
A. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Tahun 2011. 

 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mendeskripsikan gambaran kinerja bidan desa dalam deteksi dini preeklampsia. 

b. Mendeskripsikan gambaran pengetahuan, motivasi, beban kerja, supervisi dan 

fasilitas bidan desa dalam deteksi dini preeklampsia.  

c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia.  

d. Menganalisis hubungan motivasi dengan kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia. 

e. Menganalisis hubungan beban kerja dengan kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia. 

f. Menganalisis hubungan persepsi supervisi dengan kinerja bidan desa dalam 

deteksi dini preeklampsia. 

g. Menganalisis hubungan fasilitas dengan kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia.  

h. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama pengetahuan, motivasi, beban 

kerja, fasilitas dan persepsi supervisi terhadap kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia. 

 

 

 

 

B. Manfaat Penelitian 



1. Bagi bidan desa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang 

bermanfaat bagi tenaga kesehatan terutama bidan desa dalam memberikan pelayanan 

kesehatan khususnya pada peningkatan kinerja dalam deteksi dini preeklampsia. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dalam menyusun kebijakan dan 

strategi program-program kesehatan terutama yang berhubungan dengan manajemen 

peningkatan pelayanan deteksi dini preeklampsia. 

3. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang 

kinerja bidan dalam deteksi dini preeklampsia. 

4. Bagi Peneliti 

Membuka wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu yang diterapkan selama pendidikan. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.3 : Keaslian Penelitian 

 

No Judul Metoda Variabel Hasil Penelitian 

1 Analisis faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan kinerja bidan 
di desa dalam 
pelayanan 
penanganan asfiksia 
neonatorum di 
wilayah Kabupaten 
Demak 
Rina Listyowati, 
2008.14  

Study kuantitatif 
dengan pendekatan 
cross sectional 
Sampel : 
Bidan desa  

Variabel yang 
diteliti: 
Pengetahuan, 
motivasi, beban 
kerja, fasilitas dan 
persepsi dengan 
kinerja 

Ada hubungan 
yang signifikan 
antara 
pengetahuan, 
motivasi, beban 
kerja, fasilitas 
dan persepsi 
dengan kinerja  



2 Faktor-faktor risiko 
terjadinya 
preeklampsia berat 
di RS. Dr. H. 
Soewondo Kendal 
Rozikhan, 2007.15 

studi kasus kontrol 
populasi : 
kasus wanita hamil 
dengan 
preeklampsia berat 
dan kontrol yaitu 
wanita yang hamil 
normal 

Variabel yang 
diteliti: 
riwayat 
preeklampsia, 
keturunan, paritas 
anak pertama  

Ada hubungan 
yang signifikan 
antara riwayat 
preeklampsia, 
keturunan dan 
paritas anak 
pertamadengan 
kejadian 
preeklampsia 
berat 
 

3 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kinerja bidan dalam 
penerapan asuhan 
kebidanan ibu 
bersalin oleh bidan 
di rumah sakit Mardi 
Rahayu Kudus 
Umi Widayanti, 
2009. 16 

Studi kuantitatif 
dengan pendekatan 
cross sectional 
Sampel : 
Bidan di RS Mardi 
Rahayu 

Variabel : 
Persepsi 
pelatihan, 
supervisi, beban 
kerja, insentif dan 
sistem sanksi 

Ada pengaruh 
antara pelatihan, 
supervisi, beban 
kerja, 
penghargaan 
dan sanksi 
dengan 
penerapan 
asuhan  
kebidanan ibu  
bersalin 
 

4 Kinerja bidan desa 
dalam deteksi resiko 
tinggi ibu hamil di 
Kabupaten Jepara  
Mulastin, 2009. 17 

Metode studi 
kuantitatif 
Sampel : 
Bidan desa 
Kabupaten Jepara 

Variabel : 
Insentif, 
kesempatan 
promosi, 
kepemimpinan 
dan motivasi 

Ada hubungan 
yang signifikan 
antara insentif, 
kesempatan 
promosi, 
kepemimpinan 
dan motivasi 
 

5 Faktor-faktor yang 
berhubungan 
dengan kinerja bidan 
desa dalam deteksi 
dini preeklampsia di 
Kabupaten Rejang 
Lebong Propinsi 
Bengkulu 
(Elvi Destariyani, 
2011) 

Metode : 
studi kuantitatif 
dengan pendekatan 
cross sectional 
sampel : 
Bidan desa 

Variabel : 
Pengetahuan, 
motivasi, beban 
kerja, fasilitas dan 
supervisi 

Ada hubungan 
antara 
pengetahuan, 
motivas, beban 
kerja dan 
supervisi 
dengan kinerja 
bidan desa 

 

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah materi penelitian 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan desa dalam deteksi dini 

preeklampsia. Variabel bebas yang diteliti adalah Pengetahuan, motivasi, beban kerja, 



fasilitas dan supervisi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bidan desa di Kabupaten 

Rejang Lebong. 

D. Ruang lingkup penelitian 

1. Ruang lingkup waktu 

Proposal penelitian ini dikerjakan sejak bulan Oktober 2010. Pelaksanaan penelitian ini 

hingga ujian hasil penelitian dijadualkan bulan Januari sampai bulan Mei  2011. 

2. Ruang lingkup tempat 

Penelitian dilakukan di wilayah Puskesmas Kabupaten Rejang Lebong. 

3. Ruang lingkup materi 

Termasuk dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya Manajemen Kesehatan Ibu 

dan Anak. 

 

 

 

 

 

 


