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A. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah  “ 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh  dengan upaya pemberdayaan 

masyarakat oleh bidan di desa yang terkait dengan program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi ( P4K )   di  Kabupaten 

Pasuruan?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

 Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya  

pemberdayaan masyarakat  oleh Bidan di  desa  yang terkait dengan 

program P4K di Kabupaten Pasuruan. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya 

pemberdayaan masyarakat oleh bidan di desa yang terkait 

dengan program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) di kabupaten  

b. Mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas                  

( pengetahuan , sikap, motivasi bidan, persepsi partisipasi 

masyarakat, persepsi sumber daya, dana persepsi dukungan 

pemerintah oleh bidan) dan variabel terikat (upaya 

pemberdayaan masyarakat).  

c. Untuk mengetahui pengaruh antara semua variabel bebas           

(pengetahuan , sikap, motivasi bidan, persepsi partisipasi 

masyarakat, persepsi sumber daya, dana persepsi dukungan 

pemerintah oleh bidan)  secara bersama-sama dengan variabel 

terikat  ( upaya pemberdayaan masyarakat dalam P4K). 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan serta arah membuat kebijaksanaan bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan motivasi 

pemberdayaan masyarakat oleh Bidan di desa 

2. Bagi Peneliti : menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan 

dalam bidang penelitian Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 

3. Manfaat bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar dalam mengembangkan 

penelitian lebih lanjut 

4. Bagi Institusi MIKM 

Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan baik sebagai 

referensi maupun dalam rangka proses pembelajaran terkait dengan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Judul Metode penelitian Hasil 

Tingkat Kepuasan 
Masyarakat Tentang 
Poskesdes Dan 
Desa Siaga Tahun  
2006 
(Yuniarsih Puspita 
Sari 2006) 

Metode : 
Jenis penelitian kuantitatif 
Penelitian survei dan 
pendekatan penelitian Cross  
 
Sectional 

Variabel : 
Kepuasan masyarakat 
populasi : 
Semua Masyarakat 

Ada hubungan 
tingkat kepu-
asan secara 
multiatribut 
masyrakat 
terhadap desa 
siaga belum 
optimal 

Gambaran Penge-
tahuan Ibu Hamil 
Tentang Program 
Perencanaan Persa-

Metode :  
Jenis penelitian kuantitatif 
Penelitian survei dan 
pendekatan penelitian Cross 

Hasil penelitian 
yang  dengan 
Analisis 
Univariat 
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linan dan Pence-
gahan Komplikasi 
(P4K) Dengan Stiker  
Di Desa Pandean. 
Kecamatan Ngablak, 
Kab. Magelang 
Aristya Mike 
Wardani  (2010) 

 

sectional  
Variabel : 
pengetahuan ibu tentang 
Program Perencanaan 
Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K) 
Populasi : 
Ibu Hamil 
Analisis Univariat  

mengenai 
pengetahuan 
ibu tentang 
Program 
Perencanaan 
Persalinan dan 
Pencegahan 
Komplikasi 
(P4K)  

Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Kinerja Bidan di 
Desa Dalam Upaya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Terkait 
Pelaksanaan 
Program MPS di 
Kabupaten Malang 
(Naimah 2010) 

Metode : 
Kuantitatif  
Variabel : 
Karakteristik bidan : umur, 
pendidikan, pendapatan, status 
perkawinan, tempat tingal, 
pengetahuan, sikap, motiva-
si,masa kerja,beban kerja, 
lingkungan kerja 
Kinerja bidan ; proses 
pembentukan pokja, so-
sialisasi P4K, pendidikan 
kesehatan, pemasangan stiker, 
pengelolahan donor darah, 
ambulan desa, tabulin, buku 
KIA 
Populasi : Bidan di desa 

Dengan uji 
regresi logistic 
ordinal menun-
jukkan bahwa 
variable sikap 
yang berpe-
ngaruh terha-
dap kinerja 
bidan di desa 
dalam upaya 
pemberdayaan 
masyarakat.   

Analisis Faktor – 
Faktor Dalam 
Upaya Pemberda-
yaan Masyarakat 
Berkaitan Dengan 
Penerapan Prog-
ram P4K Oleh 
Bidan di Desa di 
Kabupaten Pasu-
ruan. 
( Suprapti 2011) 

 

Metode : 
Studi kuantitatif  
Variabel : 
Pengetahuan, sikap, motivasi, 
persepsi partisipasi masya-
rakat, persepsi sumber daya, 
dana, sarana/prasarana , 
bidan, persepsi dukungan 
pemerintah/ policy, upaya 
pemberdayaan masyarakat :  
Populasi :  Bidan desa 

 

 

E. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup  Waktu 

 Penelitian ini dimulai  awal bulan Oktober 2010 s/d Juni 2011 

 

2. Ruang Lingkup Tempat 

 Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pasuruan Prop. Jatim  
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3. Ruang Lingkup Materi 

 Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian kesehatan 

masyarakat kajian Manajemen Kesehatan khususnya Manajemen 

Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu  Bidan di desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


