaikan proses 

pembelajaran berupa pemberdayaan masyarakat agar lebih dipahami maksud dan 

tujuan pengembangan Desa Siaga serta manfaatnya bagi masyarakat. Bidan di 

Desa juga membantu menunjukkan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan 

untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa. 

6.4.5. Membantu Masyarakat Melakukan Tindakan Nyata  

Menurut Tri Krianto, tujuan pemberdayaan adalah membantu klien 

memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan 

yang akan  dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi 

hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan tindakan 

(Notoatmodjo.S., 2005). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

Bidan di Desa dalam membantu masyarakat melakukan tindakan nyata hanya 

57,3% yang termasuk kriteria baik. Hal ini disebabkan Bidan dalam 

pelaksanaannya hanya sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai subyek utama 

proses pemberdayaan, sehingga tindakan nyata yang dilakukan sangat tergantung 

pada potensi, situasi dan kondisi masyarakat setempat. 

6.4.6. Membantu Masyarakat Mengevaluasi Kegiatan  
 

Pada proses evaluasi program pemberdayaan masyarakat dapat 

berlangsung lambat dan lama, bahkan boleh dikatakan tidak pernah berhenti 

dengan sempurna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Bidan di 

Desa dalam membantu masyarakat melakukan evaluasi hanya 56,1% yang 

termasuk kriteria baik. Hal ini sesuai dengan gambaran program pendidikan 
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kesehatan oleh Marry Arnold, dikatakan sebagai  gambaran spiral, yang 

memberikan gambaran bahwa hasil yang satu mempengaruhi yang lainnya 

(Machfoedz dan  Suryani, 2007), hal itu menunjukkan bahwa jika pada proses 

perencanaan baik, maka proses pelaksanaan pun baik, demikian pula proses pada 

tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Sering terjadi dalam proses evaluasi program, di 

mana  beberapa hal tertentu yang menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat 

baru dapat berhasil dan tercapai beberapa tahun sesudah kegiatan selesai 

(Notoatmodjo.S., 2005).  Sehinga untuk proses pemberdayaan, pelaksanaan 

evaluasinya belum sampai pada output yang ingin dicapai, namun sementara ini 

masih mengevaluasi proses yang dilakukan menuju proses pemberdayaan 

selanjutnya. 

 

6.5.    HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU, KONDISI   
PSIKOLOGIS DAN KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN 
SOSIAL DENGAN KEMAMPUAN BIDAN DI DESA MELAKUKAN 
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
 

6.5.1. Hubungan Karakteristik Individu dengan Kemampuan Bidan di Desa 
Melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat  

 
Karakteristik individu merupakan hal yang sudah melekat pada diri 

individu tersebut. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat adalah 

memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke 

pihak lain (Notoatmodjo.S., 2005). Hasil analisis statistik menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik individu dengan 

kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Dengan 

demikian apapun karakteristik Bidan di Desa, merupakan modal untuk dapat 
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memfasilitasi masyarakat agar berdaya untuk berperilaku sehat. Hal ini dapat 

menciptakan salah satu dari ruang lingkup promosi kesehatan, yaitu mengarahkan 

pelayanan kesehatan yang lebih memberdayakan masyarakat (reorient health 

service), yaitu mengarahkan pelayanan kesehatan yang menempatkan dan 

mendorong masyarakat sebagai subyek yang dapat memelihara dan meningkatkan 

kualitas kesehatannya  (Machfoedz dan  Suryani, 2007). 

6.5.2. Hubungan Kondisi Psikologis dengan Kemampuan Bidan di Desa 
melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat 

 
Hasil analisis pengaruh psikologis Bidan di Desa terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa sikap dan  tingkat motivasi  

berhubungan secara signifikan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat, sedangkan pengetahuan tidak berhubungan 

dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat.  

Bila sikap terhadap proses pemberdayaan tidak mendukung, maka sebagai 

fasilitator Desa Siaga tidak akan dilaksanakan secara optimal.  Demikian juga bila  

motivasi kerja rendah akan berisiko terhadap pengembangan Desa Siaga 

selanjutnya, walaupun Bidan di Desa telah mempunyai pengetahuan yang baik. 

Pada penelitian sebelumnya memaparkan bahwa karakteristik psikologis 

(pengetahuan, sikap, motivasi) berpengaruh terhadap kinerja Perawat dalam 

kelengkapan rekam medis di ruang rawat inap RSUD Dr. Pirngadi Medan 

(Nasution, 2009). Pengetahuan yang berbeda antara Bidan dengan masyarakat 

tidak menjadi hambatan pada proses pemberdayaan masyarakat Desa Siaga. 

Sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar. 

Namun karena motivasi dari Bidan di Desa belum optimal, maka proses 
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pemberdayaan belum dapat bergulir dengan baik sampai mencapai kemandirian 

masyarakat untuk hidup sehat. 

Selanjutnya hasil penelitian lain menyebutkan bahwa hubungan antara 

iklim organisasi  dengan pemberdayaan perawat menunjukkan korelasi yang 

positif  (El-Salam, et al. 2008), sehingga faktor psikologis Bidan dapat 

dipengaruhi oleh iklim organisasi atau kondisi Polindes yang ada, apakah sudah 

terkondisi dengan baik atau belum.   

Keberhasilan program penempatan Bidan di Desa pada umumnya 

dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan Bidan di Desa itu sendiri. Seorang 

Bidan harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kebidanan khususnya 

yang diperoleh dari pendidikan baik formal maupun non formal seperti pelatihan. 

Namun demikian, seorang Bidan harus mempunyai sikap positif dan motivasi 

yang tinggi yang mendorong mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 

lebih baik kepada masyarakat. Pengembangan Desa Siaga akan berjalan 

berkesinambungan apabila Bidan di Desa sebagai fasilitator selalu berupaya 

mencari terobosan baru agar masyarakat dapat dengan mudah diajak berperan 

aktif dalam memandirikan masyarakat untuk hidup sehat dengan mengembangkan 

Desa Siaga. Dari hasil wawancara mendalam dengan Bidan di Desa diketahui 

bahwa kesiapan sebagai fasilitator karena tugas dan tanggung jawab hanya 56% 

dan ada 12% yang menyatakan tidak siap karena kemampuan terbatas. Oleh 

karena itu perlu ditinjau kembali kesiapan dan kemampuannya agar tingkat 

perkembangan Desa Siaga dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan 

yaitu 80% pada tahun 2015. 
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6.5.3. Hubungan Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dengan Kemampuan 
Bidan di Desa melakukan Proses Pemberdayaan Masyarakat 

 
Hasil analisis hubungan keterlibatan dalam kegiatan sosial dengan proses 

pemberdayaan menunjukkan bahwa untuk keaktifan Bidan Desa  dalam kegiatan 

masyarakat berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan keaktifan dalam organisasi sosial tidak 

berhubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat.  Apabila Bidan di Desa 

tidak aktif dalam  kegiatan masyarakat akan berisiko terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai 

kegiatan yang ada di masyarakat merupakan cara yang efektif agar Bidan dapat 

dikenal dan mengenal masyarakat. Keterlibatan dalam LSM dan organisasi 

kemasyarakatan yang ada di masyarakat merupakan salah satu prinsip 

pemberdayaan masyarakat, artinya pemerintah atau tenaga kesehatan hendaknya 

memanfaatkan dan bekerja sama dengan LSM serta organisasi kemasyarakatan 

yang ada di tempat tersebut. Bila dikaitkan dengan hasil wawancara peneliti 

dengan Pengurus Poskesdes di 10 (sepuluh)  desa sampling diketahui bahwa 70% 

kegiatan Desa Siaga  pendanaannya masih tergantung kepada pemerintah, hanya 

ada 20% desa yang mempunyai kegiatan rutin dan melakukan evaluasi kegiatan. 

Hal ini dapat tergambar dari tingkat perkembangan Poskesdesnya yang 60% 

masih pada taraf madya, sedangkan tingkat perkembangan Desa Siaga  60% pada 

tahap Bina. Dengan demikian keterlibatan Bidan di Desa dalam kegiatan 

masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya pemeliharaan dan 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih berhasil guna (efektif) dan 

berdaya guna (efisien) (Depkes RI, 2006). 
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6.6.   RANCANGAN UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DI 
DESA MELAKUKAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
MENUJU DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN PROBOLINGGO 

 
1.     Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Bidan di Desa tentang tugas dan  

kewajibannya sebagai Bidan di Desa melalui : 

a. Memberikan pemahaman sejak awal penempatan Bidan di Desa 

tentang tugas pokok dan fungsinya melalui pembekalan dengan 

menambah materi  kesehatan komunitas  dengan metode pembelajaran 

langsung penerapan di lapangan terutama tentang pembinaan peran 

serta masyarakat.  Dengan demikian sebelum mereka ditempatkan di 

desa sudah mengetahui semua program yang akan dilakukan sesuai 

program Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. 

b. Perlu adanya refreshing bagi Bidan di Desa tentang latar belakang, 

tujuan, inti kegiatan Desa Siaga serta cara melakukan kemitraan di 

desa, agar Bidan di Desa mempunyai pengetahuan dan pemahaman 

yang baik sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga.  Terutama 

bagi Bidan baru yang belum mengikuti pelatihan, diharapkan ada 

proses pembelajaran berantai dari teman sejawatnya dengan berbagi 

pengalaman bagaimana mengembangkan Desa Siaga, sehingga akan 

lebih mudah mencontoh dari pada menunggu adanya pelatihan khusus. 

c. Pengembangan Desa Siaga tidak semata-mata menjadi tanggungjawab 

Bidan di Desa, walaupun awal peluncurannya pelatihan hanya bagi 

Bidan di Desa.  Selanjutnya  diperlukan pelatihan bagi para tenaga 
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kesehatan lainnya seperti Kepala Puskesmas, Bidan senior, petugas 

promkes di Puksesmas bahkan para perangkat desa, tokoh masyarakat 

dan petugas kecamatan diharapkan dianggarkan  dari APBD 

Kabupaten secara bertahap. Sehingga secara lintas sektor 

pengembangan Desa Siaga dapat berjalan secara berkesinambungan.  

d. Perlu pendamping kegiatan Desa Siaga dari staf Puskesmas yang 

ditunjuk sebagai  Petugas Pendamping Desa (PPD) oleh Kepala 

Puskesmas.  Pembinaan juga dilakukan pada saaat minilokakarya rutin 

bulanan di Puskesmas. Pada acara minilokakarya tersebut diharapkan 

ada pemaparan perkembangan Desa Siaga secara bergiliran dari 

masing-masing desa, sehingga dapat menjadi pembelajaran dan saling 

memberikan masukan terhadap kendala yang dihadapi.   

2. Meningkatkan sikap positif  Bidan di Desa terhadap Proses Pemberdayaan 

Masyarakat  dalam Pengembangan Desa Siaga melalui : 

a. Melibatkan semua komponen masyarakat dalam kepengurusan 

Poskesdes, diantaranya perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh pemuda dan Kepala Desa sebagai Pembina.  Dengan 

demikian pelaksana Desa Siaga bukan Bidan di Desa, mereka hanya 

berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan masukan, mendampingi 

dan memotivasi agar kegiatan Desa Siaga dapat berkesinambungan. 

b. Pengembangan Desa Siaga untuk kepentingan masyarakat bukan 

hanya untuk kepentingan petugas kesehatan.  Sampai saat ini Desa 
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Siaga masih dianggap sebagai program kesehatan saja, sehingga 

semuanya dipasrahkan Bidan yang bertugas di desa. 

c. Sikap Bidan di Desa kurang mendukung karena sampai saat ini mereka 

sebagai pelaksana. Sebenarnya bila dukungan dari perangkat desa ada, 

tentunya akan sangat membantu proses fasilitasi, karena sangat  sulit 

mendapatkan orang yang peduli dan mendukung kegiatan Desa Siaga 

d. Bidan di Desa merupakan petugas  Puskesmas yang semua 

kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Sehingga 

sikap postif terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan Desa Siaga tergantung kepedulian Kepala Puskesmas 

dan Petugas Puskesmas lainnya yang ditunjuk sebagai Petugas 

Pendamping Desa (PPD) 

e. Menggalang Komitmen bersama dalam pengembangan Desa Siaga, 

melalui :  

i Pembentukan Tim Pembina Desa Siaga mulai tingkat kabupaten, 

kecamatan dan desa yang selama ini belum diprioritaskan karena 

masih dianggap  program kesehatan. 

ii Sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif kepada tokoh 

masyarakat dan tokoh agama mengenai pengembangan Desa Siaga. 

iii Mengaktifkan kegiatan TP.PKK di desa dan TP.PKK kecamatan, 

sehingga dapat mensinergikan kegiatan TP.PKK dengan kegiatan 

masyarakat dalam  pengembangan Desa Siaga 
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3. Meningkatkan motivasi kerja Bidan di Desa sebagai fasilitator Desa Siaga 

melalui  : 

a. Ada 2 pembinaan untuk Bidan di Desa : terkait program KIA dan 

terkait program komunitas oleh Penyuluh Kesehatan Masyarakat 

(PKM) yang terampil.  Pembinaan ini secara berkala diberikan oleh 

penanggungjawab program baik dari Dinkes Kabupaten maupun 

Puskesmas, secara khusus tentang  : 

i Tugas pokok dan fungsi sebagai Bidan di Desa 

ii Tugas  Bidan sebagai fasilitator Desa Siaga  

iii Cakupan program KIA di desa 

iv Cakupan UKBM di desa 

v Kegiatan promosi kesehatan di desa 

vi Penilaian kinerja Bidan di Desa 

vii Penilaian Bidan teladan, dan lain-lain 

 Pembinaan secara berkala ini diharapkan ada perhatian penuh 

khususnya dari Kepala Puskesmas untuk senantiasa memantau 

perkembangan Desa Siaga di wilayah kerjanya. 

b. Motivasi  kerja Bidan di Desa belum optimal. Karena pengembangan 

Desa Siaga merupakan pekerjaan berat. Disamping harus memahami 

konsep pemberdayaan masyarakat, juga harus mempunyai keahlian 

berkomunikasi dengan baik. Hal ini belum tentu bisa dalam waktu 

dekat, perlu latihan dan praktik yang terus menerus 
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c. Membentuk Tim Pembinaan Desa Siaga di tingkat kabupaten dan 

kecamatan  sangat diperlukan yang di dalamnya melibatkan berbagai 

sektor terkait. Motivasi dan dorongan yang kuat dari para pembina 

diharapkan akan berdampak  positif pada motivasi kinerja Bidan di 

Desa. 

d. Perlu tambahan motivasi bagi Bidan di Desa bahwa mereka sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya dari aspek pelayanan KIA.  

Namun yang lebih penting adalah memberikan pemahaman dalam 

upaya promotif, preventif sehingga masyarakat mempunyai 

pengetahuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara 

mandiri sebagaimana tujuan dikembangkannya Desa Siaga. 

4. Meningkatkan keaktifan  Bidan di Desa dalam organisasi sosial  

a. TP. PKK desa merupakan organisasi masyarakat yang strategis sebagai 

mitra dalam pengembangan Desa Siaga, karena dengan dipimpin ibu 

Kepala Desa  kegiatan TP. PKK  dapat bersinergi dengan kegiatan 

pengembangan Desa Siaga.  Bila Bidan di Desa tidak menjadi 

pengurus maupun anggota bahkan tidak aktif dalam kegiatan TP. PKK 

akan sangat sulit mengenal dan dikenal oleh masyarakat.  Apalagi akan 

memahami kondisi sosial masyarakat yang seharusnya menjadi bekal 

dalam proses pembedayaan masyarakat.  Oleh karena itu Bidan di 

Desa diharapkan dapat menyempatkan diri untuk turut aktif dalam 

kegiatan TP. PKK desa. Hal ini akan memudahkan membentuk 

jejaring yang kuat dimana kegiatan TP. PKK tidak terlepas dari 
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kesehatan yaitu dalam pokja IV. Bila TP. PKK desa tidak aktif dan 

Bidan di Desa tidak dapat mengadvokasi ibu Kepala Desa, maka 

pengembangan Desa Siaga masih tetap menjadi beban yang 

memberatkan  bagi Bidan di Desa. 

b. Keikutsertaan Bidan di Desa dalam organisasi sosial terutama TP. 

PKK desa sangat mendukung proses pemberdayaan masyarakat, 

namun tidak semua TP. PKK dapat aktif sebagaimana yang 

diharapkan. Sehingga mudah menggerakkan masyarakat lewat Dasa 

Wisma. 

c. Kegiatan lain seperti kelompok pengajian menjadi alternatif yang 

cukup baik untuk mensosialisasi program kesehatan bagi ibu-ibu di 

desa selain itu juga Posyandu sebagai ajang pertemuan yang rutin 

setiap bulan 

5. Meningkatkan keaktifan Bidan di Desa  dalam kegiatan masyarakat. 

a. Kegiatan bersama masyarakat, berpengaruh terhadap berhasilnya 

proses pemberdayaan agar dapat berlangsung dengan baik.  Karena 

bila masyarakat percaya dan merasakan manfaat keberadaan Bidan di 

Desa, maka informasi yang disampaikan oleh Bidan dalam upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat akan mendapat dukungan.  Oleh 

karenanya Bidan perlu menggalang kemitraan dengan cara selalu ikut 

aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memudahkan melakukan 

fasilitasi dalam pengembangan Desa Siaga. 
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b. Keberadaan Bidan di Desa dapat mendekatkan pelayanan kesehatan 

terutama pelayanan KIA, tetapi tetap harus berupaya bermitra dengan 

Dukun bayi yang secara turun temurun  telah dipercaya oleh 

masyarakat dan dari aspek ekonomi terjangkau. Apalagi sampai saat 

ini masih banyak masyarakat yang mencari alasan untuk tidak bersalin 

kepada Bidan di Desa karena lebih percaya pada Dukun bayi. 

6. Meningkatkan kemampuan Bidan di Desa dalam melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat. 

a. Bidan di Desa yang telah dilatih, pada awalnya perlu didampingi oleh 

petugas Puskesmas untuk dapat memfasilitasi masyarakat mulai 

mengidentifikasi masalah sampai mengevaluasi hasilnya. Tanpa  

pendampingan yang intensif dari petugas Puskesmas maka Bidan di 

Desa tidak bisa dituntut tiba-tiba untuk menjadi mau dan mampu 

sebagai fasilitator Desa Siaga.  

b. Proses pemberdayaan bukan hal yang mudah untuk dapat bergulir di 

masyarakat dengan berbagai kondisinya, oleh karenannya bila Bidan di 

Desa memfasilitasi pengembangan Desa Siaga secara sendirian 

tentunya sulit mencapai keberhasilan. Oleh karenannya perlu dicari 

orang yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di desa sebagai 

penggerak masyarakat untuk bergabung dalam kepengurusan 

Poskesdes. Melalui merekalah Bidan di Desa mengajarkan proses 

pemberdayaan (siklus pemecahan masalah) kesehatan sesuai kondisi 

dan potensi yang ada di wilayahnya. 
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c. Bidan di Desa  sebagai tenaga kesehatan terdepan  di wilayah desa, 

diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk dapat 

berproses mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.  

Oleh karenanya Bidan di Desa harus berupaya agar masyarakat dapat 

melakukan siklus pemecahan masalah dengan proses pemberdayaan 

dengan membantu masyarakat melalui tahap pembelajaran secara terus 

menerus sampai akhirnya masyarakat dapat mandiri untuk berperilaku 

hidup sehat 

d. Pembelajaran tidak hanya kepada Bidan, tetapi juga kepada kader yang 

juga berperan dalam pengembangan Desa Siaga, melalui :  

i Mengadakan pelatihan kader karena banyak yang diganti dan 

belum tahu apa yang harus dikerjakan  

ii Perlu pedoman pelaporan tentang kegiatan Desa Siaga yang 

sederhana, sehingga mudah dikerjakan oleh Kader sebagai  bahan 

evaluasi kegiatan selanjutnya 

iii Perlu dukungan dari Kepala Desa dalam memotivasi Kader agar 

mau aktif dalam kegiatan Desa Siaga mulai awal kegiatan sampai 

evaluasi dan pelaporan 

iv Pembinaan masing-masing Pokja (Kelompok Kerja) di  Poskesdes 

oleh petugas Puskesmas (Petugas Pembina Desa) sehingga kader lebih 

memahami apa tugas masing-masing kelompok kerja. 
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6.7.  KETERBATASAN PENELITIAN  

Hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan keberlangsungan 

pengembangan Desa Siaga secara utuh, karena unit analisis penelitian hanya 

Bidan di Desa, padahal untuk mengembangkan Desa Siaga secara 

berkesinambungan perlu keterlibatan seluruh stakeholder dan komponen 

masyarakat untuk berperan aktif  sesuai tugas dan fungsinya.  

Selain itu penelitian ini hanya menggambarkan kemampuan Bidan di Desa 

dalam proses pemberdayaan masyarakat tanpa memperhitungkan kesulitannya 

dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang berbeda tentu perlu 

pendekatan yang berbeda pula. Justru strategi pendekatan masyarakat inilah 

sebagai  kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

7. 1.  KESIMPULAN 

1. Bidan di Desa dengan karakteristik individu sebagian besar berumur 

kurang dari 35 tahun, status sudah menikah, berpendidikan Diploma-III, 

dengan masa kerja lebih dari 6 tahun dan sebagian besar sudah menjadi 

PNS dan bertempat tinggal di desa dimana mereka bertugas.   

2. Pengetahuan Bidan di Desa tentang pengembangan Desa Siaga 91,5%  

sudah baik, namun sikap Bidan di Desa terhadap proses pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga lebih banyak yang kurang 

mendukung yaitu 57,3% dan yang mendukung 42,7%. Sedangkan Bidan 

di Desa yang memiliki motivasi kerja tinggi sebagai fasilitator 

pengembangan Desa Siaga 58,5% dan yang memiliki motivasi rendah 

41,5%.  

3. Tingkat keaktifan Bidan di Desa dalam organisasi sosial, seperti  kegiatan 

TP. PKK di desa, TP. PKK di kecamatan, dan kegiatan organisasi 

keagamaan, masih sangat rendah yaitu 3,7%.  Sedangkan tingkat 

keaktifan Bidan di Desa dalam kegiatan masyarakat masih perlu 

ditingkatkan karena 57,3% yang aktif, 37,8% kurang aktif bahkan ada 

4,9% tidak aktif.  

4. Hanya 57,3% Bidan di Desa yang dapat melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat dengan baik, sedangkan 42,7% masih termasuk kriteria 

kurang baik. Dari 6 (enam) tahap proses pemberdayaan hanya membantu 
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menentukan prioritas yang dilakukan 70,7%. Proses lainnya seperti 

membantu melakukan analisis data, membantu mencari penyelesaian 

masalah dan membantu melakukan tindakan nyata serta membantu 

melakukan evaluasi hanya sekitar 50% yang termasuk kriteria baik, 

bahkan untuk membantu menemukan masalah hanya dilakukan dengan 

baik oleh 4,9% Bidan di Desa. 

5. Hubungan karaktersitik individu, kondisi psikologis dan keterlibatan 

dalam kegiatan sosial dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan 

proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : 

a Karakteristik individu yang meliputi umur, status pernikahan, 

pendidikan formal, masa kerja, status kepegawaian serta tempat 

tinggal tidak berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat  

b Kondisi psikologis mengenai pengetahuan tentang pengembangan 

Desa Siaga tidak berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa 

melakukan proses pemberdayaan masyarakat, sedangkan sikap dan 

motivasi kerja sebagai fasilitator pengembangan Desa Siaga 

berhubungan dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga. 

c Keterlibatan dalam kegiatan sosial mengenai keaktifan Bidan di Desa 

dalam Organisasi Sosial tidak berhubungan dengan kemampuan 

Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan masyarakat, 

sedangkan keaktifan dalam kegiatan di masyarakat berhubungan 
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dengan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga. 

6. Upaya peningkatan kemampuan Bidan di Desa melakukan proses 

pemberdayaan masyarakat untuk mencapai Desa Siaga Aktif di 

Kabupaten Probolinggo meliputi : 

a Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Bidan di Desa tentang 

tugas dan kewajibannya melalui pembinaan dan pelatihan serta 

dukungan dari Kepala Puskesmas 

b Meningkatkan sikap positif atau dukungan Bidan di Desa terhadap 

proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Siaga 

melalui penggalangan komitmen bersama dengan berbagai komponen 

masyarakat desa terutama dukungan dari Kepala Desa 

c Meningkatkan motivasi kerja Bidan di Desa sebagai fasilitator 

pengembangan Desa Siaga melalui pembentukan Tim Pembina  Desa 

Siaga, Petugas Pendamping Desa (PPD) serta adanya kepengurusan 

Poskesdes yang memadai dalam mendukung kegiatan pengembangan 

Desa Siaga 

d Meningkatkan keaktifan  Bidan di Desa dalam organisasi sosial dan 

meningkatkan keaktifan Bidan di Desa  dalam kegiatan masyarakat, 

dengan mengikuti kegiatan formal maupun informal yang ada di 

masyarakat sebagai sarana sosialisasi berbagai aspek yang perlu 

keterlibatan masyarakat secara luas. 
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7.2.  SARAN  

1. Saran bagi Peneliti Lain 

a. Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka bagi peminat 

pemberdayaan masyarakat diharapkan melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang berbagai potensi yang dimiliki masyarakat sebagai 

modal keberdayaannya menuju kemandirian untuk hidup sehat.  

b. Perlu diteliti lebih lanjut tentang kebutuhan tenaga kesehatan yang 

spesifik di desa sebagai motivator dan pendamping masyarakat yang 

secara terus menerus terlibat dalam proses memberdayaan masyarakat 

dalam bidang kesehatan. 

2. Saran  bagi Masyarakat 

a. Diharapkan masyarakat dapat berperan serta secara aktif 

meningkatkan kepeduliannya terhadap kesehatan individu, keluarga 

dan lingkungannya sehingga proses pemberdayaan dapat terus 

berjalan dengan prinsip gotong royong.  

b. Sampai saat ini masyarakat baru merasakan pentingnya sehat bila 

sudah jatuh sakit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Oleh 

karenanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan solusi 

agar tercapai sehat itu indah dan murah.  

3. Saran bagi Institusi 

a.   Pemerintah Pusat  (Kementerian Kesehatan RI.) 

Peluncuran pengembangan Desa Siaga sangat strategis dalam upaya 

memandirikan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, namun 

mengingat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan hanya oleh tenaga 
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kesehatan saja,  sehingga kementerian kesehatan diharapkan dapat 

menggalang komitmen bersama dari stakeholders lain mulai dari tingkat 

Pusat, sehingga seluruh instansi pemerintah terkait dapat mendukung 

pengembangan Desa Siaga yang berkelanjutan untuk menyelesaikan 

masalah kesehatan secara komprehensif. 

b.    Pemerintah Provinsi  (Dinas Kesehatan Provinsi) 

Karena program ini sudah meluncur dan menghabiskan dana yang cukup 

banyak, dengan alokasi kurang lebih Rp 2.500.000 tiap desa tiap tahun 

(sebagai dana operasional) maka segala potensi supaya dikerahkan agar 

tidak melemahkan upaya pemberdayaan masyarakat yang telah 

dilakukan. Dukungan kebijakan di tingkat Provinsi masih sangat 

diperlukan dengan mengaktifkan Tim Pembina yang melibatkan lintas 

sektor terkait, agar secara berengsur-angsur masyarakat dapat terbangun 

keberdayaannya untuk  mandiri hidup sehat. 

c.    Pemerintah Kabupaten  (Dinas Kesehatan Kabupaten) 

Sudah saatnya tenaga fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) 

atau yang sekarang dikenal dengan Promosi Kesehatan diusulkan 

formasinya kepada Badan Kepegawaian Daerah setempat. Mereka 

dibutuhkan sebagai tenaga pendamping di tingkat kecamatan untuk 

diangkat dan ditempatkan di semua Puskesmas.  Sehingga mereka akan 

melaksanakan fungsinya secara profesional.  Sampai saat ini koordinator 

PKM di Puskesmas masih  overlapping dengan tenaga lain, sehingga 

kegiatan pemberdayaan masyarakat  belum dapat  berjalan secara 

berkesinambungan. 
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d.  Pemerintahan Desa 

Mengingat pengembangan Desa Siaga merupakan upaya memberdayakan 

masyarakat agar mau dan mampu hidup sehat secara mandiri, maka perlu 

dukungan semua unsur masyarakat di desa. Terutama dukungan dari 

Kepala Desa dan seluruh aparatnya serta tokoh agama dan tokoh 

masyarakat sebagai panutan bagi masyarakat. Memberikan kesadaran 

untuk berperilaku sehat kepada masyarakat membutuhkan tokoh panutan 

sebagai change agent yang dapat diteladani dan dicontoh perilakunya. 

e. Pendidikan Kebidanan 

Mengingat sampai saat ini Bidan menjadi tenaga kesehatan terdepan di 

desa, maka dalam kurikulum pembelajarannya perlu ditambahkan 

keilmuan maupun keterampilan melakukan proses penggerakan dan 

pemberdayaan masyarakat.  Walaupun penempatannya untuk penurunan 

AKI dan AKB tentu tidak akan berhasil hanya dengan kemampuan klinis 

saja tanpa disertai dengan keterlibatan dan peran aktif seluruh komponen 

masyarakat. 
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Lampiran 1                      
Jadual Penelitian 

 
Tahun 2010  

KEGIATAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli 
 
No 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Tahap Persiapan x x x x x x x x x x x x x x               
 Menyususun Prapoposal x x                           
 Seminar Prapoposal   x                          
 Konsultasi Dosen Pembimbing    x x x x x x                    
 Ujian Proposal          x                   
 Perbaikan proposal           x x x                
 Uji Validitas dan Reliabilitas              x               
2. Tahap Pelaksanaan               x x x x x x x x x x     
 Pengumpulan data                x x             
 Observasi Dokumen                 x            
 Tabulasi  dan analisis data                  x           
 Menyusun rancangan                   x          
 Melakukan FGD Rancangan                   x          
 Pembuatan laporan penelitian                    x x        
 Seminar hasil penelitian                      x       
 Perbaikan laporan akhir                       x x     
3. Tahap akhir                         x x x x 
 Ujian tesi  s x                         x   
 Perbaikan tesis                           x x 
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Lampiran 2 
 

INFORMED CONSENT 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wbr. 
 

Saya, Hoirun Nawalah  Mahasiswa S2 FKM – Unair, sedang melakukan 

penelitian tentang  Upaya Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa melakukan  

Proses Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Siaga Aktif di Kabupaten 

Probolinggo.  Saya akan bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan 

proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bidan di Desa kurang lebih 

selama 45 menit.  Saya mohon kesediaan Saudara untuk menjadi responden pada 

penelitian ini.  Bila pada saat dilakukan wawancara ternyata Saudara ada 

keperluan penting, saya bersedia menghentikannya. 

Untuk itu saya mohon Saudara mengisi lembar kesediaan ini sebagai 

bukti bahwa Saudara telah bersedia untuk diwawancarai. 

                        Terimakasih,  
 
                Peneliti     
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti yang bertindak sebagai pewawancara dengan 

jawaban yang sebenar-benarnya.  Dan apabila ada kekurangan di kemudian hari, 

saya bersedia dihubungi untuk dimintai informasi lebih lanjut. 

      Responden 

 

      (                                                         ) 
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Lampiran 3                Format      : 01/KuesDS/April/2010 
                 Kuesioner : Bidan di Desa 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 
PROSES PEMBERDAYAN MASYARAKAT  DI DESA SIAGA   

KABUPATEN PROBOLINGGO, TAHUN 2010 
 
 

TABEL KONTROL 
1 No. Responden    
2 Kecamatan    
3 Desa    
4 Nama Responden  
5 Alamat rumah tempat tinggal RT ……………./RW…………… 

 
Desa : …………………………… 
 

6 Alamat Poskesdes 
 

RT……………./RW .................... 
 
Desa : ........................................... 
 

7 Pengisian data tanggal :  
 

 
KARAKTERISTIK INDIVIDU 

1 Tanggal lahir Tanggal :     Bulan :       Tahun: 
 

2 Status Pernikahan 1 
2 

Menikah 
Belum Menikah 
 

3 Lulus Pendidikan Kebidanan 
 
 

1 
2 
3 

D IV 
D III 
P2B 
 

4 Masa kerja sebagai Bidan di Desa 1 
2 
3 

> 6 tahun 
3 – 6 tahun 
< 3 tahun 
 

5 Status Kepegawaian 1 
2 

PNS 
PTT 
 

6 Tempat Tinggal  dalam 1 tahun terakhir 1 
2 
 

Di desa ini 
Di luar desa ini 
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KONDISI PSIKOLOGIS 
Pengetahuan tentang Pengembangan Desa Siaga 
Lingkarilah satu jawaban yang paling benar, sesuai jawaban responden 
1 Apa yang melarbelakangi dikembangkannya Desa Siaga 

a. Karena sering terjadi bencana 
b. Karena masih tingginya angka kesakitan 
c. Karena masalah kesehatan belum dapat diatasi 
d. Karena masyarakat belum dapat berperilaku sehat 

2 Apa tujuan pengembangan Desa Siaga 
a. Mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat 
b. Menyiapsiagakan masyarakat menghadapi masalah kesehatan 
c. Memandirikan masyarakat dalam ber PHBS 
d. Semua komponen yang tersebut di atas 

3 Siapa saja sasaran pengembangan Desa Siaga 
a. Individu, keluarga yang peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di 

wilayah desa 
b. Pihak-pihak yang berpengaruh dan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi 

perubahan perilaku 
c. Pihak-pihak yang memberikan dukungan kebijakan sehat 
d. Semua komponen yang tersebut di atas 

4 Inti kegiatan Desa Siaga 
a. Mewujudkan keluarga sadar gizi  
b. Mewujudkan lingkungan sehat 
c. Masyarakat dapat mencegah  dan mengatasi  masalah kesehatan 
d. Memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu hidup sehat secara mandiri 

5 Apa tugas Bidan di Desa dalam pengembangan Desa Siaga 
a. Sebagai pelaksana pelayanan kesehatan dasar 
b. Sebagai penanggung jawab program Desa Siaga 
c. Sebagai penghubung Kepala Desa dan Kader Desa Siaga 
d. Sebagai fasilitator (mendampingi) masyarakat menjalani proses pembelajaran 

6 Siapa yang Saudara hubungi  pertama kali saat melakukan sosialisasi Desa Siaga 
a. LSM/Ormas 
b. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 
c. Kepala Desa  
d. Kader kesehatan di desa 

7 Bagaimana cara Saudara agar LSM/Ormas terlibat dalam kegiatan pengembangan 
Desa Siaga 
a. Menghubungi ketua LSM/Ormas 
b. Mengundang  LSM/Ormas untuk menghadiri MMD 
c. Mengajak LSM/Ormas mengikuti kegiatan Desa Siaga 
d. Memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan LSM/Ormas dalam 

pembangunan kesehatan di desa pada saat mereka mengadakan kegiatan. 
8 Bila pengurus Poskesdes yang telah dibentuk tidak dapat bekerja sesuai tugasnya, 

Apa yang Saudara upayakan agar kegiatan Desa Siaga tetap berjalan 
a. Menunggu pergantian pengurus baru 
b. Mengambil alih tugas kader agar Desa Siaga tetap berjalan 
c. Mengadvokasi Kepala Desa untuk mendukung restrukturisasi 
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d. Meningkatkan intensitas pendampingan, pendekatan dan refreshing kader 
9 Agar masyarakat dapat memahami masalah kesehatan yang ada di wilayahnya, 

Bagaimana cara Saudara memberikan pembelajaran 
a. Menunggu pembinaan dari petugas Puskesmas 
b. Membuatkan check list untuk kegiatan SMD 
c. Melakukan pendataan bersama kader 
d. Menginformasikan masalah kesehatan secara umum yang terjadi di desa dengan 

mendampingi pda saat pembuatan check list SMD 
10 Setelah ditentukan masalah prioritas, Bagaimana cara Saudara mendorong untuk  

penyelesaian masalah tersebut  
a. Diserahkan kepada pengurus Poskesdes untuk menyelesaikannya 
b. Minta dukungan Kepala Desa 
c. Merencanakan kegiatan intervensi bersama pengurus Poskesdes 
d. Membantu menggali potensi sumberdaya yang ada di masyarakat 

11 Agar pengembangan Desa Siaga dapat terlaksana secara optimal, siapa yang pertama 
kali menjadi sasaran advokasi Saudara 
a. Camat atau perangkat kecamatan 
b. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 
c. Ketua TP. PKK desa 
d. Kepala Desa atau perangkat desa 

12 Bagaimana upaya Saudara, bila Posyandu di wilayah Saudara tidak aktif, sehingga 
banyak balita dengan status gizi kurang tidak diketahui 
a. Menyerahkan persoalan ini kepada Tim PKK desa 
b. Membantu mencarikan solusi bila diminta  tolong oleh Kepala Desa 
c. Mengajak ibu-ibu TP. PKK ikut aktif dalam  kegiatan Posyandu bersama kader 
d. Memberikan kegiatan inovatif di Posyandu, sehingga kegiatan Posyandu banyak 

memberikan manfaat bagi ibu-ibu balita 
13 Masalah penggunaan jamban sehat belum tuntas, apa yang Saudara upayakan agar 

seluruh masyarakat ikut memikirkan risikonya  
a. Mengusulkan pembuatan jamban umum 
b. Mencari donatur untuk membantu pembangunan jamban 
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko BAB di sembarang tempat 
d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang  pentingnya 

penggunaan jamban sehat dengan pemicuan 
14 Apa yang Saudara upayakan agar pengembangan Desa Siaga dapat berkelanjutan 

a. Melakukan kegiatan sesuai tupoksi secara mandiri 
b. Bekerjasama dengan petugas Puskesmas 
c. Bekerjasama dengan kader Desa Siaga 
d. Bekerjasama dengan  stakeholder di desa (Perangkat desa. Toma, Toga, 

LSM/Ormas) dengan melakukan pembinaan secara terus menerus 
15 Bagaimana cara Saudara meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan Desa Siaga adalah 

untuk kepentingan masyarakat bersama 
a. Menjelaskan bahwa Desa Siaga program pemerintah 
b. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan Desa Siaga 
c. Menjelaskan pentingnya peran serta masyarakat 
d. Menyadarkan akan tanggungjawab kesehatan bagi seluruh masyarakat 
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Sikap terhadap Proses Pemberdayaan Masyarakat 
Beri tanda centang (V) sesuai dengan pendapat /persetujuan responden 
 Sikap Sangat 

Tidak 
Setuju 

Tidak  
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

1 Pengembangan Desa Siaga merupakan upaya 
memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri 
untuk hidup sehat 

    

2 Karena tugas pokok Bidan di Desa untuk pelayanan 
KIA, maka tugas sebagai fasilitator Desa Siaga 
menjadi tambahan beban yang memberatkan 

    

3. Poskesdes berfungsi untuk mendekatkan pelayanan 
kesehatan dasar di desa, oleh karena itu Saudara 
harus bertempat tinggal di desa tempat bertugas 

    

4 Bila kader mengalami kesulitan dalam melakukan 
SMD, Saudara mengambil alih melakukannya karena 
dikejar waktu untuk segera melaporkan kegiatan 
tersebut 

    

5 Keterlibatan Saudara dalam organisasi sosial dapat 
mendukung tugas sebagai fasilitator Desa Siaga 

    

6 Ketika Forum Masyarakat Desa sudah 3 (tiga) bulan 
tidak mengadakan pertemuan rutin, Saudara langsung 
membuat undangan untuk mengadakan kegiatan 

    

7 Bila  Saudara ingin mengajak kepedulian masyarakat 
terhadap masalah kesehatan di desa, Saudara perlu 
minta dukungan Kepala Desa sebagai penguasa 
wilayah tersebut 

    

8 Kader  sebagai pelaksana pengembangan Desa Siaga, 
selalu menunggu petunjuk Saudara dalam melakukan 
kegiatan Desa Siaga 

    

9 Pengembangan Desa Siaga dapat  berkesinambu- 
ngan, bila Bidan di Desa dapat mendorong dan 
menggerakkan peran serta masyarakat 

    

10 Kegiatan Desa Siaga dapat berjalan tanpa adanya 
kerjasama dengan lintas sektor di desa 

    

11 Poskesdes dapat bermanfaat optimal dalam 
pelayanan kesehatan dasar masyarakat secara 
komprehensip 

    

12 Bila sudah disepakati prioritas masalah yang akan 
diselesaikan, Saudara segera mencari potensi yang 
ada di desa untuk penyelesaikan masalah tersebut 

    

13 Saudara tidak keberatan sebagai fasilitator 
pengembangan Desa Siaga, karena merupakan salah 
satu tugas sebagai Bidan di Desa 

    

Motivasi Kerja sebagai fasilitator Desa Siaga 
Lingkarilah satu jawaban yang paling benar, sesuai jawaban responden 

1 Setelah mengikuti pelatihan Desa Siaga, Bagaimana kesiapan Saudara  dalam 
memfasilitasi kegiatan Desa Siaga 
a. Tidak siap 
b. Kurang  siap 
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c. Siap 
d. Sangat siap 

2 Apakah sebagai fasilitator pengembanganDesa Siaga, sesuai dengan tugas Saudara 
sebagai Bidan di Desa 
a. Tidak sesuai 
b. Kurang sesuai 
c. Sesuai 
d. Sangat sesuai 

3 Apa alasan Saudara melaksanakan kegiatan Desa Siaga, walaupun kegiatan tersebut 
dirasakan menambah beban pekerjaan Saudara sebagai Bidan di Desa 
a. Desa Siaga merupakan  program pemerintah 
b. Mengembangkan Desa Siaga dapat menambah pengalaman 
c. Sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab sebagai Bidan di Desa 
d. Desa Siaga menjadikan masyarakat mandiri untuk hidup sehat, sehingga dapat 

mempercepat pencapaian program kesehatan dan meringankan beban Bidan. 
4 Apakah dengan pengembangan Desa Siaga, Saudara akan lebih dikenal dan dekat 

dengan masyarakat 
a. Tidak ada pengaruh 
b. Kurang berpengaruh 
c. Berpengaruh 
d. Sangat  berpengaruh 

5 Apakah pengembangan Desa Siaga akan berpengaruh pada peningkatan prestasi 
kinerja Saudara sebagai Bidan di Desa 
a. Tidak ada pengaruh 
b. Kurang berpengaruh 
c. Berpengaruh 
d. Sangat berpengaruh 

6 Apakah keberhasilan Saudara dalam mengembangkan Desa Siaga, akan ada reward 
sebagai nominasi pemilihan Bidan Teladan di tingkat kabupaten 
a. Tidak ada pengaruh 
b. Kurang berpengaruh 
c. Berpengaruh 
d. Sangat berpengaruh 

7 Sebagai Bidan di Desa, Saudara akan banyak mendapat perhatian dan penghargaan 
dari masyarakat. Apakah hal tersebut akan menambah semangat Saudara sebagai 
fasilitator pengembangan Desa Siaga 
a. Tidak ada pengaruh 
b. Kurang berpengaruh 
c. Berpengaruh 
d. Sangat berpengaruh 

8 Apakah pengembangan Desa Siaga akan berpengaruh pada peningkatan cakupan 
pelayanan KIA sebagai tugas pokok Bidan di Desa 
a. Tidak ada pengaruh 
b. Kurang berpengaruh 
c. Berpengaruh 
d. Sangat berpengaruh 

9 Jika Saudara tinggal di desa dan mengenal masyarakat dengan baik, apakah akan 
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memudahkan Saudara dalam memfasilitasi pengembangan Desa Siaga 
a. Tidak ada pengaruh 
b. Kurang berpengaruh 
c. Berpengaruh 
d. Sangat berpengaruh 

10 Apa motivasi Saudara dengan melaksanakan tugas sebagai fasilitator pengembangan 
Desa Siaga 
a. Sekedar melaksanakan tugas ( karena kewajiban ) 
b. Ingin membantu orang lain ( menambah pengetahuan masyarakat ) 
c. Ingin memperoleh pengakuan (diakui keberadannya) 
d. Ingin aktualisasi (diakui kemampuan, minat dan potensinya) 

  
 KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN SOSIAL 
Keaktifan Bidan di Desa dalam organisasi sosial di desa 
Beri tanda centang (V) sesuai dengan pernyataan responden 

No Organisasi Sosial Aktif Kurang 
Aktif 

Tidak 
Aktif 

Pengurs Anggota Bukan 
anggota 

1. TP. PKK desa       
2. TP. PKK kecamatan       
3. Organisasi keagamaan       
4. Organisasi kepemudaan       
5. Kelompok lain : sebutkan............       
Keaktifan dalam kegiatan masyarakat 
Lingkarilah satu jawaban yang paling benar, sesuai jawaban responden 
1 Jika ada kegiatan gotong royong masyarakat di desa, apakah Saudara  ikut hadir pada 

acara tersebut 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 

2 Apa yang mendorong Saudara ikut hadir bila ada kegiatan di desa 
a. Karena diundang 
b. Karena ada Kepala Desa 
c. Karena terkait dengan tugas 
d. Karena keinginan sendiri 

3 Apakah Saudara mempunyai kesempatan untuk berbincang dengan tetangga 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 

4 Apakah di rumah Saudara pernah ketempatan kegiatan-kegiatan warga 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 

5 Bila ada warga yang sedang hajatan, apakah Saudara ikut membantu bersama warga 
lainnya 
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a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 

  
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Lingkarilah satu jawaban yang paling benar, sesuai jawaban responden 
Penemuan masalah 

1 Seberapa sering Saudara memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat desa 
a. Setiap 3 bulan 
b. Setiap bulan 
c. Setiap minggu 
d. Lebih dari 1x dalam seminggu 

2 Dalam pertemuan apa Saudara memberikan informasi kesehatan secara rutin 
a. Pertemuan dengan kader Desa Siaga 
b. Kegiatan di Posyandu  
c. Pertemuan di Balai desa 
d. Kegiatan di Poskesdes 

3 Bagaimana Saudara membantu pada saat kader melakukan SMD 
a. Membantu kader membuatkan daftar pertanyaan 
b. Ikut melakukan pendataan bersama kader  
c. Mendampingi kader membuat daftar pertanyaan 
d. Memberi informasi kejadian, kasus penyakit dan faktor risiko kesehatan di desa 

dan menjelaskan cara melaksanakan SMD 
Rekapitulasi dan analisis data 
4 Kegiatan apa yang Saudara lakukan setelah data SMD tersedia 

a. Menunggu petunjuk dari  petugas Puskesmas 
b. Menyerahkan data tersebut kepada pengurus Poskesdes 
c. Membantu kader merekap data 
d. Mendampingi kader melakukan merekapitulasi data 

5 Apakah Saudara mengajari kader cara merekap data 
a. Tidak, karena karena kader tidak punya kemauan 
b. Tidak, karena tugas rekapitilasi data tugas Bidan 
c. Sudah, tapi kader belum mampu  melakukannya 
d. Sudah, dan kader sudah mampu merekap hasil data SMD  

6 Bagaimana Saudara  membantu pada saat kader melakukan analisis data 
a. Semua data diserahkan ke Puskesmas  
b. Hasil rekap data diserahkan pada pengurus Poskesdes 
c. Membantu kader melakukan analisi data 
d. Membimbing kader melakukan analisis data 

7 Apakah Saudara mengajari kader menganalisis data hasil SMD 
a. Tidak, karena karena kader tidak punya kemauan 
b. Tidak, karena tugas analisis merupakan tugas Bidan  
c. Sudah, tapi kader belum mampu  melakukannya 
d. Sudah, dan kader sudah mampu menganalisis data hasil SMD 
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Penentuan skala prioritas 
8 Kegiatan apa yang  Saudara lakukan setelah ada rekapitulasi data 

a. Menunggu perintah dari  Petugas Puskesmas 
b. Menentukan prioritas masalah oleh Bidan di Desa 
c. Menyerahkan kepada pengurus Poskesdes  
d. Memfasilitasi kegiatan MMD untuk penentuan prioritas masalah 

9 Bagaimana Saudara membantu pada saat penentuan prioritas masalah  
a. Menentukan masalah prioritas sendiri 
b. Menyerahkan sepenuhnya pada keputusan pengurus Poskesdes 
c. Bersama kader menentukan prioritas masalah  
d. Mendampingi dan membimbing proses kesepakatan penentuan prioritas masalah 

10 Bagaimana Saudara menjelaskan penentuan masalah prioritas 
a. Menjelaskan luasnya masalah, dapat terjadi pada semua golongan umur 
b. Menjelaskan sifat masalah, dapat mengakibatkan kematian 
c. Menjelaskan besar/dampak masalah, dapat menimbulkan KLB 
d. Semua komponen yang tersebut di atas 

11 Bagaimana Saudara menjelasan tentang pentingnya penentuan prioritas masalah  
a. Memudahkan membuat rencana intervensi 
b. Memudahkan memilih alternatif pemecahan masalah 
c. Memudahkan pelaksanaan kegiatan intervensi 
d. Masalah dapat segera dicegah/diatasi sesuai potensi yang ada di desa 

Penyelesaian masalah 
12 Bagaimana  cara Saudara membantu pada awal penyelesaian masalah 

a. Memberikan dana operasional untuk intervensi kegiatan Desa Siaga 
b. Mencari donatur untuk tambahan biaya 
c. Bersama kader mencari potensi yang ada di desa  
d. Membantu memberikan informasi potensi  yang bisa dimanfaatkan 

13 Bagaimana Saudara menjelaskan cara memanfaatkan potensi sumberdaya yang 
dimiliki masyarakat untuk mendukung Desa Siaga 
a. Menunggu persetujuan Kepala Desa 
b. Menunggu kesepakatan pengurus Poskesdes 
c. Menginvetaris potensi yang ada di desa 
d. Melalui MMD menyepakati potensi yang akan dimanfaatkan untuk penyelesaian 

masalah 
14 Apa yang telah Saudara lakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah 
a. Memberi informasi bahwa masalah tersebut dapat diatasi 
b. Mengajak masyarakat ikut berpikir menyelesaikan masalah 
c. Menginventarisir potensi yang ada di desa untuk penyelesaian masalah  
d. Menyadarkan bahwa masalah kesehatan menjadi tanggung jawab bersama 

15 Bagaimana Saudara memfasilitasi dalam proses penyelesaikan masalah 
a. Mencari alternatif penyelesaikan masalah 
b. Menyusun rencana kegiatan intervensi 
c. Bersama kader menentukan alternatif penyelesaian masalah 
d. Mendampingi penyusunan rencana kegiatan intervensi 
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Tindakan nyata (Intervensi) 
16 Bagaimana upaya Saudara agar kesepakatan MMD dapat terlaksana 

a. Menginformasikan kesepakatan tersebut kepada seluruh masyarakat 
b. Mengadvokasi Kepala Desa untuk mendapatkan dukungan 
c. Bersama Pengurus Poskesdes merencanakan kegiatan intervensi 
d. Melakukan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan 

kegiatan bersama masyarakat 
17 Bagaimana cara Saudara membantu kegiatan untuk menyelesaikan masalah 

kesehatan di desa 
a. Menggalang dana dari donatur 
b. Menyepakati kegiatan yang disetujui Kepala Desa  
c. Melibatkan komponen masyarakat yang peduli kesehatan 
d. Memberikan dorongan untuk melaksanakan kegiatan secara gotong royong 

18 Apa peran Saudara pada waktu pelaksanaaan kegiatan intervensi 
a. Sebagai pemberi petunjuk 
b. Sebagai pelaksana kegiatan 
c. Sebagai pemantau kegiatan 
d. Sebagai  fasilitator, mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut 

Monitoring dan Evaluasi 
19 Setelah kegiatan intervensi selesai, kegiatan apa yang Saudara lakukan 

a. Menunggu reaksi dari masyarakat  
b. Melaporkan kepada Kepala Desa 
c. Menunggu hasil MMD selanjutnya 
d. Memfasilitasi pengurus Poskesdes melakukan monitoring, apakah ada hambatan 

dalam  kegiatan intervensi sesuai dengan yang direncanakan 
20 Bagaimana keikutsertaan Saudara pada saat kegiatan evaluasi 

a. Sebagai pelaksana evaluasi 
b. Menjelaskan intrumen evaluasi 
c. Menjelaskan manfaat evaluasi 
d. Mendampingi kegiatan evaluasi 

21 Bagaimana upaya Saudara selanjutnya, agar hasil evaluasi tersebut dapat 
ditindaklanjuti 
a. Dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 
b. Dilaporkan kepada Kepala Desa 
c. Diumumkan kepada masyarakat  melalui MMD 
d. Memfasilitasi sesuai dengan siklus  pembelajaran/pemberdayaan masyarakat,  
       hasil evaluasi sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang 

  
 
 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 161

Lampiran  4        Format    : 02/CheklistDS/April/2010 
         Checklist : Dokumen Poskesdes 
                     

OBSERVASI DOKUMEN (Tingkat Perkembangan Poskesdes) 
( Dikeluarkan oleh  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) 

 
     
NO VARIABEL STANDAR NILAI PENCA

    PENGUKURAN   PAIAN 
1 2 3 4 5 

I KELEMBAGAAN       
  a. SK Pendirian Poskesdes - Ada 5   
    - Tidak ada 0   
     
  b. Struktur Organisasi Poskesdes - Ada 5   
    - Tidak ada 0   
II PENGELOLAAN POSKESDES       
A  INPUT       
  1. Sarana / pra sarana     

 a. Gedung Poskesdes 
Ada bangunan khusus 
Poskesdes 3  

   

Ada, bergabung 
dengan gedung lain 
(Polindes, Balai 
Desa, Rumah 
Posyandu, dsb)     1   

     
  b. Pembagian ruangan  - Ada 2   
      (ruang rapat dan pelayanan) - Tidak ada 1   
     
  c. Meubelair - Ada, > 3 macam 3   
      - Meja  - Ada 2 - 3 macam 2   
      - Kursi - Ada 1 macam  1   
      - Papan Data       
      - Lemari Obat / P3K       
     
  d. Sarana Penyuluhan - Ada 2   
      ( lembar balik, leaflets, dsb) - Tidak ada 0   
     
  e. Obat & perbekalan kesehatan - Ada 2   
    - Tidak ada 0   
  2. Ketenagaan       
  a. Jumlah Kader Poskesdes  -   > 2 orang 3   
    -   1 - 2 orang 2   
    -  Tidak ada 0   
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  b. Tenaga Kesehatan  -  Bidan 2   
    -  Nakes lain 1   
    -  Tidak ada 0   
     

  
3. Pendanaan Operasional 
    Poskesdes 

-  Swadaya   
Masyarakat 3   

    -   Dana Desa (ADD) 2   

    
-  Bantuan Pemerinth  
    (APBN/APBD) 1   

    -  Tidak ada 0   
     
B. PROSES       
 1. Pertemuan rutin Poskesdes -  10-12 kali dlm 1 th 4  
  -  6-8 kali dlm 1 th 3  
  -  < 6 kali dlm 1 th 1  
     
  2. Survey Mawas Diri - Ada 4   
    - Tidak ada 0   
          
  3. Musyawarah Masyaraka Desa  - Ada 4   
    - Tidak ada 0   
          

  
4. Rencana Kegiatan sesuai hasil   
    Musyawarah Masyarakat Desa - Ada 4   

    - Tidak ada 0   
          

  
5. Intervensi Permasalahan 
    Kesehatan di desa oleh - Ada 4   

      masyarakat - Tidak ada 0   
          

  
6. Evaluasi hasil kegiatan  

intervensi - Ada 4   
    - Tidak ada 0   
          

  
7. Pendampingan Tenaga 

Kesehatan - Ada 3   
    - Tidak ada 0   
          
  8. Pelayanan di Poskesdes - Ada, > 3 4   
      - Promotif - Ada, 2 - 3 2   
      - Preventif - Ada, 1  1   

  
    - Kuratif sesuai dengan 

kompetensi       
      - Rehabilitatiif       
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9. Melaksanakan pencatatan hasil 
    kegiatan - Ada 4   

    - Tidak ada 0   
          
  10. Melaksanakan Pemetaan - Ada, > 4 5   
        - Keluarga Sadar Gizi - Ada, 3 - 4 3   
        - Ibu hamil & bayi - Ada, 1 - 2 1   
        - Rawan bencana - Tidak ada 0   
        - Rumah Sehat       
        - Keluarga Sadar Obat       
        - PHBS tatanan Rmh Tangga       

  
- Wilayah rawan faktor risiko 
   Masalah kesehatan       

          
C. OUTPUT       

  

1. Jumlah masalah kesehatan 
yang dipecahkan sesuai 
dengan hasil MMD - > 75% 5   

       - 50% - 75% 3   
    - < 50% 1   
          

  
2. Jumlah UKBM yang 
   dikoordinir oleh Poskesdes - > 75% 5   

       - 50% - 75% 3   
    - < 50% 1   
          
  3. Visualisasi Data di Poskesdes       
      a. Peta Kadarzi - Ada 3   
    - Tidak ada 0   
          
      b. Peta daerah rawan bencana - Ada 2   
    - Tidak ada 0   
          
      c.  Peta Bumil & Bayi - Ada 3   
    - Tidak ada 0   
         
      d.  Peta Rumah sehat - Ada 2   
    - Tidak ada 0   
          
      e. Peta Keluarga Sadar Obat - Ada 2   
    - Tidak ada 0   
          
      f.  Struktur Poskesdes - Ada 2   
    - Tidak ada 0   
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      g. Data Rumah Tangga Sehat - Ada 2   
    - Tidak ada 0   
     

  
4. Jumlah stiker P4K yang 

terpasang - > 90% 4   
    - 75 - 90% 3   
    - 50% - 74% 2   
    - < 50% 1   
          
    TOTAL     
          

 
Keterangan :  
Poskesdes Pratama  dengan nilai < 50 
Poskesdes Madya dengan nilai 50 – 69 
Poskesdes Purnama dengan nilai 70 – 89 
Poskesdes mandiri dengan nilai 90 - 100 
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Lampiran 5              Format : 03/Wwcr Mendlm DS/April/2010 
     PedmnWwcr Mendlm : Kader Desa Siaga 

                              
 
 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DI DESA SIAGA 

 KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2010 
 

Tanggal Wawancara : 
 
Nama Responden : 
 
Alamat   : 
 
Pekerjaan   : 
 
Jabatan dalam Kepengurusan Poskesdes  : 
 

1. Dinama Poskesdes berada yang digunakan untuk kegiatan pengembangan 

Desa Siaga 

 

2. Bagaimana penggalangan dana untuk kegiatan Poskesdes 

 

3. Apakah pertemuan rutin selalu diadakan di Poskesdes 

 

4. Adakah rencana kegiatan yang telah disepakati 

 

5. Adakah kegiatan evaluasi yang telah dilakukan 

 

6. Kegiatan apa saja yang ada di Poskesdes dalam aspek pelayanan kesehatan 
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Lampiran 6 
 

Hasil Uji Reliabilitas Internal dan Uji Validitas 
 
Hasil Uji Reliabilitas Internal ( Pengetahuan ) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.941 15

 
Hasil Uji Validitas (  Pengetahuan ) 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale  
Variance if  

Item Deleted 

Corrected  
Item-Total  
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Pengetahuan 1 (test) 42.81 51.962 .845 .932

Pengetahuan 2 (test) 42.76 52.290 .848 .932

Pengetahuan 3 (test) 42.90 52.590 .676 .938

Pengetahuan 4 (test) 42.67 52.233 .854 .932

Pengetahuan 5 (test) 42.43 56.357 .769 .937

Pengetahuan 6 (test) 42.81 65.762 -.322 .966

Pengetahuan 7 (test) 42.71 51.514 .881 .931

Pengetahuan 8 (test) 42.76 52.690 .808 .934

Pengetahuan 9 (test) 42.62 51.448 .896 .931

Pengethauan 10 (test) 42.71 52.214 .900 .931

Pengetahuan 11 (test) 42.81 52.362 .806 .934

Pengetahuan 12 (test) 42.52 56.462 .675 .938

Pengetahuan 13 (test) 42.62 51.848 .856 .932

Pengetahuan 14 (test) 42.43 56.357 .769 .937

Pengetahuan 15 (test) 42.43 56.357 .769 .937
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Hasil Uji Reliabilitas Internal (Sikap ) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 13
 
Hasil  Uji Validitas ( Sikap ) 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Sikap 1 (test) 37.86 21.429 .514 .838

Sikap 2 (test) 37.95 18.548 .729 .820

Sikap 3 (test) 38.19 19.762 .676 .826

Sikap 4 (test) 38.10 18.490 .827 .813

Sikap 5 (test) 37.81 21.062 .581 .834

Sikap 6 (test) 38.14 24.029 -.078 .875

Sikap 7 (test) 37.71 24.614 -.165 .881

Sikap 8 (test) 37.81 21.062 .581 .834

Sikap 9 (test) 37.90 22.390 .190 .858

Sikap 10 (test) 37.71 17.514 .850 .808

Sikap 11 (test) 38.52 20.062 .588 .831

Sikap 12 (test) 38.33 20.233 .814 .823

Sikap 13 (test) 38.24 19.590 .771 .820
 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas  Internal ( Motivasi ) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.931 10
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Hasil Uji Validitas  ( Motivasi ) 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Motivasi 1 (test) 29.52 18.162 .845 .919

Motivasi 2 (test) 29.57 17.757 .863 .917

Motivasi 3 (test) 29.33 16.933 .925 .913

Motivasi 4 (test) 29.38 18.648 .621 .931

Motivasi 5 (test) 29.48 18.762 .666 .928

Motivasi 6 (test) 29.71 20.014 .815 .925

Motivasi 7 (test) 29.24 19.190 .639 .929

Motivasi 8 (test) 28.90 19.390 .597 .931

Motivasi 9 (test) 28.90 17.090 .850 .918

Motivasi 10 (test) 29.10 19.790 .594 .931

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Organisasi Sosial ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.657 4

 
Hasil Uji Validitas ( Organisasi Sosial ) 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Organisasi Sos 1 (test) 3.48 10.962 .473 .567

Organisasi Sos 2 (test) 8.14 14.229 .538 .619

Organisasi Sos 3 (test) 5.43 7.857 .468 .612

Organisasi Sos 4 (test) 7.81 10.362 .484 .556
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Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Kegiatan Masy ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.945 5

 
Hasil Uji Validitas ( Kegiatan Masy ) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected  
Item-Total  
Correlation 

Cronbach's  
Alpha if Item 

Deleted 

Kegtn Masy 1 (test) 10.52 9.962 .938 .916

Kegtn Masy 2 (test) 10.90 11.790 .856 .935

Kegtn Masy 3 (test) 10.38 9.248 .973 .910

Kegtn Masy 4 (test) 10.76 12.590 .677 .960

Kegtn Masy 5 (test) 10.76 10.690 .857 .931

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Penemuan Masalah ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 3

 
Hasil Uji Validitas (  Penemuan Masalah  ) 

Item-Total Statistics 

 

Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's  
Alpha if Item 

Deleted 

Menemukan mslh 1 (test) 6.24 1.290 .747 .723

Menemukan mslh 2 (test) 5.90 .890 .814 .674

Menemukan mslh 3 (test) 5.48 1.662 .616 .860
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Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Rekap-Analisis ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.900 4

 
Hasil Uji Validitas (  Rekap- Analisis  ) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Rekap-analisis 1 (test) 10.00 2.000 .837 .850

Rekap-analisis 2 (test) 9.52 2.062 .619 .935

Rekap-analisis 3 (test) 9.14 2.029 .811 .859

Rekap-analisis 4 (test) 9.05 1.948 .873 .836

 

Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Skala Prioritas ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.951 4

 
Hasil Uji Validitas (  Skala Prioritas  ) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's  
Alpha 

 if Item Deleted

Skala-prioritas 1 (test) 9.24 6.390 .958 .912

Skala-prioritas 2 (test) 9.05 7.448 .777 .967

Skala-prioritas 3 (test) 8.86 7.029 .900 .931

Skala-prioritas 4 (test) 8.86 7.029 .900 .931
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Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Penyelesaian Masalah ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.956 4

 
Hasil Uji Validitas (  Penyelesaian Masalah  ) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Penyels mslh 1 (test) 10.76 4.390 .901 .947

Penyels mslh 2 (test) 10.14 5.229 .870 .948

Penyels mslh 3 (test) 9.95 5.048 .951 .925

Penyels mslh 4 (test) 9.86 5.329 .880 .946

Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Tindakan Intervensi ) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 3

 
Hasil Uji Validitas (  Tindakan Intervensi  ) 

Item-Total Statistics 
 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Tindkn intervensi 1 (test) 6.57 1.157 .638 .922

Tindkn intervensi 2 (test) 6.14 1.329 .908 .652

Tindkn intervensi 3 (test) 6.05 1.448 .696 .822
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Hasil Uji Reliabilitas Internal  ( Penyelesaian Masalah ) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.708 3
 
Hasil Uji Validitas (  Penyelesaian Masalah  ) 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Monev 1 (test) 6.76 .490 .495 .738

Monev 2 (test) 6.24 .690 .664 .497

Monev 3 (test) 5.38 .748 .506 .650

 
 
Hasil Uji Reliabilitas Internal ( Pengetahuan )  
setelah dihilangkan nomor 6 karena tidak valid 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.966 14
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Hasil Uji Validitas ( Pengetahuan )  

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Pengetahuan 1 (test) 39.90 55.390 .855 .962

Pengetahuan 2 (test) 39.86 55.529 .878 .962

Pengetahuan 3 (test) 40.00 55.900 .697 .967

Pengetahuan 4 (test) 39.76 55.590 .872 .962

Pengetahuan 5 (test) 39.52 60.262 .735 .965

Pengetahuan 7 (test) 39.81 54.862 .898 .961

Pengetahuan 8 (test) 39.86 55.929 .839 .963

Pengetahuan 9 (test) 39.71 55.014 .891 .962

Pengethauan 10 (test) 39.81 55.662 .910 .961

Pengetahuan 11 (test) 39.90 55.690 .827 .963

Pengetahuan 12 (test) 39.62 60.448 .635 .967

Pengetahuan 13 (test) 39.71 55.214 .872 .962

Pengetahuan 14 (test) 39.52 60.162 .750 .965

Pengetahuan 15 (test) 39.52 60.262 .735 .965

 

Hasil Uji Reliabilitas Internal (Sikap )  

Setelah dihilangkan nomor : 6,7 dan 9 karena tidak valid 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.927 10
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Hasil Uji Validitas ( Sikap ) 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Sikap 1 (test) 28.05 20.648 .585 .926

Sikap 2 (test) 28.14 17.829 .775 .917

Sikap 3 (test) 28.38 19.448 .645 .924

Sikap 4 (test) 28.29 17.814 .870 .911

Sikap 5 (test) 28.00 20.000 .719 .921

Sikap 8 (test) 28.00 20.000 .719 .921

Sikap 10 (test) 27.90 17.490 .778 .918

Sikap 11 (test) 28.71 18.914 .716 .920

Sikap 12 (test) 28.52 20.062 .737 .920

Sikap 13 (test) 28.43 19.257 .743 .919
 

Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Organisasi Sosial ) 

Test Statisticsb 
 Organisasi Sos 

1 (retest) - 
Organisasi Sos 

1 (test) 

Organisasi Sos 
2 (retest) - 

Organisasi Sos 
2 (test) 

Organisasi Sos 
3 (retest) - 

Organisasi Sos 
3 (test) 

Organisasi Sos 
4 (retest) - 

Organisasi Sos 
4 (test) 

Z .000a .000a .000a .000a

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    
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Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Kegiatan Masyarakat ) 

Test Statisticsc 

 Kegtn Masy 
1 (retest) - 

Kegtn Masy 
1 (test) 

Kegtn Masy 
2 (retest) - 

Kegtn Masy 
2 (test) 

Kegtn Masy 
3 (retest) - 

Kegtn Masy 
3 (test) 

Kegtn Masy 
4 (retest) - 

Kegtn Masy 
4 (test) 

Kegtn Masy 
5 (retest) - 

Kegtn Masy 
5 (test) 

Z .000a .000a .000a .000a -1.414b

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

1.000 1.000 1.000 1.000 .157

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive 
ranks. 

  

b. Based on negative ranks.     

c. Wilcoxon Signed Ranks Test     

 
Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Penemuan Masalah ) 

Test Statisticsc 
 Menemukan mslh 

1 (retest) - 
Menemukan mslh 

1 (test) 

Menemukan mslh 
2 (retest) - 

Menemukan mslh 
2 (test) 

Menemukan mslh 
3 (retest) - 

Menemukan mslh 
3 (test) 

Z .000a .000a -1.000b

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .317

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks.   

c. Wilcoxon Signed Ranks Test   

Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Rekapitulasi-Analisis ) 
 

Test Statisticsb 
 Rekap-analisis 

1 (retest) - 
Rekap-analisis 

1 (test) 

Rekap-analisis 
2 (retest) - 

Rekap-analisis 
2 (test) 

Rekap-analisis 
3 (retest) - 

Rekap-analisis 
3 (test) 

Rekap-analisis 
4 (retest) - 

Rekap-analisis 
4 (test) 

Z .000a .000a .000a .000a

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    
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Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Skala Prioritas ) 
 

Test Statisticsb 
 Skala-prioritas 

1 (retest) - 
Skala-prioritas 

1 (test) 

Skala-prioritas 
2 (retest) - 

Skala-prioritas 
2 (test) 

Skala-prioritas 
3 (retest) - 

Skala-prioritas 
3 (test) 

Skala-prioritas 
4 (retest) - 

Skala-prioritas 
4 (test) 

Z .000a .000a .000a .000a

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    

 

 
Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Penyelesaian Masalah ) 
 

Test Statisticsb 
 Penyels mslh 1 

(retest) - 
Penyels mslh 1 

(test) 

Penyels mslh 2 
(retest) - 

Penyels mslh 2 
(test) 

Penyels mslh 3 
(retest) - 

Penyels mslh 3 
(test) 

Penyels mslh 4 
(retest) - 

Penyels mslh 4 
(test) 

Z .000a .000a .000a .000a

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    

 
 
Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Tindakan Intervesi ) 
 

Test Statisticsc 
 

Tindkn intervensi 1 
(retest) - Tindkn 

intervensi 1 (test) 

Tindkn intervensi 2 
(retest) - Tindkn 

intervensi 2 (test) 

Tindkn intervensi 3 
(retest) - Tindkn 

intervensi 3 (test) 

Z .000a .000a -1.414b

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .157

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Based on negative ranks.   
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Test Statisticsc 
 

Tindkn intervensi 1 
(retest) - Tindkn 

intervensi 1 (test) 

Tindkn intervensi 2 
(retest) - Tindkn 

intervensi 2 (test) 

Tindkn intervensi 3 
(retest) - Tindkn 

intervensi 3 (test) 

Z .000a .000a -1.414b

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .157

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test   

 

 
Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Monev ) 

Test Statisticsb 
 Monev 1 (retest) - 

Monev 1 (test) 
Monev 2 (retest) – 

Monev 2 (test) 
Monev 3 (retest) – 

Monev 3 (test) 

Z .000a .000a .000a

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test   

 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 175 

Lampiran 7 
 

Hasil Uji Reliabilitas Eksternal 
  
Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Pengetahuan ) 

Test Statisticsc 

 

Pengetahuan 

1 (retest) - 

Pengetahuan 

1 (test) 

Pengetahuan 

2 (retest) - 

Pengetahuan 

2 (test) 

Pengetahuan 

3 (retest) - 

Pengetahuan 

3 (test) 

Pengetahua

n 4 (retest) - 

Pengetahua

n 4 (test) 

Pengetahua

n 5 (retest) -

Pengetahua

n 5 (test) 

Pengetahuan 

7 (retest) - 

Pengetahuan 

7 (test) 

Pengetahuan 

8 (retest) - 

Pengetahuan 

8 (test) 

Pengetahuan 

9 (retest) – 

Pengetahuan 

9 (test) 

Pengetahuan 

 10 (retest) - 

Pengethauan 

10 (test) 

Pengetahuan 

 11 (retest) - 

Pengetahuan  

11 (test) 

Pengetahuan  

12 (retest) - 

Pengetahuan  

12 (test) 

Pengetahuan 

13 (retest) - 

Pengetahuan 

13 (test) 

Pengetahuan 

14 (retest) - 

Pengetahuan 

14 (test) 

Pengetahuan  

15 (retest) - 

Pengetahuan  

15 (test) 

Z .000a .000a -1.000b .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a -1.000b .000a .000a .000a 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
1.000 1.000 .317 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .317 1.000 1.000 1.000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 
           

b. Based on negative ranks. 
             

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
             

 
Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Sikap ) 

Test Statisticsb 

Sikap 1 (retest) - 

Sikap 1 (test) 

Sikap 2 (retest) - 

Sikap 2 (test) 

Sikap 3 (retest) - 

Sikap 3 (test) 

Sikap 4 (retest) -

Sikap 4 (test) 

Sikap 5 (retest) - 

Sikap 5 (test) 

Sikap 8 (retest) - 

Sikap 8 (test) 

Sikap 10 (retest) -

Sikap 10 (test) 

Sikap 11 (retest) -

Sikap 11 (test) 

Sikap 12 (retest) -

Sikap 12 (test) 

Sikap 13 (retest( - 

Sikap 13 (test) 

Z .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test          178 
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Hasil Uji Reliabilitas Eksternal ( Motivasi ) 
Test Statisticsc 

 
Motivasi 1 (retest) –

 Motivasi 1 (test) 

Motivasi 2 (retest) - 

Motivasi 2 (test) 

Motivasi 3 (retest) 

- Motivasi 3 (test)

Motivasi 4 (retest) 

- Motivasi 4 (test)

Motivasi 5 (retest) 

- Motivasi 5 (test)

Motivasi 6 (retest) 

- Motivasi 6 (test)

Motivasi 7 (retest) 

- Motivasi 7 (test)

Motivasi 8 (retest) 

- Motivasi 8 (test)

Motivasi 9 (retest) 

- Motivasi 9 (test)

Motivasi 10 (retest) - 

Motivasi 10 (test) 

Z .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a .000a -1.732b 
Asymp. Sig. 
 (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .083 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 
       

b. Based on negative ranks. 
         

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Lampiran 8 :           
 
 Data Hasil Pengukuran Tingkat Perkembangan Poskesdes di 10 Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 

            
Tongas  Pondok Kalikajar Sumber Wringin  Maron Kedung No. Variabel Wetan Clarak Wuluh Wetan Secang Anom Satreyan Ketompen Wetan Supit 

1. SK Pendirian Poskesdes 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 
2 Struktur Organisasi Poskesdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 Gedung Poskesdes 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
4 Pembagian ruangan Poskesdes 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
5 Meubelair 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1 
6 Sarana penyuluhan 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 
7 Obat & perbekalan kesehatan 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 
8 Jumlah kader Poskesdes 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
9 Tenaga kesehatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 Pendanaan operasional Poskesdes 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 
11 Pertemuan rutin Poskesdes 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 
12 Survey Mawas Diri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 Musyawarah Masyarakat Desa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 Rencana kegiatan sesuai MMD 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 
15 Intervensi permasalahan kesehatan 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 
16 Evaluasi hasil kegiatan 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 
17 Pendampingan tenaga kesehatan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 Pelayanan di Poskesdes 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
19 Pencatatan kegiatan 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 
20 Melaksanakan pemetaan wilayah  3 5 3 3 3 3 3 5 5 3 
21 Jumlah masalah yang dipecahkan 1 3 1 1 1 1 3 3 5 3 
22 Jumlah UKBM yang dikoordinir 1 3 1 1 3 3 3 3 5 3 
23 Visualisasi data  Peta Kadarzi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 Visualisasi data  Peta Daerah Rawan 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
25 Visualisasi data Peta Bumil dan bayi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 Visualisasi data Peta Rumah Sehat 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 
27 Visuslisasi data Peta Keluarga sadar Obat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Visualisasi Struktur Poskesdes 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 
29 Visualisasi Data Rumah Tangga Sehat 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 
30 Jumlah Stiker yang terpasang 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 
  Jumlah 60 64 47 53 54 65 86 82 90 63 

  Tingkat Perkembangan Poskesdes Madya Madya Pratama Madya Madya Madya Purnama Purnama Purnama Madya 
  Tingkat Perkembangan Desa Siaga Bina Bina Bina Bina Bina Bina Tumbuh Tumbuh  Kembang Kembang 

 

180 
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Upaya Peningkatan Kemampuan ..... Hoirun Nawalah



 181

Lampiran 9 
HASIL UJI CHI – SQUARE 

 
 

Umur responden * Proses pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat Total 

  
  
  
  Baik Kurang   
Umur 
responden 

 <35  Tahun 
 

Count 34 19 53

    Expected Count 30.4 22.6 53.0
    % within Umur 

responden 64.2% 35.8% 100.0%

  ≥35 Tahun 
 

Count 13 16 29

    Expected Count 16.6 12.4 29.0
    % within Umur 

responden 44.8% 55.2% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Umur 

responden 57.3% 42.7% 100.0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.861(b) 1 .091    
Continuity Correction(a) 2.125 1 .145    
Likelihood Ratio 2.852 1 .091    
Fisher's Exact Test    .107 .073
Linear-by-Linear 
Association 2.826 1 .093    

N of Valid Cases 82      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.38. 
 
 

Symmetric Measures 
 

  Value 
Approx. 

Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .184 .091
N of Valid Cases 82  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Status pernikahan * Proses pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses 
pemberdayaan 

masyarakat Total 
  
  
  
  Baik Kurang   
Status 
pernikahan 

Menikah 
 

Count 41 34 75

    Expected Count 43.0 32.0 75.0
    % within Status 

pernikahan 54.7% 45.3% 100.0%

  Belum Menikah 
 

Count 6 1 7

    Expected Count 4.0 3.0 7.0
    % within Status 

pernikahan 85.7% 14.3% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Status 

pernikahan 57.3% 42.7% 100.0%

 
 

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.523(b) 1 .112    
Continuity Correction(a) 1.413 1 .235    
Likelihood Ratio 2.854 1 .091    
Fisher's Exact Test    .230 .115
Linear-by-Linear 
Association 2.492 1 .114    

N of Valid Cases 82      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.99. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .173 .112
N of Valid Cases 82  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Pendidikan * Proses pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat 

    Baik Kurang Total 
Count 35 26 61
Expected 
Count 35.0 26.0 61.0

D-III 

% within 
Pendidikan 57.4% 42.6% 100.0%

Count 12 9 21
Expected 
Count 12.0 9.0 21.0

Pendidikan 

P2B 

% within 
Pendidikan 57.1% 42.9% 100.0%

Count 47 35 82
Expected 
Count 47.0 35.0 82.0

Total 

% within 
Pendidikan 57.3% 42.7% 100.0%

 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .000(b) 1 .985    
Continuity 
Correction(a) .000 1 1.000    

Likelihood Ratio .000 1 .985    
Fisher's Exact Test    1.000 .591
Linear-by-Linear 
Association .000 1 .985    

N of Valid Cases 82      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.96. 
 
 

Symmetric Measures

.002 .985
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Masa Kerja * Proses pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat Total 

  
  
  
  Baik Kurang   
Masa Kerja >6 Tahun 

 
Count 28 25 53

    Expected Count 30.4 22.6 53.0
    % within Masa 

Kerja 52.8% 47.2% 100.0%

  3-6 Tahun 
 

Count 11 5 16

    Expected Count 9.2 6.8 16.0
    % within Masa 

Kerja 68.8% 31.3% 100.0%

  <3 Tahun 
 

Count 8 5 13

    Expected Count 7.5 5.5 13.0
    % within Masa 

Kerja 61.5% 38.5% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Masa 

Kerja 57.3% 42.7% 100.0%

 
 

Chi-Square Tests

1.386a 2 .500
1.412 2 .494

.744 1 .388

82

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5.55.

a. 

 
Symmetric Measures

.129 .500
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Status Kepegawaian * Proses pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat Total 

  
  
  
  Baik Kurang   
Status 
Kepegawaian 

PNS 
 

Count 37 28 65

    Expected Count 37.3 27.7 65.0
    % within Status 

Kepegawaian 56.9% 43.1% 100.0%

  PTT 
 

Count 10 7 17

    Expected Count 9.7 7.3 17.0
    % within Status 

Kepegawaian 58.8% 41.2% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Status 

Kepegawaian 57.3% 42.7% 100.0%

 
 

Chi-Square Tests

.020b 1 .888

.000 1 1.000

.020 1 .888
1.000 .556

.020 1 .889

82

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7.26.

b. 

 
Symmetric Measures

.016 .888
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Tempat Tinggal * Proses pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat Total 

  
  
  
  Baik Kurang   
Tempat Tinggal Di Desa ini 

 
Count 44 32 76

    Expected Count 43.6 32.4 76.0
    % within Tempat 

Tinggal 57.9% 42.1% 100.0%

  Di Luar Desa 
 

Count 3 3 6

    Expected Count 3.4 2.6 6.0
    % within Tempat 

Tinggal 50.0% 50.0% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Tempat 

Tinggal 57.3% 42.7% 100.0%

 

Chi-Square Tests

.142b 1 .707

.000 1 1.000

.140 1 .708
1.000 .513

.140 1 .708

82

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2.56.

b. 

 
Symmetric Measures

.042 .707
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Pengetahuan tentang pengemb.Desa Siaga * Proses 
pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat Total 

  
  
  
  Baik Kurang   
Pengetahuan tentang 
pengemb.Desa Siaga 

Baik 
 

Count 45 30 75

    Expected Count 43.0 32.0 75.0
    % within Pengetahuan 

tentang pengemb.Desa 
Siaga 

60.0% 40.0% 100.0%

  Kurang 
 

Count 2 5 7

    Expected Count 4.0 3.0 7.0
    % within Pengetahuan 

tentang pengemb.Desa 
Siaga 

28.6% 71.4% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Pengetahuan 

tentang pengemb.Desa 
Siaga 

57.3% 42.7% 100.0%

 

Chi-Square Tests

2.585b 1 .108
1.460 1 .227
2.586 1 .108

.131 .114

2.553 1 .110

82

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2.99.

b. 

 
Symmetric Measures

.175 .108
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Sikap terhadap proses pemberdayaan masy. * Proses 
pemberdayaan masyarakat 

 
 Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat 

    Baik Kurang Total 
Count 25 10 35
Expected Count 20.1 14.9 35.0

Mendukung 
 

% within Sikap 
terhadap proses 
pemberdayaan 
masy. 

71.4% 28.6% 100.0%

Count 22 25 47
Expected Count 26.9 20.1 47.0

Sikap terhadap 
proses 
pemberdayaan 
masy. 

Kurang 
Mendukung 
 % within Sikap 

terhadap proses 
pemberdayaan 
masy. 

46.8% 53.2% 100.0%

Count 47 35 82
Expected Count 47.0 35.0 82.0

Total 

% within Sikap 
terhadap proses 
pemberdayaan 
masy. 

57.3% 42.7% 100.0%

Chi-Square Tests

4.970b 1 .026
4.015 1 .045
5.071 1 .024

.042 .022

4.910 1 .027

82

Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)Value df

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
14.94.

b. 

 
Symmetric Measures

.239 .026
82

Value Approx. Sig.
Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Motivasi kerja sebagai fasilitator Desa Siaga * Proses 
pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

    

Proses 
pemberdayaan 

masyarakat Total 

    Baik Kurang   
Motivasi kerja sebagai 
fasilitator Desa Siaga 

Tinggi 
 

Count 33 15 48

    Expected Count 27.5 20.5 48.0
    % within Motivasi kerja 

sebagai fasilitator Desa 
Siaga 

68.8% 31.3% 100.0%

  Rendah 
 

Count 14 20 34

    Expected Count 19.5 14.5 34.0
    % within Motivasi kerja 

sebagai fasilitator Desa 
Siaga 

41.2% 58.8% 100.0%

Total Count 47 35 82
  Expected Count 47.0 35.0 82.0
  % within Motivasi kerja 

sebagai fasilitator Desa 
Siaga 

57.3% 42.7% 100.0%

Chi-Square Tests

6.185b 1 .013
5.109 1 .024
6.220 1 .013

.023 .012

6.110 1 .013

82

Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)Value df

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
14.51.

b. 

 
Symmetric Measures

.265 .013
82

Value Approx. Sig.
Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Keaktifan dalam organisasi sosial * Proses pemberdayaan 
masyarakat 
 

Crosstab 
 

Proses pemberdayaan 
masyarakat 

    Baik      Kurang Total 
Count 13 9 22
Expected Count 12.6 9.4 22.0

Kurang  Aktif 

% within 
Keaktifan dalam 
organisasi sosial 

59.1% 40.9% 100.0%

Count 34 26 60
Expected Count 34.4 25.6 60.0

Keaktifan dalam 
organisasi sosial 

Tidak   Aktif 

% within 
Keaktifan dalam 
organisasi sosial 

56.7% 43.3% 100.0%

Count 47 35 82
Expected Count 47.0 35.0 82.0

Total 

% within 
Keaktifan dalam 
organisasi sosial 

57.3% 42.7% 100.0%

 

Chi-Square Tests

.039b 1 .844

.000 1 1.000

.039 1 .844
1.000 .524

.038 1 .845

82

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9.39.

b. 

 
 

Symmetric Measures

.022 .844
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Keaktifan dalam kegiatan masyarakat * Proses 
pemberdayaan masyarakat 
 
 Crosstab 
 

Proses 
pemberdayaan 

masyarakat 

          Baik Kurang Total 
Count 32 15 47
Expected Count 26.9 20.1 47.0

Aktif 

% within Keaktifan 
dalam kegiatan 
masyarakat 

68.1% 31.9% 100.0%

Count 15 20 35
Expected Count 20.1 14.9 35.0

Keaktifan dalam 
kegiatan 
masyarakat 

Kurang Aktif 

% within Keaktifan 
dalam kegiatan 
masyarakat 

42.9% 57.1% 100.0%

Count 47 35 82
Expected Count 47.0 35.0 82.0

Total 

% within Keaktifan 
dalam kegiatan 
masyarakat 

57.3% 42.7% 100.0%

 
 

Chi-Square Tests

5.219b 1 .022
4.239 1 .040
5.245 1 .022

.026 .020

5.155 1 .023

82

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
14.94.

b. 

 
Symmetric Measures

.245 .022
82

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Lampiran 10 
 
 

Daftar Hadir  Focus Group Discussion Kelompok  I  Bidan di Desa 
 

 
Pukul        :  08.00 – 09.30 
Tanggal    :   22 Mei 2010 
Tempat     :  Dinas Kesehatan Kabupten Probolinggo 

 
 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DI DESA 
MELAKUKAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MENUJU DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN PROBOLINGGO 
 

No. Nama Desa Puskesmas Tanda tangan 
 

1. ST 
 

Satreyan Maron  

2. UH 
 

Wonorejo Maron  

3. DNS 
 

Gading Wetan Wangkal  

4. WF 
 

Tanjung Pajarakan  

5. RM 
 

Sariwani Sukapura  

6. PW 
 

Nogosaren Wangkal  

7. SJ 
 

Ketompen Pajarakan  

8. SH 
 

Sentong Krejengan  
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Daftar Hadir  Focus Group Discussion Kelompok  II Bidan di Desa 
 
 
Pukul        :   08.00 – 09.30 
Tanggal    :   22 Mei 2010 
Tempat    :   Dinas Kesehatan Kabupten Probolinggo 

 
 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DI DESA 
MELAKUKAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MENUJU DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN PROBOLINGGO 
 

No. Nama Desa Puskesmas Tanda tangan 
 

1. RK 
 

Pohsangit Leres Sumberasih  

2. SY 
 

Tanjungrejo Curahtulis  

3. UIS 
 

Kedung Supit Wonomerto  

4. SW 
 

Pohsangit 
Ngisor 

Wonomerto  

5. ASR 
 

Liprak Kidul Banyuanyar  

6. WWR Ranugedang Ranugedang 
 

 

7. UK Sokaan Krejengan 
 

 

8. SWW 
 

Pajurangan Gending  
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Daftar Hadir  Focus Group Discussion Kelompok Pembina & Pelaksana  
Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo 

 
Pukul        :  10.00 – 11.30 
Tanggal    :   22 Mei 2010 
Tempat    :   Dinas Kesehatan Kabupten Probolinggo 

 
 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDAN DI DESA 
MELAKUKAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MENUJU DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN PROBOLINGGO 
 

No. Nama Jabatan Asal Tanda tangan 
 

1. SD Bidan Senior Puskesmas 
Pajarakan 

 

2. N 
 

Bidan Senior Puskesmas 
Maron 

 

3. IS 
 

Ketua 
Poskesdes 

Sukokerto  

4. SI 
 

Ketu Poskesdes Wonorejo  

5. AM 
 

Kepala Desa Wonorejo  

6. HP 
 

Kepala 
Puskesmas 

Maron  

7. SP 
 

Kasi PKM Dinkes Kab. 
Probolinggo 

 

8. HS 
 

Kabid PPK Dinkes Kab. 
Probolinggo 

 

9. 
 

AM Sekrteris Dinkes Kab. 
Probolinggo 

 

10. 
 

WL Kasi KIA Dinkes Kab. 
Probolinggo 

 

11. 
 

HW Kepala 
Puskesmas 

Pajarakan  

12. 
 

HS Sekretaris Desa Sukokerto  
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Lampiran 11 
 
 
Rekapitulasi Hasil Wawancara  dengan Bidan di Desa Kabupaten Probolinggo 

 
 
Pelatihan Desa Siaga 
• 95% responden mengikuti pelatihan Desa Siaga di tingkat kabupaten 
• 5%  responden mengikuti pelatihan Desa di tingkat kecamatan/Puksesmas 

 
Proses Pelatihan Desa Siaga 
• Pelatihan terlalu cepat dan ada studi lapangan 35% 
• Pelatihan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Desa Siaga 63% 
• Pelatihan kurang jelas antara Polindes, Poskesdes dan Desa Siaga  2 % 

Kesiapan sebagai fasilitator Desa Siaga 
• Sebagai tugas dan tanggung jawab  56% 
• Sebagai tambahan beban  9% 
• Belum siap, perlu dukungan  23% 
• Tidak siap karena kemampuan terbatas  12% 

 
Pemahaman tentang Desa Siaga 
• Memandirikan masyarakat dalam bidang kesehatan  23% 
• Memberdayakan masyarakat  23% 
• Membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan 18% 
• Kegiatan Desa Siaga banyak kendala, perlu pembinaan intensif  36% 

 
Pelatihan yang masih diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 
• Refreshing pengembangan Desa Siaga  34% 
• Teknik komunikasi, pendekatan sebagai fasilitator 18% 
• Surveilans berbasis masyarakat  24% 
• Kegawatdaruratan  14% 
• Pelatihan P4K  10% 
 

Pendapat Bidan di Desa sebagai fasilitator Desa Siaga 
• Perlu tambahan pembinaan dari petugas / tenaga dari Puskesmas  16% 
• Bidan hanya sebagai motivator dan mediator bagi masyarakat  35% 
• Perlu kerjasama dengan LP/LS di desa  34% 
• Menambah beban karena sebagai pelaksana  15% 
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Lampiran 12 
 
Rekap Hasil Wawancara dengan Pengurus Poskesdes 10 Desa di Kab. Probolinggo 

 
 

Profesi Pengurus Poskesdes 
• Ibu Rumah tangga  30% 
• Guru Paud  50% 
• Perangkat Desa  20% 

 
Keberadaan Poskesdes 
• Bergabung dengan balai desa  80% 
• Bangunan khusus  20% 

 
Pendanaan Kegiatan Desa Siaga 
• Tergantung ketersediaan dari pemerintah   70% 
• Penggalangan dana sscara swdana  30% 

 
Pertemuan Rutin di desa 
• Ada  20% 
• Tidak ada 80% 

 
Rencana kegiatan 
• Ada  30% 
• Tidak ada  70% 

 
Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan 
• Dilakukan     20% 
• Tidak dilakukan  80% 

 
Pelayanan kesehatan dan kegiatan Desa Siaga 
• Pengobatan saja  40% 
• Preventif dan promotif  60% 
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