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ABSTRAK 

 

 

Retno Nurazizah. S540109115. 2010. Hubungan persepsi dan motivasi kader 
esehatan  dengan  kinerja  dalam desa siaga program perencanaan persalinan dan 
pencegahan Komplikasi (P4K). Tesis : Program Studi Kedokteran Keluarga Minat 
Utama Profesi Dokter. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  

Angka kematian ibu masih tinggi yaitu Indoneia 307/100.000 kelahiran 
hidup dan angka kematian bayi baru lahir 35/1.000 KH. Di Jawa Timur dari 
640.271 kelahiran 2.939 lahir mati (data Tahun 2006). Di Kabupaten Kediri 256 
lahir mati diantara 26.428 kelahiran. Kecamatan Mojo ada 9 kematian bayi pada 
tahun 2008 diantara 889 lahir hidup. Kematian ibu tercatat 1 ibu diantara 889 ibu 
melahirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan persepsi dan 
motivasi kader kesehatan dengan kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan 
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).  

Desain penelitian studi analitik (cross sectional). Populasi sumber semua 
kader di wilayah Puskesmas Mojo dengan sampel 30 kader diambil dengan 
purposive sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan diuji dengan 
statistik regresi linier ganda (p = 0,05).  

Hasil penelitian ada hubungan persepsi dengan kinerja dalam Desa Siaga 
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah 
Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri (r = 0,79 ; p = 0,002), 
terdapat hubungan motivasi dengan kinerja (r = 0,8 ; p = 0,001). Terdapat 
hubungan yang secara statistik signifikan antara persepsi dan kinerja maupun 
motivasi dan kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K) (r = 0,93 ; p < 0,001).  

Kesimpulan persepsi dan motivasi diperlukan dalam rangka peningkatan 
kinerja kader desa siaga P4K. Oleh karena itu disarankan kepada Puskesmas 
untuk aktif melakukan pembinaan secara rutin kepada kader Desa Siaga P4K di 
setiap desa.  
 

Kata kunci : persepsi, motivasi, kader kesehatan, Desa Siaga P4K 
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ABSTRACT 
 

 
 
Retno Nurazizah. S540109115. 2010. The relationship between perception and 
motivation health cadres in the village with the performance of alert and 
prevention birth planning programs Complications (P4K). Thesis: Study Program 
of Family Medicine Doctor Professional. Graduate Program of Sebelas Maret 
University of Surakarta.  

Maternal mortality rate is still high, Indoneia 307/100.000 live births and 
neonatal mortality 35/1.000 live births. In East Java 2,939 of 640,271 stillborn 
births (2006 data). In Kediri, among 26 of 428,256 stillborn births. Mojo has nine 
Districts in the year 2008 infant deaths among 889 born alive. One maternal 
death was recorded among the 889 mothers gave birth mother. The purpose of 
this study to determine the relationship of perception and motivation to the 
performance of health cadres in the village of Alert Planning Program and the 
Prevention of Complications of Labor (P4K).  

The research design used analytic study (cross sectional). The source 
population was all cadres in the area of PHC cadres Mojo with 30 samples taken 
by  purposive sampling. The research data collected using questionnaires and 
analyzed by t-test with multiple linear regression model (p = 0.05).  

The research results shown there was the perception of the relationship with 
performance in standby Village Planning Program Delivery and the Prevention of 
Complications (P4K) in Working Area Health Center District Mojo Mojo Kediri 
(r = 0.79; p = 0.002), there is motivation of the relationship with performance (r 
= 0.8 ; p = 0.001). There is significance corelation perception with performance 
or motivation with performance in the Alert Village Planning Program Delivery 
and the Prevention of Complications (P4K) (r = 0.93 ; p < 0,001).  

Conclusion in this research perception and motivation needed in order to 
improve the performance of village cadres P4K standby. Therefore advised to 
conduct an active center for guidance on a regular basis to alert village cadres 
P4K in every village.  

 
 
Keywords: perception, motivation, health cadres, village P4K Alert
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses persalinan dengan segala bentuknya selalu mengharapkan agar ibu 

dan bayinya selamat. Untuk mencapai harapan ini harus ada kerja sama yang baik 

dan penuh pengertian antara petugas kesehatan dan ibu bersalin. Jadi bila nantinya 

ditemui kesulitan (komplikasi) sebelum dan sesudah persalinan, maka pertolongan 

dapat segera dilakukan dan lebih memadai (Musbikin, 2006 : 249). Hal ini dapat 

dicapai jika sudah ada program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) sejak awal kehamilan. Agar ibu memiliki kemampuan ini maka 

petugas kesehatan harus memberikan bimbingan dan arahan secara komprehensif. 

Secara teknis ada hambatan keterbatasan tenaga dari petugas kesehatan untuk 

melaksanakannya. Oleh karena itu petugas kesehatan harus melatih kader 

kesehatan agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai P4K 

sehingga memiliki sikap, persepsi dan motivasi dalam berperan secara baik untuk 

melaksanakan kegiatan P4K dalam program Desa Siaga. Jika kegiatan ini dapat 

terlaksana dengan baik maka dapat berpengaruh terhadap turunnya AKI maupun 

AKB seperti yang diharapkan. 

Masalahnya adalah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi 

baru lahir (AKBBL) di Indonesia saat ini masih jauh dari target yang harus 

dicapai pada tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan Sasaran Pembangunan 

Millenium. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003, AKI 

di Indonesia menunjukkan angka 307/100.000 kelahiran hidup (KH). Jauh diatas 

1 
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2

target AKI untuk MDG (Millenium Development Goal) yang ditetapkan WHO 

sebesar 102/100.000 KH. Sementara AKBBL di Indonesia mencapai 35/1.000 KH 

atau dua kali lebih besar dari target WHO sebesar 15/1.000 KH (Depkes, 2007).  

Di Jawa Timur Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2004 sebesar 

39,60 per 1000 kelahiran hidup, 36,65 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005, 

sedangkan pada tahun 2006 dilaporkan terjadi 640.271 kelahiran dan dari seluruh 

kelahiran, tercatat 2.939 kasus lahir mati dan kasus kematian bayi sebesar 3.506 

(Dinkes Jatim, 2007). Sedangkan di Kabupaten Kediri AKB masih 256 diantara 

kelahiran 26.428 bayi lahir atau 9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebanyak 14 

ibu diantara 26.428 kelahiran hidup. Khusus Kecamatan Mojo melaporkan ada 9 

kematian bayi selama tahun 2008 diantara 889 kelahiran hidup atau 9 per 1000 

kelahiran hidup. Sementara AKI tercatat ada 1 ibu melahirkan yang meninggal 

diantara 889 kelahiran hidup. (Dinkes kab. Kediri, 2009) Tingginya AKB tersebut 

menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat 

persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa kegiatan P4K belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik 

dan belum memberikan hasil yang optimal. Secara kronologis juga dipengaruhi 

persepsi dan motivasi kader P4K dalam melaksanakan kegiatan P4K. 

Faktor penyebab tingginya AKI adalah karena perdarahan 28%, eklampsia 

13%, Sepsis 10%,  aborsi 11%, partus macet 9%, kehamilan tak diinginkan 7% 

dan lain-lain 22% (Sumber : Indonesia Demographic and Health Survey 2002-

2003 oleh BPS, Statistics Indonesia & ORC Macro) dikutip Hartanto (2009). 

Kondisi tersebut timbul akibat kurang optimalnya program yang memiliki tujuan 

meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang resiko dan 
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tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar dapat membuat perencanaan 

persalinan. Program ini dikenal dengan sebutan  P4K. Jika program ini tidak dapat 

terlaksana dengan baik maka tujuan P4K tidak tercapai sehingga AKI dan AKB 

tetap tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Sementara itu belum 

terlaksananya secara  baik program P4K dapat disebabkan kurangnya kinerja 

kader sebagai pelaksana teknis P4K di desa yaitu kurang  memberikan bimbingan 

P4K kepada ibu hamil. Hal ini timbul akibat persepsi dan motivasi yang kurang 

dari kader kesehatan sehingga kinerjanya juga kurang. 

Hasil studi pendahuluan di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

pada tanggal 13 Juli 2009 kepada 10 kader kesehatan menunjukkan hanya ada 3 

kader yang telah melaksanakan peransertanya secara baik, selebihnya ada 7 kader 

kesehatan (70%) yang masih kurang. Bagaimanapun perlu disadari bahwa kader 

kesehatan memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan P4K.  

Mengingat permasalahan tersebut maka perlu segera diadakan pelatihan 

kader kesehatan tentang P4K. Melalui pelatihan ini diharapkan ada peningkatan 

kemampuan kader kesehatan sehingga mereka bisa memberikan bimbingan dan 

pengarahan secara teknis kepada ibu hamil mengenai P4K. Selain itu juga untuk 

merubah persepsi dan meningkatkan motivasi kader dalam menjalankan peranya 

sebagai kader P4K sehingga kinerjanya juga menjadi semakin baik. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan merumuskan dalam judul penelitian : “Hubungan Persepsi dan Motivasi 

Kader Kesehatan dengan Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ". 
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B. Perumusan Masalah 

Adakah hubungan persepsi dan motivasi kader kesehatan dengan kinerja 

dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan persepsi dan motivasi kader kesehatan dengan 

kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K). 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan persepsi dengan kinerja dalam Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 

b. Menganalisis hubungan motivasi kader kesehatan dengan kinerja dalam Desa 

Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 

c. Menganalisis hubungan motivasi dan persepsi kader kesehatan dengan kinerja 

dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

5 

5

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lahan Penelitian 

Memberikan tambahan informasi mengenai kondisi persepsi, motivasi dan 

kinerja kader kesehatan yang ada saat ini sehingga hasilnya dapat dipakai sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pembinaan kader kesehatan dalam 

kegiatan  P4K selanjutnya. 

2. Bagi Profesi Kebidanan  

Dapat menjadi tambahan informasi mengenai gambaran persepsi, motivasi 

dan kinerja kader kesehatan sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan peran  kader tersebut dalam 

kegiatan Desa Siaga P4K. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi salah satu media belajar dalam bidang metodologi 

riset sehingga peneliti benar-benar mengalami penerapan langsung dalam bidang 

penelitian terhadap permasalahan kebidanan. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Persepsi 

a. Pengertian 

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu 

(Walgito, 2003 : 54). 

Menurut Maramis (1999) dalam Sunaryo (2004 : 94), persepsi ialah daya 

mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui 

proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah pancainderanya 

mendapat rangsang.  

Persepsi diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui pancaindra 

yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan 

dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri 

individu (Sunaryo, 2004: 94).  

b. Macam Persepsi  

Macam persepsi meliputi : 

1) External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang 

dating dari luar individu. 
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2) Self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang 

berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah 

dirinya sendiri. 

c. Syarat terjadinya persepsi  

1) Adanya objek : Objek        stimulus       alat indra (resptor). Stimulus berasal 

dari luar individu (langsung mengenai alat indra/reseptor) dan dari dalam 

individu (langsung mengenai saraf sensoris sebagai reseptor). 

2) Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi. 

3) Adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus. Saraf sensoris sebagai 

alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf atau pusat kesadaran). 

Dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan 

respons. 

d. Proses terjadinya Persepsi 

Persepsi melewati tiga proses, yaitu : Proses fisik (kealaman)-objek-

stimulus-reseptor atau alat indra. Proses fisiologis :  Stimulus-saraf sensoris-otak. 

Proses psikologis : Proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang 

diterima. Jadi, syarat untuk mengadakan persepsi perlu ada proses fisik, fisiologis 

dan psikologis.  
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Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 1.  Proses terjadinya persepsi 

e. Faktor yang Mempengaruhi persepsi  

Faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor melekat pada objeknya, 

sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang 

mempersepsikan stimulus tersebut (Notoatmodjo, 2005 : 104).  

Faktor eksternal meliputi kontras (kontras warna, kontras ukuran, kontras 

bentuk, kontras gerakan), perubahan intensitas (intensitas suara, cahaya), 

pengulangan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak. 

Faktor internal (pengalaman/pengetahuan, harapan, kebutuhan, motivasi, emosi, 

budaya) (Notoatmodjo, 2005 : 104).  

f. Hubungan Persepsi dengan Perilaku 

Objek Stimulus Reseptor 

Saraf sensorik Otak 

Saraf motorik 

Persepsi 
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Perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai gejala 

kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, 

sikap dan sebagainya. Namun demikian pada realitasnya sulit dibedakan atau 

dideteksi gejala kejiwaan yang menentukan perilaku seseorang. Apabila ditelusuri 

lebih lanjut, gejala kejiwaan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lain, diantaranya adalah faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik, sosio-

budaya masyarakat, dan sebagainya sehingga proses terbentuknya perilaku ini 

dapat diilustrasikan seperti gambar berikut (Notoatmodjo, 2003 : 164). 

 

 

 

 

Gambar 2. Asumsi Determinan Perilaku Manusia 

g. Penilaian Persepsi 

Menilai persepsi digunakan skala Likert. Skala ini digunakan mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok kejadian atau gejala 

sosial (Riduwan dan Sunarto, 2007 : 32). 

2. Konsep Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin yang berarti to move yang berarti adanya 

kekuatan atau dorongan yang menggerakkan kita untuk berperilaku tertentu”. 

Dalam bukunya tentang bagaimana memotivasi perilaku sehat, John Elder et.al 

mendifinisikan motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan 

Pengalaman 
Keyakinan 
Fasilitas 
Sosio-Budaya 

Pengetahuan 
Persepsi 
Sikap 
Keinginan 
Kehendak 
Motivasi 
Niat 

Perilaku 
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sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku  

(Notoatmodjo, 2005: 120).  

George R. Terry yang dikutip Mangkunegara (2008 : 34) mengatakan 

”motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan”. 

Secara lebih terperinci istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat 

diartikan kekuatan dalam diri individu, yang menyebabkan individu bertindak 

atau berbuat. Motif tidak dapat diamati langsung, tetapi dapat diinterpretasikan 

dalam tingkah laku, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga 

munculnya suatu tingkah laku tertentu. Sedangkan motivasi merupakan dorongan 

yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku 

yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya (Hamzah, 2008: 3). 

Motivasi adalah energi yang mendorong seseorang bangkit menjalankan 

pekerjaanuntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suyanto, 2008 : 56). 

Motivasi berarti sesuatu hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan 

yang menimbulkan dorongan. Jadi motivasi dapat pula diartikan faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. (Manullang, 1982:76)  

b. Variabel Motivasi 

Hasibuan (2000 : 163) dikutip Mangkunegara (2008 : 34) mengatakan 

bahwa ”motivasi mempunyai sub variabel yaitu : motif, harapan dan insentif. Hal 

ini juga sama dengan yang dikemukakan Riduwan (2008 : 47) yakni terdapat 3 

unsur yang merupakan kunci dari motivasi, yaitu (1) motif, (2) harapan, (3) 

insentif. 
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1) Motif  

Motif adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan 

bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

2) Harapan  

Harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku 

untuk tercapainya tujuan. 

3) Insentif  

Insentif yaitu memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah (imbalan) 

kepada mereka yang berprestasi diatas prestasi standar. Dengan demikian 

semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang 

menerima yang baik-baik saja. 

Atas dasar terbentuknya motif, terdapat dua golongan motif, yaitu motif 

bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan ini misalnya makan, minum dan 

seksual. Motif yang kedua adalah motif yang timbul karena kedudukan atau 

jabatan. Dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif dibedakan menjadi dua 

yakni motif intrinsik dan ekstrinsik.  

Motif intrinsik timbul tidak memerlukan rangsangan dari luar karena 

memang telah ada dalam diri individu, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. 

Sedangkan motif ekstrinsik timbul karena rangsangan luar individu, misal bidang 

pendidikan timbul karena melihat manfaat (Hamzah, 2008: 1). 

Motif ekstrinsik lebih kuat daripada motif intrinsik. Oleh karena itu 

pendidikan harus berusaha menimbulkan motif ekstrinsik dengan menumbuhkan 

dan mengembangkan minat mereka terhadap bidang-bidang studi yang relevan. 
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Sebagai contoh, memberitahukan sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk 

tujuan instruksional pada saat pembelajaran akan dimulai yang menimbulkan 

motif keberhasilan mencapai sasaran.  

 

c. Asas Motivasi 

Berdasarkan teori motivasi yang ada, ada teori motivasi yang bertitik tolak 

pada dorongan dan pencapaian kepuasan, ada pula yang bertitik tolak pada asas 

kebutuhan. Motivasi yang bertitik tolak pada asas kebutuhan yang saat ini banyak 

diminati (Hamzah, 2008: 5).  

Motivasi menurut asas kebutuhan berasumsi bahwa kebutuhan yang 

menyebabkan seseorang berusaha untuk dapat memenuhinya. Menurut asas ini 

motivasi merupakan proses psikologis yang menjelaskan perilaku seseorang. 

Perilaku hakikatnya merupakan orientasi seseorang yang dirancang untuk 

mencapai tujuan.  

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari beberapa 

unsur. Dengan demikian motivasi merupakan kekuatan yang mendorong 

seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan ini pada 

dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan, seperti (1) 

keinginan yang hendak dipenuhinya, (2) tingkah laku, (3) tujuan, (4) umpan balik. 

Proses interaksi ini disebut sebagai produk motivasi dasar (basic 

motivation process), yang dapat digambarkan dengan model proses seperti 

berikut. 

 Needs, desires, 
or expectation 

 

Behavior 

Goals Feedback 
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(Sumber : Hamzah, 2008: 5) 
 

Gambar 3.  Bagan Proses Motivasi Dasar 

Atas dasar definisi-definisi motivasi diatas diketahui bahwa motivasi 

terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan 

sesuatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Motivasi 

merupakan konsep hipotesis untuk suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh persepsi 

dan tingkah laku seseorang untuk mengubah situasi yang tidak memuaskan atau 

tidak menyenangkan. 

d. Fungsi Motivasi 

Purwanto yang dikutip Hamzah (2008 : 64) mengatakan bahwa fungsi 

motivasi bagi manusia adalah : 

1) Sebagai motor penggerak bagi manusia. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah perwujudan suatu tujuan. 

3) Mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai 

tujuan, dalam hal ini makin jelas tujuan maka makin jelas pula bentangan 

jalan yang harus ditempuh. 

4) Menyeleksi perbuatan diri, artinya menentukan perbuatan mana yang harus 

dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyampingkan 

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu. 

e. Perlunya Motivasi Bagi Organisasi 
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Banyak teori dan keyakinan tentang hal yang dapat memotivasi orang 

di dalam organisasi. Secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang 

motivasi. Oleh karena itu sangat sulit bagi organisasi untuk sampai pada 

kebijakan dan pendekatan yang memuaskan setiap orang. Namun ada aturan 

praktis yang dapat diikuti setidak-tidaknya untuk membantu memotivasi 

pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja, yaitu sebagai   berikut : 

1) Jelaskan kepada para pengawai apa yang dimaksud dengan kinerja efektif dan 

pastikan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 

2) Pastikan ada hubungan yang jelas antara kinerja dan penghargaan atau 

imbalan dan setiap hubungan semacam itu dihargai. 

3) Pastikan semua pegawai diperlakukan secara adil dan penilaian tentang 

kinerja adalah objektif. 

4) Apabila mungkin, kembangkan jenis penghargaan yang berbeda, tidak setiap 

orang dapat dinaikkan pangkatnya (dipromosikan) atau perlu dinaikkan 

pangkatnya. 

5) Doronglah semangat seluwes mungkin dii dalam lingkungan tempat kerja dan 

kembangkan gaya manajemen yang mudah diserap dan mampu diubah-ubah 

untuk menyesuaikan orang dan lingkungan. 

6) Kembangkan sebuah sistem manajemen kinerja atau setidak-tidaknya 

tetapkan sasaran yang dapat dicapai tetapi dapat terus berkembang. 

7) Perhitungkan semua faktor lingkungan dan sosial, seperti kenyamanan dan 

sarana lingkungan kerja, interaksi sosial dan semua faktor yang dapat menjadi 

sumber ketidakpuasan. 
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f. Unsur Motivasi 

Berdasarkan pandangan beberapa konsep tentang motivasi, menurut 

Hamzah (2008) terdapat 3 unsur yang merupakan kunci dari motivasi, yaitu (1) 

upaya, (2) tujuan organisasi, (3) kebutuhan.  

 

 

 

1) Upaya  

Unsur upaya merupakan ukuran intensitas. Dalam hal ini apabila seseorang 

termotivasi dalam melakukan tugasnya ia mencoba sekuat tenaga, agar upaya 

yang tinggi tersebut menghasilkan kinerja yang tinggi pula.   

2) Tujuan organisasi  

Unsur ini begitu penting sebab segala upaya yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang semuanya diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan 

organisasi harus ditetapkan secara jelas. Kejelasan tujuan mengarahkan segala 

aktivitas dan perilaku personal untuk tercapainya tujuan organisasi. Makin jelas 

perumusan tujuan organisasi semakin mudah setiap personal untuk 

memahaminya. 

3) Kebutuhan  

Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil 

tertentu tampak menarik. Suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan menciptakan 

keinginan yang merangsang dorongan-dorongan dalam diri individu untuk 

mencapainya. Dorongan inilah yang menimbulkan perilaku pencarian untuk 
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menemukan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian pemberian motivasi tidak 

dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia. 

g. Motivasi Kerja 

1) Definisi 

Dalam melakukan pekerjaan pegawai selalu dihadapkan oleh motif, 

harapan dan insentif. Hal ini dikemukakan oleh Sedarmayanti (2000 : 104) yang 

dikutip Mangkunegara (2008 : 34) yang mengatakan bahwa ”motivassi sebagai 

keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada para bawahan sedemikian rupa 

sehingga mereka mau bekerja dengan iklas demi tercapainya tujuan organisasi 

dengan efektif dan efisien”. 

Motivasi kerja adalah kondisi yang mempengaruhi, membangkitkan, 

menggerakkan dan memelihara perilaku seseorang untuk melaksanakan pekerjaan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suyanto, 2008 : 56). 

Mengacu pada uraian teori diatas, dapat didefinisikan bahwa motivasi 

kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar 

atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang tergantung pada seberapa 

banyak intensitas motivasi yang diberikan.  

Berdasarkan definisi diatas, dapat dirumuskan konstruksi motivasi sebagai 

berikut ”motivasi kerja kader desa siaga tidak lain adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk menggerakkan agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-

upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan dari berbagai bahasan serta paparan definisi konseptual 

diatas, secara implisit motivasi kerja kader desa siaga tampak melalui :  
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a) Tanggungjawab dalam melakukan kerja. 

b) Prestasi kerja yang dicapai. 

c) Pengembangan diri. 

d) Kemandirian dalam bertindak. 

Keempat faktor tersebut merupakan indikator penting untuk menelusuri 

motivasi kerja kader desa siaga. Lebih dapat dilihat tabel dibawah ini. 

 

 

 

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Motivasi Kerja 

Dimensi Indikator Motivasi Verja 
1. Motif 

 
a. Upah yang adil dan layak 
b. Kesempatan untuk maju atau promosi 
c. Pengakuan sebagai individu 
d. Keamanan bekerja 
e. Tempat kerja yang baik 
f. Penerimaan oleh kelompok 
g. Perlakuan yang wajar 
 h.   Pengakuan atas prestasi 

2. Harapan a. Kondisi kerja yang baik 
b. Perasaan ikut terlibat 
c. Pendisiplinan yang bijaksana 
d. Penghargaan penuh atas penyelesaian pekerjaan 
e. Loyalitas pimpinan terhadap kader desa siaga 
f.   Pemahaman yang simpatik atas persoalan pribadi 

3. Insentif  a. Intrinsik 
1) Penyelesaian 
2) Pencapaian prestasi 

b. Ekstrinsik 
1) Finansial : gaji dan upah serta tunjangan. 
2) Antar pribadi 

      3)   Promosi 
(Sumber : Riduwan, 2008: 229) 

2) Pengukuran Motivasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

18 

Menurut Notoatmodjo (2005 : 118) ”motivasi adalah sebuah konsep 

psikologis yang intangible atau tidak kasat mata. Artinya kita tidak dapat melihat 

motivasi secara langsung. Kita hanya dapat mengetahui motivasi seseorang 

dengan menyimpulkan perilaku, perasaan dan perkataannya ketika mereka ingin 

mencapai tujuannya”.  

Ada beberapa cara untuk mengukur motivasi, yaitu dengan 1) tes 

proyektif, 2) kuesioner, dan 3) observasi perilaku (Notoatmodjo, 2005: 135). 

a) Tes Proyektif  

Apa yang kita katakan merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri 

kita. Dengan demikian untuk memahami apa yang dipikirkan orang, maka kita 

beri stimulus yang harus diinterpretasikan. Salah satu teknik proyektif yang 

banyak dikenal adalah Thematic Apperception Test (TAT). Dalam tes tersebut 

klien diberikan gambar dan diminta untuk membuat cerita dari gambar tersebut. 

Dalam teori Mc Leland dikatakan, bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan yaitu 

kebutuhan untuk berprestasi (n-ach), kebutuhan untuk power (n-power), 

kebutuhan untuk berafiliasi (n-aff). Dari isi cerita kita dapat menelaah motivasi 

yang mendasari diri klien berdasarkan konsep kebutuah diatas. 

b) Kuesioner  

Salah satu cara untuk mengukur motivasi adalah melalui kuesioner dengan 

cara meminta klien untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat memancing motivasi klien. Sebagai contoh adalah EPPS (Edward’s 

Personal Preferente Schedule). Kuesioner tersebut terdiri dari 210 nomer dimana 

pada masing-masing nomer terdiri dari dua pertanyaan/pernyataan.  
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Klien diminta untuk memilih salah satu dari kedua pertanyaan/pernyataan 

tersebut yang lebih mencerminkan dirinya. Berdasarkan pengisian kuesioner 

tersebut kita dapat melihat dari ke-15 jenis kebutuhan yang ada dalam tes tersebut, 

kebutuhan mana yang paling dominan dalam diri kita. Contohnya antara lain, 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan keteraturan, kebutuhan untuk 

berafiliasi dengan orang lain, kebutuhan untuk membina hubungan dengan lawan 

jenis, bahkan kebutuhan untuk bertindak agresif. 

Suatu pertanyaan/pernyataan dapat berisi hal-hal positif mengenai objek 

motivasi, yaitu berisi pernyataan yang mendukung atau memihak pada objek. 

Pernyataan ini disebut pernyataan yang favorable. Contoh pernyataan yang 

favorable adalah “Sadar dan menerima sanksi atas kesalahan dalam bertugas”. 

Sebaliknya suatu pernyataan dapat pula berisi hal-hal negatif mengenai objek. Hal 

negatif dalam pernyataan ini sifatnya tidak memihak atau tidak mendukung 

terhadap objek, dan karenanya disebut dengan pernyataan yang unfavorable. 

Sebagai contoh pernyataan yang unfavorable adalah “Saya tidak perlu mentaati 

peraturan, karena penilaian dari pimpinan sama saja” (Azwar, 2008: 107). Lebih 

lanjut dijelaskan sebagai kumpulan pernyataan, maka suatu skala hendaknya 

berisi sebagian pernyataan favorable dan sebagian pernyataan yang unfavorable.  

Secara teknis pernyataan motivasi kerja dosen diberi skor sebagai berikut : 

1) Pernyataan favorable : 

a) Sangat setuju diberi skor 5 

b) Setuju diberi skor 4 

c) Tidak tahu diberi skor 3 
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d) Kurang setuju diberi skor 2 

e) Sangat tidak setuju diberi skor 1 

2) Pernyataan unfavorable 

a) Sangat setuju diberi skor 1 

b) Setuju diberi skor 2 

c) Tidak tahu diberi skor 3 

d) Kurang setuju diberi skor 4 

e) Sangat tidak setuju diberi skor 5 

Cara lain untuk mengukur motivasi adalah dengan membuat situasi 

sehingga klien dapat memunculkan perilaku yang mencerminkan motivasinya. 

Misalnya, untuk mengukur keinginan untuk berprestasi, klien diminta untuk 

memproduksi origami dengan batas waktu tertentu. Perilaku yang diobservasi 

adalah, apakah klien menggunakan umpan balik yang diberikan, mengambil 

keputusan yang beresiko dan mementingkan kualitas dari pada kuantitas kerja. 

3. Konsep Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" 

yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja 

(Wikipedia, 2008). 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jika 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

21 

dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance, 

yang menurut The Scribner-Bantam English Distionary, terbitan Amerika Serikat 

dan Canada (1979), berasal dari akar kata “to perform” dengan beberapa “entries” 

yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); 

(2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar ( to discharge 

of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to 

execute or complete an understaking); dan (4) melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person 

machine) (Mangkuprawiro, 2007).  

Beberapa pengertian berikut memperkaya wawasan kinerja :  

1) Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and 

Keeps: 1992).  

2) Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri 

pekerja (Griffin: 1987).  

3) Kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Kesediaan dan keterampilan seseorang 

tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang 

jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 

(Hersey and Blanchard: 1993). 

4) Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang 

diberikan (Casio: 1992).  
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5) Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kinerja 

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik 

(Donnelly, Gibson and Ivancevich: 1994). 

6) Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang 

dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt 

and Osborn : 1991). 

7) Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance sebagai kata 

benda (noun) di mana salah satu entrinya adalah hasil dari suatu pekerjaan 

(thing done), pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan 

dengan moral atau etika (Mangkuprawira, 2007). 

8) Kinerja juga diartikan sebagai hasil yang dicapai atau prestasi yang dicapai 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dalam suatu organisasi. Ada juga 

yang mengartikan kinerja sebagai penampilan hasil karya personal/petugas 

baik kuantitas maupun kualitasnya dalam suatu organisasi, secara individual 

atau kelompok, dengan tanpa melihat jabatan yang dipangku 

(Mangkuprawira, 2007) 
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Kinerja (performance) adalah proses melalui apa organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kerja karyawan. Kinerja juga diartikan sebagai hasil yang 

dicapai atau prestasi yang dicapai karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

dalam suatu organisasi. Ada juga yang mengartikan kinerja sebagai penampilan 

hasil karya personal/petugas baik kuantitas maupun kualitasnya dalam suatu 

organisasi, secara individual ataupun kelompok, dengan tanpa melihat jabatan 

yang dipangkunya (Purnama, dkk, 2007). 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja dalam menjalankan fungsi tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan 

dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi keterampilan, 

kemampuan dan sifat individu. Oleh karena itu, menurut model partner-lawyer 

(Donnelly, Gibson and Invancevich : 1994) dikutip Mangkuprawiro (2007), 

kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor ; (a) harapan mengenai 

imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; kebutuhan dan sifat; (d) persepsi terhadap 

tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan 

kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan tiga hal, yaitu 

: (1) kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan.  

Robert L. Mathis dan John H. Jackson menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja adalah : kemampuan, motivasi, 

dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan 

hubungan mereka dengan organisasi (Wikipedia, 2008). 

1) Kemampuan 
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Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya. 

2) Motivasi kerja 

Motivasi kerja adalah dorongan dan keinginan sehingga staf melakukan 

suatu kegiatan dengan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman 

serupa menyatakan bahwa sebagai konsep manajemen dalam kaitannya dengan 

kehidupan organisasi, motivasi kerja adalah dorongan kerja yang timbul pada diri 

seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan 

(Suyanto, 2008 : 66).  

Ditinjau dari terminologi umum tentang motivasi kerja yang memberikan 

makna sebagai daya dorong, keinginan, kebutuhan dan kemauan, maka dimensi 

motivasi kerja bagi personel dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti pengakuan, 

tanggung jawab dan pengembangan diri yang dikategorikan sebagai faktor 

motivasi. Sedangkan faktor ekstrinsik seperti kebijaksanaan, hubungan antar 

pribadi, dan situasi kerja dikategorikan sebagai faktor ketahanan/penyehat. 

Motivasi kerja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti 

lingkungan, kondisi dan iklim kerja. Menurut Hellriegel dan Slocum dan Sujak 

(1989) faktor-faktor tersebut adalah karakteristik organisasi meliputi peraturan, 

kebijakan, sistem pemberian hadiah dan misi. Sedangkan menurut Litwin dan 

Meyer (1971) hal tersebut disebut sebagai dimensi iklim kerja yang terdiri dari : 

tanggung jawab, standar, penghargaan, rekan kerja, kesesuaian dan kejelasan. 
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Kerangka pemikiran teoritis tentang motivasi kerja dan iklim kerja 

dikemukakan oleh field dan Abelson dalam Jewwel dan Siegall (1998) seperti 

dilihat pada skema berikut : 

 

 

 

 

(Suyanto, 2008 : 66) 

Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

potensi kerja secara maksimal (Wikipedia, 2008). 

David C. Mc Cleland 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 (kinerja) dengan predikat 

terpuji.  

Selanjutnya Mc. Clelland mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang 

yang memiliki motif yang tinggi yaitu : memiliki tanggung jawab yang tinggi, 

berani mengambil resiko, memiliki tujuan yang realistis, memiliki rencana kerja 

yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, memanfaatkan 

umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan dan 

Iklim Kerja 
 

Kebijakan 
Dukungan 
Struktur  
Penghargaan 

Motivasi Kerja 
 

Kinerja 
Kepuasan Kerja 
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mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan 

(Wikipedia, 2008). 

Pengukuran motivasi kerja yang merupakan aspek psikologis, memerlukan 

metode yang harus memadai. Pengukuran motivasi kerja yang dikemukakan oleh 

para ahli mempunyai dasar pemahaman terhadap pemenuhan kebutuhan staf yang 

berbeda, diantaranya yaitu :  

(1) Pengukuran motivasi kerja yang dikembangkan oleh Hellriegel dan Slocum 

dalam Sujak (1990). Pengukuran menggunakan kuesioner yang dirancang 

berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik dan 

kenikmatan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau afiliasi, kebutuhan 

harga diri dan aktualisasi diri. 

(2) Pengukuran motivasi kerja berdasarkan teori pemenuhan kebutuhan 

berprestasi yang dikemukakan Mc.Clelland dalam Agarwal (1986) meliputi 

kebutuhan berprestasi (need of achievment) yang mempunyai indikator 

seperti keinginan lebih unggul, ulet dan menyukai tantangan. Kemudian 

kebutuhan kekuasaan/kemenangan (need of power) yang memiliki ciri hasrat 

untuk menang, berkompetisi dan prestise. Sedangkan kebutuhan untuk 

berafiliasi (need of affiliation) mempunyai ciri atau indikator seperti 

bersahabat, kooperatif dan hubungan timbal balik. Pengukuran motivasi kerja 

berdasarkan teori kebutuhan Mc. Clelland tersebut telah dikembangkan oleh 

Steers dan Braunstein dalam Robin (1996) yang dirancang berdasarkan 

kebutuhan berprestasi, kekuasaan dan afiliasi (Suyanto, 2008 : 69). 

4. Konsep Desa 
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Istilah “Desa” mengandung arti luas , yakni kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan menkader desa 

siagas kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Pemerintah 

Kesatuan Republik Indonesia (UU 32/2004).  

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum 

tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri. www.ireyogya.org/ire.php?about=kolom12.htm 

5. Konsep Desa Siaga 

a. Pengertian  

Desa Siaga merupakan desa yang telah menjalankan sistem kesehatan yang 

adil bagi masyarakat bersama pemerintah. Desa Siaga adalah desa yang 

penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan 

untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan  kegawat 

daruratan kesehatan, secara mandiri. Desa yang dimaksud disini dapat berarti 

kelurahan  atau istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan menkader desa siagas kepentingan 

yang diakui dan dihormati Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Giatno, 2006). 

 

b. Tujuan  

Tujuannya menjaga kesehatan masyarakat terutama untuk mencegah 

Kematian Ibu dan Bayi dengan mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan 
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tindakan yang didasarkan atas pilihan dan kemampuan masyarakat sendiri. 

Meskipun cakupan kerja desa SiaGA meliputi kesehatan masyarakat dalam arti 

luas, namun kesehatan ibu dan anak dipilih sebagai program prioritas karena pada 

kenyataan bahwa status kesehatan masyarakat sangat bergantung pada status 

kesehatan perempuan, ibu, bayi dan balita. 

Kata  SiAGA merupakan singkatan dari : 

Siap 

a. Mencatat ibu hamil di lingkungan anda 

b. Mempersiapkan tabungan untuk ibu bersalin dan kegawatdaruratan 

c. Mempersiapkan calon pendonor darah 

Antar : 

d. Mempersiapkan transportasi menuju tempat persalinan dan Penanganan 

kegawatdaruratan. 

Jaga 

e. Menemani ibu hamil pada masa persalinan 

f. Menganjurkan ibu segera meneteki bayi setelah bersalin. Jangan memberi 

makanan lain, berikan ASI saja. 

g. Menemani istri dan bayi periksa dalam seminggu setelah melahirkan. 

(Damayanti, dkk, 2006). 

Tujuan Umum program Desa Siaga adalah terwujudnya masyarakat desa 

yang sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di 

wilayahnya (Giatno, 2006). 

Tujuan Khusus program Desa Siaga antara lain : 
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a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang 

pentingnya kesehatan. 

b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap 

risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, 

wabah, kegawat-daruratan dan sebagainya). 

c. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup 

bersih dan  sehat. 

d. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa. 

e. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong 

diri sendiri di bidang kesehatan. 

f. Sasaran Pengembangan Desa Siaga 

Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa 

Siaga dibedakan menjadi tiga jenis,  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) Pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan 

keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan 

perilaku tersebut,seperti tokoh masyarakat. Termasuk tokoh agama, tokoh 

perempuan dan pemuda, kader serta petugas kesehatan. 

3) Pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan 

perundangan, dana, tenaga, sarana dan lain-lain, seperti Kepala Desa, 
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Camat, para pejabat terkait, LSM, swasta, para donatur dan pemangku 

kepentingan lainnya (Giatno, 2006). 

c. Pembentukan   dan  Pengembangan  Desa Siaga  

Jawa Timur memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi langkah awal 

dalam pembentukan dan pengembangan Desa Siaga antara lain polindes, 

posyandu, poskestren dan poskesdes. 

1) Polindes  

Merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 

(UKBM) yang memiliki tenaga kesehatan yang tetap dan tinggal di desa. Untuk 

pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi masyarakat dapat langsung 

dirasakan dan sangat besar manfaatnya. Bidan Desa yang tinggal bersama  

masyarakat setiap saat siap dan siaga dalam  pendampingan dan pemantauan 

kesehatan masyarakat setempat. Sehingga Polindes di Jawa Timur yang berjumlah 

4977 merupakan UKBM paling siap dalam pembentukan Desa Siaga. 

Bagi kelurahan dan atau desa yang telah memiliki sarana kesehatan milik 

Pemerintah maupun swasta seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Pustu, 

pembentukan Desa Siaga tidak harus dikaitkan dengan  Polindes. Demikian juga 

bagi kelurahan di perkotaan/desa dengan jumlah penduduk yang kecil, tidak harus 

membangun fasilitas pelayanan kesehatan; yang penting adalah aksesibilitas 

pelayanan kesehatan yang mudah. Pada kelurahan/desa sejenis ini yang perlu 

adalah menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pada daerah tersebut 

dilakukan pelatihan pemberdayaan dan safe community dan meningkatkan forum 

kesehatan desa.  
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2) Posyandu 

Revitalisasi Posyandu telah dilaksanakan sejak tahun 2005, dengan 

berbagai rangkaian kegiatan.  Revitalisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh 

dengan sasaran memantapkan kelembagaan posyandu, kemampuan kader dan 

sarana Posyandu diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Posyandu. Dengan 

demikian Posyandu di Jawa Timur siap menjadi salah satu UKBM yang 

mengawali terbentuknya Desa Siaga.   

3) Poskestren 

Jumlah Pondok Pesantren di Jawa Timur 4075 dan Poskestren yang ada 

826.  Dengan pembinaan dan persiapan yang dilakukan,  Poskestren yang ada 

dapat menjadi pijakan awal dalam menuju desa siaga. Pondok pesantren 

merupakan komunitas yang homogen dan membentuk masyarakat serta 

lingkungan sendiri tetapi mempunyai peran dan pengaruh bagi masyarakat 

sekitarnya. Jumlah Poskestren yang ada di Jawa Timur ditambah lagi program 

pelatihan dan dukungan fisik dan peralatan Pos Kesehatan Pondok Pesantren yang 

mendukung Santri Siaga, merupakan potensi yang besar dalam mendukung 

terbentuknya Desa Siaga.   

4) Poskesdes 

Merupakan salah satu bentuk UKBM yang baru disosialisasikan oleh 

Departemen Kesehatan. Poskesdes diharapkan sebagai pusat pengembangan atau 

revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Pos 

Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga, dan lain-lain). 

Bentuk fisik Poskesdes disesuaikan situasi dan kondisi di masing masing 
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desa/kelurahan. Bangunan bisa merupakan perluasan bangunan Polindes yang ada 

dan selama ini dimanfaatkan bidan di desa. Bisa pula berupa bangunan baru yang 

terpisah dari Polindes atau bangunan/sarana yang ada dan dimanfaatkan sebagai 

tempat kegiatan UKBM. Poskesdes sekaligus berfungsi menjadi tempat 

koordinasi dari UKBM-UKBM tersebut (Giatno, 2006).   

d. Tahapan Desa Siaga 

Agar sebuah desa menjadi Desa Siaga maka desa tersebut harus memiliki 

forum desa/lembaga kemasyarakatan yang aktif dan adanya sarana/akses 

pelayanan kesehatan dasar. Dalam pengembangannya Desa Siaga akan meningkat  

dengan membagi menjadi 4 Kriteria Desa Siaga yaitu tahap bina, tumbuh, 

kembang dan paripurna. 

1) Tahap Bina  

Pada tahap ini forum masyarakat desa mungkin belum aktif, namun telah 

ada forum/lembaga masyarakat desa yang telah berfungsi dalam bentuk apa saja, 

misalnya kelompok rembug desa, kelompok yasinan atau persekutuan doa, dsb.  

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 PKMD. 

2) Tahap Tumbuh  

Pada tahap ini  forum masyarakat desa telah aktif lamdari anggota forum 

untuk mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan masyarakat selain posyandu, 

Demikian juga Polindes dan Posyandu sedikitnya sudah pada tahap madya. 
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Pendampingan dari tim Kecamatan atau petugas dari sektor/LSM masih sangat 

diperlukan untuk pengembangan  kualitas Posyandu atau pengembangan UKBM 

lainnya.  

Hal  penting lain yang diperhatikan adalah pembinaan dari Puskesmas 

PONED sehingga semua 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 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. 

3) Tahap Kembang  

Pada tahap ini forum kesehatan masyarakat telah berperan secara aktif dan 

mampu mengembangkan 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 masyarakat, 

misalnya tabulin.   

4) Tahap Paripurna  

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

Masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih 
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dan sehat. Masyarakatnya mandiri dan siaga tidak hanya terhadap masalah 

kesehatan, namun juga terhadap kemungkinan musibah/bencana non kesehatan. 

Pendampingan dari Tim Kecamatan sudah tidak diperlukan lagi. 

Tabel 2 Tahapan dan Indikator Perkembangan Desa Siaga 

Tahapan Indikator Bina Tumbuh Kembang Pari-
purna 

Forum masyarakat desa V V V V 
Yankes dasar (Sarkes desa dengan 
Nakes) 

V V V V 

UKBM yang berkembang V V V V 
Dibina Puskesmas PONED  V V V 
Surveilans berbasis Masyarakat  V V V 
Sistem kesiapsiagaan dan 
penanggulangan bencana berbasis 
masyarakat 

   
V 

 
V 

Sistem pembiayaan kesehatan berbasis 
masyarakat  

  V V 

Lingkungan Sehat    V 
Masyarakat ber-PHBS    V 

 
a. Forum Masyarakat Desa  

Adalah sekelompok anggota masyarakat desa/Kelurahan yang sepakat 

untuk peduli memecahkan masalah dan mengembangkan program-program 

pembangunan antara lain kesehatan , di wilayahnya. Forum ini secara berkala 

melakukan pertemuan dan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 

sekretaris dan anggota. Jika di desa/Kelurahan belum ada forum sejenis ini, maka 

desa/kelurahan dapat memulai dari forum/lembaga yang sudah ada dan berfungsi 

di masyarakat misalnya : rembug desa, kelompok yasinan/majelis taklim, 

persekutuhan doa, kelompok karang taruna, kelompok peduli  dan sejenisnya. 

b. Pelayanan Kesehatan Dasar 
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Adalah upaya pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh seorang 

petugas keperawatan  sesuai kompetensinya , dibantu oleh kader yang berasal dari 

masyarakat setempat. Pelayanan kesehatan dasar berupa upaya promotif, preventif 

dan kuratif yang dilakukan di suatu pos yang disediakan masyarakat melalui 

pemberdayaan. Fasilitas tersebut bisa milik pemerintah, swasta atau perorangan. 

Lokasi sarana pelayanan kesehatan tidak harus di dalam desa (terutama 

bagi kelurahan di kota besar), yang penting masyarakat desa tersebut mempunyai 

akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah. Jika tidak ada 

petugas kesehatan yang bertempat tinggal di desa tersebut, maka tugas 

pendampingan dan penghubung dilakukan oleh Petugas Pembina Desa dari 

Puskesmas yang secara berkala melakukan tugasnya di desa tersebut. 

c. UKBM  

Wujud pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang berkembang 

sesuai kebutuhan setempat, misal Pokmair, Posyandu,  Poskesja, POD, TOGA,  

KPKIA, dan sebagainya. 

d. Dibina Puskesmas PONED 

Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar) 

adalah puskesmas yang melayani rujukan kegawat daruratan ibu hamil, ibu 

melahirkan dan bayi baru lahir dari desa-desa yang satu wilayah maupun desa 

yang merupakan bagian dari jaringan rujukan. Desa yang mendapat binaan dari 

Puskesmas PONED utamanya dalam sistem rujukan kegawatan ibu hamil, ibu 

bersalin, ibu nifas , janin dan bayi baru lahir (kurang dari 1 bulan) Desa tersebut 

tidak harus dalam satu wilayah administrasi Puskesmas PONED, namun 
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merupakan bagian dari jaring rujukan. Bagi suatu wilayah dimana Puskesmas 

PONED tidak ada atau jumlahnya sangat terbatas atau posisi geografisnya jauh 

dari lokasi desa, pembinaan Puskesmas PONED bisa diambil alih oleh RSU 

utamanya RS PONEK. Yang paling penting adalah setiap kasus kegawat 

/daruratan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dapat dengan 

mudah mendapat pelayanan yang adekuat. 

e. Surveilans Berbasis Masyarakat 

Adalah pengamatan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat 

terhadap gejala atau penyakit menular potensial KLB, penyakit tidak menular 

termasuk gizi buruk serta faktor risikonya dan kejadian lain di masyarakat dan 

segera melaporkan kepada petugas kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti. 

Contoh penyakit menular seperti TBC, Frambusia, HIV/AIDS dan Kusta. 

penyakit menular potensial KLB antara lain : Diare, Typhus, Diphteri,  Hepatitis, 

Polio/AFP, Malaria, Campak, DBD, Flu Burung dan lainnya.  

Faktor risiko antara lain adanya penolakan masyarakat terhadap imunisasi, 

adanya kematian unggas, adanya tempat-tempat perindukan nyamuk, adanya 

migrasi penduduk (in/out) dan perilaku yang tidak sehat. Kondisi lain faktor risiko 

tinggi ibu hamil, bersalin, menyusui dan bayi baru lahir, kejadian lain di 

masyarakat keracunan makanan, bencana, kerusuhan.  

Bentuk pengamatan masyarakat (anggota keluarga, tetangga, kader) 

disesuaikan dengan tatacara setempat, misalnya pengamatan terhadap tanda 

penyakit : batuk yang tidak sembuh dalam waktu 2  minggu, bercak putih di kulit 

yang mati rasa, ibu hamil yang mempunyai faktor risiko tinggi (4 terlalu, 
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kedaruratan pada kehamilan sebelumnya, dan lain-lain), bayi baru lahir kuning, 

tidak bisa menetek,dan lain-lain, balita yang tidak naik berat badannya. 

Bentuk laporan adalah lisan atau menggunakan alat                         

komunikasi yang ada di desa (telepon, telepon seluler ataupun Handy Talkie) dan 

segera disampaikan pada petugas kesehatan setempat atau Petugas Pembina Desa. 

1) Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 

Suatu tatanan yang berbentuk kemandirian masyarakat dalam 

kesiapsiagaan menghadapai situasi kedaruratan (bencana,  situasi khusus, dan 

lain-lain). Masyarakat sudah dipersiapkan apabila terjadi situasi darurat maka :  

mereka tahu harus berbuat apa, mereka tahu tempat untuk mencari maupun 

memberi informasi kemana. Masyarakat diharapkan memperhatikan gejala alam 

pada lingkungan setempat mampu mengenali tanda akan timbulnya bencana dan 

selanjutnya melakukan kegiatan tanggap darurat sebagaimana pernah dilatihkan 

untuk menghindari/mengurangi jatuhnya korban.   

Informasi mengenai tanda tanda bahaya tersebut berasal dari sumber yang 

bisa dipercaya, misalnya dari perangkat desa (yang memperolehnya dari 

kecamatan), berita resmi di TVRI, RRI atau telepon dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Penyebaran informasi mengikuti tatacara setempat, misalnya 

menggunakan titir/kentongan, pengeras suara musholla atau dari mulut ke mulut. 

2) Sistem Pembiayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat 

Adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, 

pengalokasian dan pembelanjaan dana yang bersumber dari masyarakat untuk 

menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat. Bentuk penggalian dana bisa 
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berupa jimpitan, uang sukarela pada saat pertemuan, arisan, pengajian atau 

tabungan sosial masyarakat dengan jumlah yang sudah ditetapkan/disepakati.  

Pengalokasian dana disesuaikan dengan kebutuhan setempat, misalnya 

bantuan bagi warga yang harus dirawat di Rumah Sakit, menjalani operasi medis, 

melahirkan, pemberian makanan tambahan penyuluhan (di Posyandu) atau 

pemulihan bagi sasaran yang bergizi buruk, dan sebagainya.  

Pembelanjaan dana diserahkan besar dan jenisnya sesuai kesepakatan 

sedangkan dana dikelola oleh orang yang terpercaya dan dapat mempertanggung 

jawabkan semua pembelanjaan kepada masyarakat. 

3) Masyarakat ber-PHBS  

Adalah masyarakat yang dapat menolong diri sendiri untuk mencegah dan 

menanggulangi masalah kesehatan, mengupayakan lingkungan sehat, 

memanfaatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan UKBM. Yang 

dimaksud dengan upaya mencegah : adalah mengupayakan agar yang sehat tetap 

sehat dengan mempraktikkan gaya hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan 

sehat termasuk pola makan dengan gizi seimbang, menjaga kebersihan pribadi, 

berolah raga, menghindari kebiasaan yang buruk, serta berperan aktif dalam 

pembangunan kesehatan masyarakat. (promotif-preventif).  

Yang dimaksud dengan menanggulangi adalah mengupayakan agar yang 

terlanjur sakit atau mengalami gangguan gizi tidak menjadi semakin parah, tidak 

menulari orang lain dan bahkan dapat disembuhkan, serta dipulihkan 

kesehatannya dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada (kuratif-

rehabilitatif). Perilaku  Hidup Bersih dan Sehat ini terdiri dari ratusan  praktik 
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kehidupan sehari hari, tidak hanya terbatas pada indikator yang biasa digunakan 

untuk mengukur kinerja program kesehatan. 

4) Lingkungan Sehat 

Lingkungan bebas polusi, tersedia air bersih, sanitasi lingkungan memadai, 

perumahan sehat, terpeliharanya kebersihan tempat umum dan institusi antara lain 

pasar, tempat ibadah, perkantoran dan sekolah. Terpeliharanya kebersihan 

lingkungan rumah : lantai bersih, sampah tak berserakan, saluran pembuangan air 

limbah terawat baik. Membuka jendela setiap hari. Memiliki kecukupan akses air 

bersih (minum, masak, mandi dan cuci) dan sanitasi dasar.  

Mempunyai pola pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan 

sanitasi dasar (ada jamban, mandi cuci di tempat khusus) (Giatno, 2006). 

2. Langkah dalam Pendekatan Pengembangan Desa Siaga 

Pengembangan Desa siaga dilaksanakan dengan membantu/memfasilitasi 

/mendampingi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus 

atau spiral pemecahan masalah yang terorganisasi yang dilakukan oleh forum 

masyarakat desa  (pengorganisasian masyarakat). Yaitu dengan menempuh tahap :  

a. Mengindentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumberdaya yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah. 

b. Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah. 

c. Menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak merencanakan dan 

melaksanakannya. 

d. Memantau, mengevaluasi dan  membina kelestarian upaya yang telah 

dilakukan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

40 

Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaannya, namun secara garis 

besar langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut : 

a. Pengembangan Tim Petugas 

Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-kegiatan 

lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para petugas 

kesehatan  yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun 

petugas administrasi. Persiapan para petugas ini bisa berbentuk sosialisasi 

,pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan 

kondisi setempat. 

Keluaran atau output dari  langkah ini adalah para petugas yang 

memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam satu tim untuk 

melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. 

b. Pengembangan Tim di Masyarakat 

Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para petugas, tokoh 

masyarakat, serta masyarakat (forum masyarakat  desa), agar mereka tahu dan 

mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga. Dalam 

langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mau 

memberikan dukungan, baik kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, 

baik berupa  kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber daya 

lain, sehingga pengembangan Desa Siaga dapat berjalan dengan lancar.  

Sedangkan pendekatan kepada tokoh masyarakat bertujuan agar mereka 

memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna 

menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga. Jadi dukungan 
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yang diharapkan dapat berupa dukungan moral, finasial atau material, sesuai 

kesepakatan dan persetujuan masyarakat dalam rangka pengembangan desa siaga.  

Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah kegiatan masyarakat di 

bidang kesehatan seperti forum Kesehatan Desa, konsil Kesehatan Kecamatan 

atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Desa, PKK, serta 

organisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya lembaga ini diikutsertakan dalam 

setiap pertemuan dan kesepakatan. 

 

c. Survei Mawas Diri 

Survei Mawas diri ( SMD ) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau 

Community Self Survey (CSS)  bertujuan agar pemuka masyarakat mampu 

melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Survei  harus dilakukan oleh pemuka 

masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demikian, 

diharapkan mereka sadar akan permasalahan yang dihadapi desanya, serta bangkit 

niat atau tekat untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai 

upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa. Untuk 

itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi  

mereka. Keluaran  atau output dari SMD ini berupa identifikasi masalah kesehatan 

serta daftar potensi di desa yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah 

kesehatan tersebut, termasuk dalam rangka membangun Poskesdes. 

d. Musyawarah Masyarakat Desa 

Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) ini adalah 

mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun 
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Poskesdes dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Disamping itu juga untuk 

menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga. Inisiatif 

penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari tokoh masyarakat yang telah 

sepakat mendukung pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh 

masyarakat, tokoh perempuan dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat 

mungkin dilibatkan dunia usaha yang mau mendukung pengembangan Desa Siaga 

dan kelestariannya. Data serta temuan lain yang diperoleh saat SMD disampaikan, 

utamanya adalah daftar masalah kesehatan, data potensi, serta harapan 

masyarakat. Hasil pendataan dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas, serta 

langkah solusi untuk pembangunan Poskesdes dan Pengembangan Desa Siaga. 

e. Pelaksanaan Kegiatan 

Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

1) Pemilihan kader desa siaga dan Kader Desa Siaga 

Pemilihan Penkader desa siaga dan kader Desa siaga dilakukan melalui 

pertemuan khusus para pimpinan  formal desa dan tokoh masyarakat serta 

beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan 

mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh 

Puskesmas. 

2) Orientasi/Pelatihan Kader Desa Siaga 

Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengelola dan kader desa yang 

telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi atau pelatihan 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan  pedoman 
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orientasi/pelatihan yang berlaku. Materi orientasi/pelatihan mencakup kegiatan 

yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga 

(sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana operasional), yaitu meliputi 

pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan Poskesdes, 

pembangunan dan pengelolaan UKBM lain serta hal-hal penting terkait seperti 

kehamilan dan persalinan sehat, Siap–Antar-Jaga, Keluarga Sadar Gizi, posyandu, 

kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan 

penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP), kegawat-daruratan sehari-hari, 

kesiap siagaan bencana, keadian luar biasa (KLB), Pos Obat Desa (POD), 

diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui 

Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, perilaku hiup bersih dan 

sehat (PHBS), dan lain-lain. 

3) Pengembangan Poskesdes dan UKBM lain. 

Dalam hal ini pembangunan Poskesdes bisa dikembangkan dari polindes 

yang sudah ada. Apabila tidak ada Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan 

dalam rencana kerja kerja alternatif lain pembangunan Poskesdes. Dengan 

demikian diketahui bagaimana Poskesdes tersebut akan diadakan- membangun 

baru dengan fasilitas dari Pemerintah, membangun baru dengan bantuan dari 

donatur, membangun baru dengan swadaya masyarakat atau memodifikasi 

bangunan lain yang ada. Bila mana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, 

kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM lain seperti Posyandu 

dan lain-lain dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku. 

4) Penyelenggaraan Kegiatan Desa  Siaga 
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Dengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah 

ditetapkan sebagai Desa Siaga. Setelah  Desa siaga resmi dibentuk, dilanjutkan 

dengan pelaksanaan kegiatan Poskesdes secara rutin, yaitu pengembangan sistem 

surveilans berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan 

penanggulangan kegawat-daruratan dan bencana, pemberantasan penyakit 

menular dan penyakit yang yang berpotensi menimbulkan KLB, peggalangan 

dana, pemberdayaan masyarakat menuju kadarzi dan PHBS serta penyehatan 

lingkungan.  

Di Poskesdes diselenggarakan pula pelayanan UKBM-UKBM lain seperti 

Posyandu dan lain-lain dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku. Secara 

berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang  

hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan Desa 

Siaga selanjutnya secara lintas sektoral. 

5) Pembinaan dan Peningkatan 

Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor 

lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk memajukan Desa Siaga 

perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. 

Perwujudan dari pengembangan jejaring Desa Siaga dapat dilakukan melalui 

Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau Temu 

Jejaring antar desa siaga (minimal sekali dalam setahun).   

Upaya ini selain memantapkan kerjasama juga dapat menyediakan wahana 

tukar pengalaman dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Yang juga 

tidak kalah penting adalah pembinaan jejaring lintas sektor, khususnya dengan 
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program pembangunan desa. Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa 

Siaga adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam pembinaan perlu 

dikembangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan kader agar tidak drop-out, 

kader yang memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial psikologisnya harus 

diberi kesempatan seluasnya untuk mengembangkan kreativitasnya.  

Sedangkan  kader yang masih dibebani dengan  pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, harus dibantu untuk memperoleh  pendapatan tambahan, misalnya 

dengan pemberian gaji/insentif atau fasilitas agar dapat berwirausaha. Untuk dapat 

melihat perkembangan Desa Siaga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. 

Berkaitan dengan itu, kegiatan di Desa Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya 

dalam buku Register UKBM (Sistem Informasi Posyandu) (Giatno, 2006). 

3. Pembina Desa Siaga 

Pembentukan desa siaga memerlukan Tim Lintas Sektoral dan komponen 

masyarakat/LSM untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi.  Tim ini 

dibutuhkan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi, yang bekerja 

berdasarkan Surat Keputusan Camat, Surat Keputusan Bupati/Walikota dan Surat 

Keputusan Gubernur. Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh 

kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk 

memajukan Desa Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan 

berbagai pihak.  

Perwujudan dari pengembangan jejaring Desa Siaga dapat dilakukan 

melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri  dan atau 

Temu Jejaring antar desa siaga (minimal sekali dalam setahun). Upaya ini selain 
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memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat menyediakan wahana tukar-

menukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. 

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas sektor, 

khususnya dengan program pembangunan yang bersasaran desa. Salah satu kunci 

keberhasilan dan kelestarian Desa Siaga adalah keaktifan para kader. 

Oleh karena itu, dalam  rangka pembinaan perlu dikembangkan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan pada kader agar tidak drop-out, kader-kader yang 

memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial psikologisnya harus diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitasnya. Sedangkan  

kader yang masih dibebani dengan  pemenuhan kebutuhan dasarnya, harus 

dibantu untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian 

gaji/insentif atau fasilitas agar dapat berwirausaha. Untuk dapat melihat 

perkembangan Desa Siaga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berkaitan 

dengan itu, kegiatan-kegiatan di Desa Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya 

dalam buku Register UKBM (contohnya  Sistem Informasi  Posyandu). 

a. Peran Jajaran Kesehatan  

1) Peran Puskesmas 

Dalam rangka Pengembangan Desa Siaga, Puskesmas merupakan ujung 

tombak dan bertugas ganda, yaitu sebagai penyelenggara PONED (atau 

melakukan pemberdayaan masyarakat untuk deteksi dini risiko tinggi ibu hamil 

dan neonatal) dan penggerak masyarakat desa. Namun demikian, dalam 

menggerakkan masyarakat desa, Puskesmas akan dibantu oleh Petugas Fasilitator 
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dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah dilatih di Provinsi. Adapun 

peran Puskesmas adalah sebagai berikut : 

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, termasuk Pelayanan Obstetrik 

& Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi Puskesmas yang sudan dilatih, 

Puskesmas yang belum melayani PONED diharapkan merujuk ke Puskesmas 

PONED/RS terdekat untuk wilayah desa-desanya. 

b) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat Kecamatan dan 

desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga dan Poskesdes. 

c) Menfasilitasi pengembangan Desa Siaga dan Poskesdes 

d) Melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan Desa Siaga. 

2) Peran Rumah Sakit 

Rumah Sakit memegang peran penting sebagai sarana rujukan dan 

pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu diharapkan berperan : 

a) Menyelenggarakan pelayanan rujukan, termasuk Pelayanan Obstetrik & 

Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). 

b) Melaksanakan bimbingan teknis medis, dalam rangka pengembangan kesiap-

siagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di desa siaga. 

c) Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumak Sakit dalam rangka 

pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedarutan dan bencana. 

3) Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

Sebagai penyelia dan pembina Puskesmas dan Rumah Sakit, peran Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi : 
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a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat Kabupaten/Kota 

dalam rangka pengembangan Desa  Siaga. 

b) Merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya  sehingga mampu 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, termasuk 

PONED, dan pemberdayaan masyarakat. 

c) Mendorong peningkatan kualitas  Rumah Sakit sehingga mampu 

menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, termasuk PONEK, dan 

promosi kesehatan di Rumah  Sakit. 

d) Merekrut/menyediakan calon fasilitator untuk dilatih menjadi fasilitator 

pengembangan Desa Siaga. 

e) Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader. 

f) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat 

Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga. 

g) Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis 

terhadap Desa Siaga. 

h) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian desa Siaga. 

4) Peran Dinas Kesehatan Propinsi 

Sebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi berperan : 

a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat propvinsi dalam 

rangka pengembangan Desa Siaga. 

b) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengembangkan kemampuan 

melalui pelatihan manajemen, pelatihan pelatih teknis, dan cara lain. 
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c) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengembangkan 

kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit di bidang konseling kunjungan 

rumah, dan pengorganisasian masyarakat serta promosi kesehatan, dalam 

rangka pengembangan Desa Siaga. 

d) Menyelenggarakan pelatihan fasilitator pengembangan Desa Siaga dengan 

metode kalakarya. 

e) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat 

provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga. 

f) Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan evaluasi 

dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga. 

g) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa Siaga. 

5) Peran Pemangku Kepentingan terkait. 

Pemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah Daerah, 

pejabat lintas sektor, PKK unsur organisasi/ikatan profesi, pemuka masyarakat, 

tokoh agama, LSM, dunia usaha atau swasta dan lain-lain, diharapkan berperan 

aktif juga di semua tingkat administrasi.  

Pejabat Pemerintah Daerah 

a) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan 

Desa Siaga. 

b) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan 

Poskesdes/Puskesmas/Pustu dan berbagai UKBM yang ada (Posyandu, 

Polindes, dan lain-lain). 
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c) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam 

penyelenggaraan Desa Siaga dan UKBM yang ada. 

d) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Desa Siaga secara 

teratur dan lestari. 

Tim Penggerak PKK 

a) Berperan aktif dalam pemgembangan  dan menyelenggarakan UKBM di Desa 

Siaga (Posyandu, Polindes, KPKIA, dan lain-lain). 

b) Menggerakkan masyarakat mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan 

UKBM. 

c) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadarzi 

dan PHBS. 

Tokoh Masyarakat. 

a) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa Siaga. 

b) Menaungi dan membina kegiatan Desa Siaga. 

c) Menggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa siaga. 

Organisasi Kemasyarakatan/LSM/ Dunia Usaha/ Swasta. 

a) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Desa Siaga. 

b) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan 

penyelenggaraan Desa Siaga. 

c) Organisasi masyarakat seperti Aisyiyah, Fatayat, dan lain-lain yang giat 

membina desa, diharapkan dapat mengintegrasikan atau mengkoordinasikan 

kegiatannya dalam rangka pengembangan Desa Siaga (Giatno, 2006). 

4. Indikator keberhasilan. 
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Keberhasilan upaya Pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari empat 

kelompok indikatornya, yaitu : indikator masukan, indikator proses, indikator 

keluaran, indikator dampak. 

Adapun uraian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

a. Indikator masukan 

Indikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa besar 

masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa siaga. Indikator 

masukan terdiri atas hal-hal berikut : 

1) Ada/tidaknya Forum Masyarakat Desa. 

2) Ada/tidaknya sarana pelayanan kesehatan serta perlengkapan/peralatannya. 

3) Ada/tidaknya UKBM yang dibutuhkan masyarakat. 

4) Ada/tidaknya tenaga kesehatan(minimal bidan). 

5) Ada/tidaknya kader aktif. 

6) Ada/tidaknya sarana bangunan/Poskesdes sebagai pusat pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan. 

7) Ada/tidaknya alat komunikasi yang telah lazim dipakai masyarakat yang 

dimanfaatkan untuk mendukung penggerakan surveilans berbasis masyarakat 

misal : kentongan, bedug, dan lain-lain. 

b. Indikator Proses 

Indikator proses adalah indikator untk mengukur seberapa aktif upaya 

yang dilaksanakan di suatu desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga 

Indikator proses terdiri atas hal-hal sebagai berikut : 

1) Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat Desa. 
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2) Berfungsi/tidaknya UKBM Poskesdes 

3) Ada/ tidaknya pembinaan dari Puskesmas PONED 

4) Berfungsi/tidaknya UKBM yang ada 

5) Berfungsi/tidak Sistem kegawatdaruratan dan penanggulangann bencana. 

6) Berfungsi/tidak Sistem Surveilans berbasis masyarakat. 

7) Ada/tidak kegiatan kunjungan rumah kadarzi dan PHBS. 

8) Ada/tidaknya deteksi dini gangguan jiwa di tingkat rumah tangga. 

c.  Indikator Keluaran 

Indikator keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa besar hasil 

kegiatan yang dicapai di suatu desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga.  

Indikator keluaran terdiri atas : 

1) Cakupan pelayanan kesehatan dasar (utamanya KIA). 

2) Cakupan pelayanan UKBM- UKBM lain. 

3) Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang ada dan  dilaporkan. 

4) Cakupan rumah tangga mendapat kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS. 

5) Tertanganinya masalah kesehatan dengan respon cepat. 

 

 

 

d. Indikator Dampak. 

Indikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar 

dampak dari hasil kegiatan desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. 

Indikatornya sebagai berikut. 
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1) Jumlah penduduk yang menderita sakit 

2) Jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia 

3) Jumlah bayi dan balita yang meninggal dunia 

4) Jumlah balita dengan gizi buruk. 

5) Tidak terjadinya KLB penyakit 

6) Respon cepat masalah kesehatan (Giatno, 2006). 

2.1.1 Konsep Desa Siaga P4K 

Penyelenggaraan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi yang mendukung desa SiAGA antara lain : 

a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Anak 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya ibu hamil sampai   dengan lahir 

sebenarnya telah ada. Kegiatan ritual untuk ibu hamil sampai dengan melahirkan 

dijalankan, mengandung makna bahwa ada perhatian, dukungan dan menjaga 

keselamatan.Dalam program ini pengetahuan dan kesadaran tidak hanya pada ibu 

hamil yang bersangkutan, tapi juga suami keluarga dan masyarakat luas ikut serta 

menjaga kesehatan ibu dan bayinya. 

Hal yang paling penting adalah Perencanaan Persalinan dengan tenaga 

kesehatan(penolong dan tempatnya). Rencana persalinan tersebut dibicarakan 

antara bidan,ibuhamil/keluarga didukung kader yang terlibat pada kegiatan 

ambuln desa, tabulin/dasolin, dan donor darah. 

b. Kegiatan Pelayanan “SiAGA” dari dan untuk masyarakat 

1) Pencatatan dan penandaan ibu hamil (notifikasi) atau Sistem Pencatatan 

Kehamilan ,kelahiran, Kematian atau SIPENK3. Bentuk peberian tanda 
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tersebut disepakati sendiri oleh warga. Tujuannya adalah untuk memberikn 

informasi kepada warga tentang keberadaan dan kondisi ibu hamil maupun 

bayi baru lahir dilingkungan mereka.  

2) Penggalangan Donor Darah. Hal ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan 

darah yang dikelola masyarakat dengan membentuk Pokja Donor Darah. Ada 

2 jenis donor darah yaitu Pendonor tetap , rutin tiap 3 bulan donor darah di 

PMI dan Bank darah desa, yaitu daftar relawan yang bersedia donor darah 

sewaktu-waktu, utamanya untuk kegwatan ibu hamil melahirkan. 

3) Mempersiapkan tabungan untuk ibu bersalin dan kegawatan  

Tabulin adalah upaya menyisihkan uang atau barang berharga (yang bisa 

diuangkan sewaktu-waktu) oleh ibu hamil yang disimpan oleh bidan desa 

atau pihak yang ditunjuk oleh masyarakat yang sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan untuk biaya persalinan. Besar simpanan/nominal tergantung 

dari perkiraan biaya persalinan normal atau sesuai dengan kesepakatan 

Dasolin (Dana Sosial Bersalin) adalah upaya mengumpulkan uang dari 

anggota masyarakat sebagai dana bantuan bagi ibu bersalin dan biaya 

operasional desa siaga. Sumber dana, cara pengumpulan, pengelolaan dan 

pemanfaatan ditentukan dengan kesepakatan. 

4) Ambulan desa adalah upaya sarana transportasi untuk mengantar ibu hamil 

yang akan bersalin , terutama yng kesulitan angkutan atau ibu mengalami 

kegawatan perlu dirujuk segera ke Puskesmas atau Rumah Sakit agar selamat. 

Bentuk ambulan desa trgantung jenis yang dimiliki oleh warga dan 

mengiklaskan kendaraannya dipinjam warga bergiliran (dibuat jadwal 
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kendaraan, pengemudi, BBM, dan sebagainya). Penanggung jawab Pokja 

ambulan desa yang mengatur jadwal sesuai kesepakatan warga. 

(Depkes, 2006) 

1. Peran Kader Kesehatan 

Kader kesehatan adalah seorang laki-laki atau wanita yg dipilih oleh 

masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan 

perseorangan maupun masyarakat.(Niken, 2009 : 130) 

Peran kader dalam desa P4 K antara lain : 

a. Membantu bidan dalam mendata jumlah ibu hamil di wilayah desa   binaan 

b. Memberikan  penyuluhan yang berhubungan dengan kesehatan ibu. 

c. Membantu bidan dalam memfasilitasi keluarga untuk menyepakati isi stiker 

termasuk KB paska melahirkan. 

d. Bersama Kades, Toma membahas calon darah, transportasi dan pembiayaan 

membantu kegawatdaruratan waktu hamil, bersalin dan sesudah melahirkan. 

e. Menganjurkan suami untuk mendampingi saat pemeriksaan kehamilan, 

persalinan dan sesudah melahirkan. 

f. Menganjurkan pemberian ASI eklusif pada bayi sampai umur 6 bulan. 

 

 

 

 

B.  Kerangka Berfikir 
       Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah : 
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Keterangan : 
 

  = diteliti 
 
  = tidak diteliti  
 
Gambar 4.  Kerangka Konsep   
 
 
 
 
 

Kinerja Kader 
Kesehatan P4K 

Faktor individu : 
1. kemampuan 
2. ketrampilan 
3. latar belakang keluarga 
4. pengalaman kerja 
5. tingkat sosial  
6. demografi seseorang) 

Faktor organisasi : 
1. Struktur organisasi 
2. Desain pekerjaan 
3. Kepemimpinan 
4. Sistem penghargaan  

Faktor psikologis : 
 
1. Persepsi 
 
2. Peran 
3. Sikap 
4. Kepribadian 
 
5. Motivasi  
 
6. Kepuasan kerja 
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b) Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesa penelitian yang diajukan peneliti dalam penelitian ini  adalah  :  

1. Ada hubungan persepsi dengan kinerja dalam Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 

2. Ada hubungan motivasi kader kesehatan dengan kinerja dalam Desa Siaga 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 

3. Ada hubungan persepsi dan motivasi kader kesehatan dengan kinerja dalam 

Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K). 

kontrasepsi 
terpiliuh 
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BAB   III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Desain penelitian adalah studi analitik (cross sectional) baik variabel hubungan persepsi dan motivasi kader 
kesehatan dengan kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) hanya 
dinilai satu kali saja pada saat yang bersamaan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian direncanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, meliputi Desa Jugo, Desa Mojo, Desa 

Kraton, Desa Surat, Desa Petok, Desa Mondo, Desa Blimbing, Desa Ploso, Desa 

Keniten, Desa Sukoanyar, Desa Mlati.   

 

C. Populasi Sasaran 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua kader kesehatan. 
 
 
  

D. Populasi Sumber 

 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua kader kesehatan 

yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

sebanyak 60 kader kesehatan. 
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E. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian kader yang ada 

di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Namun 

demikian dalam pelaksanaan penelitian masih mempertimbangkan kriteria inklusi 

maupun eksklusi. 

a. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi meliputi : 

1) Kader kesehatan yang pernah mendapat pelatihan desa siaga P4K. 

2) Kader kesehatan yang bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria ini  eksklusi meliputi : 

1) Kader kesehatan tidak ada di rumah pada saat pengambilan data. 

2) Kader kesehatan tidak aktif lagi dalam kegiatan desa siaga P4K. 

Ukuran sampel untuk analisis multivariat 15-20 subjek atau 1 variabel 

independent 2x15-20 = 30-40 sampel. 

1. Variabel kinerja kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K 

Kinerja dinilai dengan cara :  

a. Tiap item penilaian kinerja jika mencapai target diberi skor 1. 

b. Tiap item penilai kinerja jika tidak mencapai target diberi skor 0.  

Skor maksimum dihitung dengan menjumlahkan skor dari seluruh item penilain 

kinerja sesuai beban kerja yang harus dijalankan.  
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F. Pengumpulan Data 

1. Proses Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dimulai dari pengajuan ijin kepada Ketua Prodi 

Profesi Pendidikan Kedokteran UNS, dilanjutkan kepada Kepala Puskesmas Mojo 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan kepada responden.  

2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

a. Memeriksa (Editing)  

Yang dimaksud editing adalah mengkaji dan meneliti data yang terkumpul 

apakah sudah baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.  

 

G. Identifikasi Variabel 

1. Variabel Bebas 

a. Motivasi  kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K 

b. Persepsi  kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K 

2. Variabel Tergantung 

Kinerja kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K. 

 

H. Definisi Operasional Variabel 

1. Persepsi tentang dalam desa siaga program perencanaan persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K) adalah 

pandangan pribadi atas segala tugas atau kegiatan dalam desa siaga program perencanaan persalinan dan pencegahan 

Komplikasi (P4K). Pada neleitian ini pengukuran menggunakan 10 pertanyaan, dan setiap pertanyaan mempunyai 

jawaban selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Jika jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor  3,  

kadang-kadang skor  2, tidak pernah skor  1. 

Alat pengukuran dengan kuesioner. 

Skala pengukuran : kontinyu. 
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2. Motivasi kader kesehatan dalam desa siaga program perencanaan persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K) 

dorongan untuk melakukan tugas sebagai kader desa siagag P4K yang timbul pada diri kader untuk mencapai target 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.  

Alat pengukuran dengan kuesioner. 

Skala pengukuran : kontinyu  

3. Kinerja dalam desa siaga program perencanaan persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K) adalah hasil seorang 

kader kesehatan P4K secara keseluruhan selama periode 1 tahun di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

target program atau kegiatan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

Alat pengukuran dengan kuesioner. 

Skala pengukuran : kontinyu  

 

 

 

 

 

 

I. Kerangka Penelitian 

Kerangka kerja penelitian adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengolahan data 

Populasi  : semua kader kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo 
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2009 : 60 kader 

Sampel : semua kader kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo 
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2009 : 52 kader 

 

Kriteria inklusi 

Pengumpulan data  
 

Penyusunan Instrumen :  
kuesioner motivasi, persepsi, kinerja  

Purposive sampling 

Kuesioner 
persepsi 

Kuesioner 
motivasi  

Kuesioner  
kinerja 
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Gambar 5.  Kerangka Kerja Penelitian   
 

J. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data persepsi, motivasi dan kinerja kader kesehatan dalam 

Desa Siaga P4K dilakukan dengan kuesioner. Hasil penilaian dikategorikan  :  

1. Persepsi kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K 

Skoring persepsi dilakukan dengan cara : 

 

Pernyataan positif : 

a. SS (Sangat Setuju) : skor  4 

b. S (Setuju) : skor  3 

c. TS (Tidak Setuju) : skor  2 

d. STS (Sangat Tidak Setuju) : skor  1 

2. Motivasi  kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K 

Penilaian motivasi diawali dengan penentuan scoring terhadap komponen 

penilaian dengan pilihan :  

a. Sangat Sering  : skor 1  

b. Sering : skor 2  

c. Kadang-Kadang : skor 3  

d. Kurang : skor 4 

e. Tidak pernah : skor 5 

3. Kinerja  kader kesehatan dalam Desa Siaga P4K 

Hasil 
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Penilaian kinerja diawali dengan penentuan scoring terhadap komponen penilaian 

dengan pilihan :  

a. Ya  : skor 1  

b. Tidak : skor 2  

 

K. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum digunakan untuk penelitian, kuesioner terlebih dahulu dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas untuk mengetahui layak atau tidaknya 

digunakan dalam penelitian. 

 

1. Validitas  

Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. 

2. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal dilakuakn dengan test-retest (stability), equivalent dan 

gabunagn keduanya. Secara internal dapat diuji dengan menganalisis konsistensi 

butir-butir yang ada pada instruen dengan teknik tertentu.  

 

L. Analisis Data Penelitian 

Proses analisis diawali dengan menentukan kategori pada masing-masing 

variabel (motivasi, persepsi, kinerja). Selanjutnya dilakukan analisis dengan uji 

regresi linier ganda.  

Y = a + b1X1 +  b2X2  

Keterangan : 

Y  = kinerja kader kesehatan Desa Siaga P4K 
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X1 = persepsi tentang Desa Siaga P4K 

X2 = motivasi tentang Desa Siaga P4K  
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BAB 1V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Validitas dan Reliabilitas 

 
1. Uji Reliabilitas dengan Korelation Item Total 

a. Uji Reliabilitas Persepsi  

Tabel 3.  Reliabilitas dengan Korelasi Item Total Kuesioner Persepsi  
 

Item Korelasi Item Total  
No.1 0,84 
No.2 0,81 
No.3 0,76 
No.4 0,57 
No.5 0,72 
No.6 0,73 
No.7 0,76 
No.8 0,85 
No.9 0,77 

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui dari 9 pertanyaan didapatkan semua 

item memiliki r > 0,20 sehingga dapat dikatakan semua item tes persepsi reliabel. 

b. Uji Reliabilitas Motivasi 

Tabel 4.  Reliabilitas dengan Korelasi Item Total Kuesioner Motivasi  
 

Item Korelasi Item Total 

No.1 0,73 
No.2 0,85 
No.3 0,86 
No.4 0,86 
No.5 0,67 
No.6 0,75 
No.7 0,84 
No.8 0,77 
No.9 0,77 

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
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Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai r > 0,20 sehingga dapat 

dikatakan bahwa semua item kuesioner motivasi reliabel. 

c. Uji Reliabilitas Kinerja 

Tabel 5.   Reliabilitas dengan Korelasi Item Total Kuesioner Kinerja  
 

Item Korelasi Item Total 
No.1 0,67 
No.2 0,80 
No.3 0,66 
No.4 0,76 
No.5 0,67 
No.6 0,68 
No.7 0,57 
No.8 0,80 
No.9 0,72 

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 

Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai r > 0,20 sehingga dapat 

dikatakan bahwa semua item kuesioner kinerja reliabel. 

2. Uji Reliabilitas dengan Alpha Cronbach 

a. Persepsi 

Tabel 6. Reliabilitas dengan Alpha Cronbach Persepsi tentang P4K  
 

N Item Alpha Cronbach 

9 0,94 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui nilai Alpha Cronbach's sebesar 0,94 

maka dikatakan bahwa test persepsi reliable. 

d. Motivasi 

Tabel 7. Reliabilitas dengan Alpha Cronbach Kuesioner Motivasi dalam Desa 
Siaga  

 

N Item Alpha Cronbach 

9 0,95 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
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Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui nilai Alpha Cronbach's sebesar 0,95 > 

maka dikatakan bahwa kuesioner motivasi reliable. 

e. Kinerja 

Tabel 8. Uji Reliabilitas Kuesioner Kinerja dalam Desa Siaga di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 

N Item Alpha Cronbach 

9 0,92 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 

Berdasarkan tabel 8 diatas diketahui nilai Alpha Cronbach's sebesar 0,92 

maka dikatakan bahwa kuesioner motivasi reliable. 

 

B. Deskripsi Karakteristik Responden 

 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 9.  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
No. Umur Tahun % 
1 20-30 tahun 10 33,3 
2 31-40 tahun 14 46,7 
3 41-50 tahun 6 20 

Total 30 100 
Rata-rata 33,9 tahun 

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 6.  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
Berdasarkan gambar 6. diatas diketahui hampir setengah responden 

berumur 31-40 tahun yaitu ada 14 responden (46,7%) dari total 30 responden. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 10.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
No. Pendidikan Jumlah % 
1 SD 9 30 
2 SMP 9 30 
3 SMA 12 40 
4 PT 0 0 

Total 30 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 7.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
Berdasarkan gambar 7. diatas diketahui hampir setengah responden 

berpendidikan SMA yaitu ada 12 responden (40%) dari total 30 responden. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 11.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
No. Pekerjaan Jumlah % 
1 Tani 20 66,7 
2 Swasta 10 33,3 
3 PNS/ABRI 0 0 

Total 30 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 8.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
Berdasarkan gambar 8 diatas diketahui sebagian besar responden bekerja 

sebagai tani yaitu ada 20 responden (66,7%) dari total 30 responden. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Informasi 

Tabel 12  Karakteristik Responden Berdasarkan Informasi tentang P4K di 
Wilayah Kerja Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 
Tahun 2010 

 
No. Informasi P4K Jumlah % 
1 Tidak Pernah 26 86,7 
2 Pernah 4 13,3 

Total 30 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 9.  Karakteristik Responden Berdasarkan Informasi tentang P4K di 
Wilayah Kerja Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 
Tahun 2010 

 
Berdasarkan gambar 9 diatas diketahui hampir seluruh responden pernah 

mendapatkan informasi tentang P4K yaitu ada 26 responden (86,7%) dari total 30 

responden. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi 

Tabel 13  Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi tentang P4K di 
Wilayah Kerja Puskesmas Mojo  Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 
Tahun 2010 

 
No. Sumber Informasi P4K Jumlah % 
1 Media Cetak 0 0,0 
2 Media Elektronik 2 7,7 
3 Langsung 24 92,3 

Total 26 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2010 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 10.  Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi tentang 
P4K di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo 
Kabupaten Kediri Tahun 2010 

 
Berdasarkan gambar 10 diatas diketahui hampir seluruh responden pernah 

mendapatkan informasi tentang P4K dari petugas kesehatan yaitu ada 24 

responden (92,3%) dari total 26 responden yang pernah menerima informasi. 

 

C. Analisis Data 

Tabel 14  Hasil Analisa Regresi Linier Hubungan Antara Kinerja dengan Motivasi 
dan Persepsi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K) 

 

Variabel Koefisien Regresi 
(B) 

t p 

Konstanta 2.30 5.98 < 0,001 
Motivasi 0.08 3.74 0,001 
Persepsi  0.10 3.44 0,002 
n observasi = 30 
Adjusted R2 = 85,4 
p < 0,001 
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1. Hubungan Persepsi dengan Kinerja dalam Desa Siaga Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
Gambar 11  Hubungan Persepsi dengan Kinerja dalam Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

 

Berdasarkan gambar 11 dapat dilihat ada suatu kecenderungan semakin 

baik persepsi maka kinerja kader dalam Desa Siaga Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri juga semakin baik.  

Berdasarkan tabel 14 diketahui ada hubungan persepsi dengan kinerja 

dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) (p=0,002). Tingkat hubungan termasuk cukup kuat (r = 0,79) dan arah 
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hubungan positif artinya semakin baik persepsi maka semakin baik pula kinerja 

kader dalam Desa Siaga P4K. 

2. Hubungan antara Motivasi dengan Kinerja dalam Desa Siaga P4K 

 
Gambar 12.  Hubungan Motivasi dengan Kinerja dalam Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

 

Berdasarkan gambar 12 dapat dilihat ada kecenderungan semakin tinggi 

motivasi maka semakin baik kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi.  

Berdasarkan tabel 14 diketahui ada hubungan motivasi dengan kinerja 

dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) (p=0,001). Tingkat hubungan termasuk cukup kuat (r = 0,80) dan arah 
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hubungan positif artinya semakin tinggi motivasi maka semakin baik pula kinerja 

kader dalam Desa Siaga P4K. 

 

3. Hubungan Persepsi dan Motivasi dengan Kinerja dalam Desa Siaga 

Berdasarkan Tabel 14 diatas ada hubungan persepsi dan motivasi dengan 

kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten 

Kediri.  

Koefisien determinasi (R2) sebesar 85,4% artinya 85,4% kinerja kader 

dalam desa siaga dipengaruhi oleh faktor persepsi dan motivasi. Sedangkan 14,6% 

(yaitu 100-85,4%) karena faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam persamaan 

regresi tersebut.   

 

D. Pembahasan 

1. Hubungan Persepsi dengan Kinerja dalam Desa Siaga  

Berdasarkan hasil analisis diketahui ada hubungan persepsi dengan kinerja 

dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) (p=0,002). Tingkat hubungan termasuk cukup kuat (r = 0,79) dan arah 

hubungan positif artinya semakin baik persepsi maka semakin baik pula kinerja 

kader dalam Desa Siaga P4K. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yaitu banyak kader desa siaga 

yang mengganggap bahwa mencatat ibu hamil di lingkungan lebih baik dilakukan 

kader desa Siaga yaitu ada 11 kader (36,67%), banyak kader desa Siaga yang 
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menganggap lebih baik mempersiapkan transportasi menuju tempat persalinan 

yaitu ada 10 kader (33,33%), banyak kader desa siaga yang juga menganggap 

lebih baik menganjurkan ibu segera meneteki bayi setelah bersalin yaitu ada 9 

kader (30%) dan banyak pula kader desa Siaga yang menganggap lebih baik 

memberitahu pada ibu “Jangan memberi makanan lain dan berikan ASI saja” 

sebelum anak usia 6 bulan yaitu ada 9 kader (10%) dan masih ada permasalahan 

lain yang didukung atau disetujui kader desa Siaga. 

Persepsi kader desa Siaga tersebut sudah benar karena sudah sesuai 

dengan tugas kader desa siaga yang dikemukakan Damayanti (2006) bahwa kader 

desa siaga seperti dalam kata  SiAGA merupakan singkatan dari siap, antar, jaga. 

Siap dalam hal ini adalah kader harus siap mencatat ibu hamil di lingkungan, 

mempersiapkan tabungan untuk ibu bersalin dan kegawatdaruratan dan 

mempersiapkan calon pendonor darah.  

Secara kronologis dapat dijelaskan bahwa persepsi berhubungan dengan 

kinerja kader dalam desa Siaga, karena pada dasarnya melalui persepsi yang benar 

tersebut maka kader memiliki dasar yang kuat untuk berperilaku (melaksanakan 

tugas sebagai kader desa Siaga). Hal ini sesuai dengan Notoatmodjo (2003 : 164) 

yang menjelaskan bahwa perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari 

berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, 

motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya. Meskipun pada realitasnya sulit 

dibedakan atau dideteksi gejala kejiwaan yang menentukan perilaku seseorang. 

Apabila ditelusuri lebih lanjut, gejala kejiwaan tersebut ditentukan atau 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, diantaranya adalah faktor pengalaman, 

keyakinan, sarana fisik, sosio-budaya masyarakat, dan sebagainya.  

Timbulnya persepsi yang mendukung terhadap kegiatan desa Siaga ini 

terkait dengan umur, pendidikan, pekerjaan, informasi dan sumber informasi 

tentang P4K yang pernah didapatkan responden. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui hampir setengah responden berumur 31-40 tahun yaitu ada 14 

responden (46,7%) dari total 30 responden. Tahapan umur ini termasuk tahapan 

umur seseorang yang cukup dewasa dan matang dalam berpikir. Oleh karenanya 

sangat mendukung diperkenalkannya program baru mengenai Desa Siaga P4K 

sehingga memiliki persepsi yang benar mengenai Desa Siaga P4K. 

Pendidikan responden juga berpengaruh terhadap persepsinya pada 

program desa siaga P4K. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hampir setengah 

responden berpendidikan SMA yaitu ada 12 responden (40%) dari total 30 

responden. Jenjang pendidikan ini termasuk cukup tinggi sehingga menunjang 

kemudahan responden di dalam menerima dan memahamki informasi yang 

akhirnya meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya mempengaruhi persepsinya 

terhadap berbagai kegiatan dalam Desa Siaga P4K.  

Faktor penentu lainnya yang sangat mempengaruhi persepsi tentang Desa 

Siaga P4K adalah informasi tentang P4K yang telah diterimanya. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui hampir seluruh responden pernah mendapatkan 

informasi tentang P4K yaitu ada 26 responden (86,7%) dari total 30 responden. 

Informasi merupakan sumber pengetahuan bagi seseorang. Didapatkannya 

informasi mengenai Desa Siaga P4K akan menambah pengetahuan responden 
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mengenai berbagai kegiatan dalam Desa Siaga P4K. Hal ini akan menjadi dasar 

berpikir untuk menentukan sikap dan tindakannya, dalam hal ini termasuk 

tindakan dalam pelaksanaan program Desa Siaga P4K. Apalagi informasi yang 

didapat ini berasal dari sumber yang sangat valid misalnya petugas kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hampir seluruh responden pernah 

mendapatkan informasi tentang P4K dari petugas kesehatan yaitu ada 24 

responden (92,3%) dari total 26 responden.  

 

2. Hubungan Motivasi dengan Kinerja dalam Desa Siaga 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ada hubungan motivasi dengan 

kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) (p=0,001). Tingkat hubungan termasuk cukup kuat (r = 0,8) 

dan arah hubungan positif artinya semakin tinggi motivasi maka semakin baik 

pula kinerja kader dalam Desa Siaga P4K. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebanyakan kader desa siaga sangat 

sering menganjurkan ibu segera meneteki bayi setelah bersalin yaitu ada 9 kader 

(30%), sangat sering mempersiapkan calon pendonor darah untuk membantu ibu 

hamil yaitu sebanyak 8 kader (26,7%), sangat sering menganjurkan suami 

menemani ibu hamil pada masa persalinan yaitu sebanyak 8 kader (26,7%), sangat 

sering memberitahu pada ibu “Jangan memberi makanan lain tetapi berikan ASI 

saja” sebelum anak usia 6 bulan yaitu sebanyak 8 kader (26,7%).  Terbukti ada 

bukti tertulis berupa catatan nama calon pendonor darah untuk membantu ibu 

hamil yaitu ada 22 kader (73,3%), ada bukti kunjungan kepada ibu hamil dan 
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persetujuan dari suami mengenai kebenaran adanya anjuran bahwa “suami 

menemani ibu hamil pada masa persalinan” yaitu ada 19 kader (63,3%), ada bukti 

kunjungan kepada ibu hamil dan persetujuan suami mengenai kebenaran adanya 

anjuran bahwa “ibu segera meneteki bayi setelah bersalin” yaitu ada 23 kader 

(76,7%) dan ada bukti kunjungan kepada ibu hamil dan persetujuan dari suami 

mengenai kebenaran adanya anjuran bahwa “Jangan memberi makanan lain tetapi 

berikan ASI saja sebelum anak usia 6 bulan” yaitu ada 22 kader (73,3%). 

Motivasi dan tindakan yang telah dilakukan kader tersebut sesuai dengan 

(Damayanti, dkk, 2006) bahwa kader desa siaga harus memberitahu kepada suami 

ibu agar menemani ibu hamil pada masa persalinan, menganjurkan ibu segera 

meneteki bayi setelah bersalin dan jangan memberi makanan lain, dan berikan 

ASI saja sampai anak berusia 6 bulan. 

Timbulnya motivasi dan perilaku (kinerja) kader tersebut terkait dengan 

berbagai faktor yang ada pada kader, yaitu berupa faktor kebutuhan, seperti (1) 

keinginan yang hendak dipenuhinya, (2) tingkah laku, (3) tujuan, (4) umpan balik 

(Hamzah, 2008 : 5). Dalam hal ini kader sudah merasa perlu untuk melaksanakan 

program desa siaga dalam rangka menunjang program kesehatan yang 

berkeinginan menurunkan kematian ibu dan bayi. Oleh karenanya terdorong untuk 

segera melaksanakan konsepp desa siaga P4K.  

 

3. Hubungan Persepsi dan Motivasi dengan Kinerja dalam Desa Siaga 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ada hubungan persepsi dan motivasi 

dengan kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan 
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Pencegahan Komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri.  

Adanya hubungan persepsi dan motivasi dengan kinerja ini secara 

kronologis dapat dijelaskan bahwa persepsi mempengaruhi perilaku seseorang. 

Hal ini mengandung makna bahwa melalui persepsi terhadap suatu obyek (entah 

persepsi yang benar atau salah, baik atau buruk, positif atau negatif) maka timbul 

respon pada seseorang sehingga menjadi dasar dalam menentukan sikap (sikap 

positif atau negatif). Hal ini akan berpengaruh pada motivasi seseorang sesuai 

persepsi yang telah dimiliki. Artinya ketika obyek yang dipersepsi sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginannya maka akan menimbulkan motivasi untuk bertindak. 

Dapat dijelaskan secara riil jika kader desa siaga P4K telah memiliki persepsi 

yang baik mengenai program P4K bahwa program ini dapat menekan kematian 

ibu hamil dan bersalin serta bayi yang dilahirkan sehat, maka kader merasa perlu 

untuk bertindak sesuai dengan konsep siaga yang ada di program P4K. Hal ini 

sesuai dengan John Elder bahwa motivasi merupakan interaksi antara perilaku dan 

lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan 

perilaku  (Notoatmodjo, 2005: 120).  Juga sesuai dengan Notoatmodjo (2003) 

bahwa perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti 

motivasi dan persepsi disamping faktor lain seperti pengetahuan, keinginan, 

kehendak, minat maupun  sikap, pengalaman, keyakinan, sarana fisik, sosio-

budaya masyarakat dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003 : 164). 

Tingkat hubungan termasuk sangat kuat (r = 0,9) mendekati angka 1. dan 

arah hubungan positif artinya semakin baik persepsi dan motivasi maka semakin 
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baik pula kinerja kader dalam Desa Siaga P4K. Hal ini terjadi karena melalui 

persepsi yang positif maka akan timbul sikap yang mendukung dan akhirnya 

timbul motivasi yang kuat untuk melaksanakan program P4K. Jadi pengaruh 

faktor lain seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, sikap, pengalaman, 

keyakinan, sarana fisik, sosio-budaya masyarakat dan sebagainya memang ada 

akan tetapi masih di dominasi oleh persepsi dan motivasi pada program desa siaga 

P4K. Dalam hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar  85,4% artinya 85,4% kinerja kader dalam desa siaga dipengaruhi oleh 

faktor persepsi dan motivasi. Sedangkan 14,6% (100-85,4%) karena faktor lain 

yang tidak dapat dijelaskan dalam persamaan regresi tersebut.  

Berdasarkan tabel 4.16 diatas persamaan yang dihasilkan adalah               

Kinerja = 2,3+0,1 Persepsi–0,1 Motivasi. Artinya tidak adanya penambahan 

persepsi dan motivasi akan menghasilkan kinerja sebesar 2,3. Angka ini bernilai 

positif dalam arti perubahan persepsi dan motivasi membawa implikasi pada 

peningkatan kinerja kader desa siaga P4K. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

E. Kesimpulan 

4. Ada hubungan persepsi dengan kinerja dalam Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri (r = 0,79 ; p = 0,002).  

5. Ada hubungan motivasi dengan kinerja dalam Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri (r = 0,8 ; p = 0,001).  

6. Ada hubungan persepsi dan motivasi dengan kinerja dalam Desa Siaga 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri (r = 0,93; 

p < 0,001)  

 

F. Saran 

a. Bagi Lahan Penelitian  

Disarankan agar Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Mojo 

melakukan pembinaan secara rutin kepada kader Desa Siaga P4K di setiap 

desa sehingga selalu ada tambahan informasi, pengetahuan dan keterampilan 

teknis dalam pelaksanaan kegiatan program Desa Siaga P4K. Kegiatan ini 

dapat dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, supervisi, 

pembinaan dan pelatihan, lomba desa siaga P4K maupun studi banding ke 
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desa lain sehingga kader timbul motivasi yang kuat untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

b. Bagi Profesi Kebidanan  

IBI (Ikatan Bidan Indonesia) menjadi lembaga yang ikut memonitor 

terselenggaranya desa siaga P4K melalui supervisi dan monitoring. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan agar peneliti selanjutnya melaksanakan penelitian dengan 

tema yang sama dengan mengkaji faktor lain diluar persepsi dan motivasi 

hubungannya dengan kinerja kader desa siaga P4K. Faktor tersebut bisa 

pengetahuan, keinginan, kehendak, minat maupun sikap, pengalaman, 

keyakinan, sarana fisik ataupun sosio-budaya masyarakat. 
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Lampiran 1. 
 

JADUAL PENELITIAN 
 

No Kegiatan 

Tahun 2010 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli 

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 
Proposal                                                         
Bimbingan 

  
                                                      

Seminar                                                        
2 Penelitian 

Pencarian 
data 

                                                        

Pengolahan 
dan analisis 
data 

                                                        

Pembuatan 
laporan  

                                                        

3 
Seminar 
hasil                                                         

4 Ujian tesis                                                         

5 
Revisi & 
pengesahan 
tesis 
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Lampiran 2. 
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Lampiran 3. 

 

 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 
 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 
Nama  : .................................... 
 
Umur  : .................................... 
 
Pekerjaan : .................................... 
 
Alamat  : .................................... 
 
Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang 

dilakukan oleh Retno Nurazizah, Karya Siswa Program Pasca Sarjana Studi 

Magister Kedokteran Keluarga Minat Pendidikan Profesi Kesehatan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan seperlunya. 

 

 
 

Solo,     Februari 2010 
 

Yang menyatakan, 
 
 
 
 

(.......................................) 
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Lampiran 4. 
 

KUISIONER  
Persepsi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 
Kode Responden : ................................ 
 
Tanggal Penelitian  : ................................ 
 
Karakteristik Responden : 
 
1. Umur Saudara saat ini ? 

 
...................................... (Tahun) 
 
 

2. Pendidikan terakhir Saudara (dibuktikan dengan Ijazah terakhir) ? 
ð SD 
ð SMP 
ð SMA 
ð PT 

 
3. Pekerjaan Saudara saat ini ? 

ð Tani 
ð Swasta/Wiraswasta 
ð PNS/ABRI 

 
4. Pernahkah Saudara mendapatkan informasi tentang Desa Siaga Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) ? 
ð Pernah 
ð Tidak Pernah 

 
5. Jika Pernah, Sumber Informasi tentang Desa Siaga Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) didapat dari mana ? 
ð Media cetak (koran, majalah, buku dan sejenisnya) 
ð Media elektronik (Radio, TV, Internet dan sejenisnya) 
ð Langsung (Petugas Kesehatan atau Petugas lainnya) 
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Penilaian Persepsi : 
 

Petunjuk : Beri tanda (Ö) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pilihan Saudara 
dengan pilihan : 
SS   : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
TS   : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

No Siaga P4K 
Pilihan 

Skor 
SS S TS STS 

1. Saya menganggap bahwa mencatat ibu 
hamil di lingkungan lebih baik dilakukan 
kader desa siaga 

     

2. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik jika mempersiapkan tabungan 
untuk ibu bersalin dengan cara mengajak 
ibu hamil menabung 

     

3. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik mempersiapkan calon pendonor 
darah untuk membantu ibu hamil 

     

4. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik mempersiapkan transportasi 
menuju tempat persalinan  

     

5. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik mempersiapkan transportasi 
menuju tempat penanganan 
kegawatdaruratan bagi ibu bersalin 

     

6. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik menganjurkan suami untuk 
menemani ibu hamil pada masa persalinan 

     

7. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik menganjurkan ibu segera 
meneteki bayi setelah bersalin  

     

8. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik memberitahu pada ibu “Jangan 
memberi makanan lain dan berikan ASI 
saja” sebelum anak usia 6 bulan. 

     

9. Saya menganggap bahwa kader desa siaga 
lebih baik menganjurkan agar suami 
menemani istri dan bayi periksa dalam 
seminggu setelah melahirkan  
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Lampiran 5. 

Motivasi Kader  
Kesehatan dengan Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 
 

 
Kode Responden : ................................ 
Tanggal Penelitian  : ................................ 
Petunjuk : Beri tanda (Ö) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pilihan Saudara 

dengan pilihan yang sudah tersedia ! 
 

No Tahapan Indikator Skor 

1. Kader mencatat ibu hamil di lingkungannya ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

2. Kader mempersiapkan tabungan untuk ibu 
bersalin dan kegawatdaruratan dengan cara 
mengajak ibu hamil menabung 

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

3. Kader mempersiapkan calon pendonor darah 
untuk membantu ibu hamil 

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

4. Kader desa siaga mempersiapkan transportasi 
menuju tempat persalinan 

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

5. Kader desa siaga juga mempersiapkan 
transportasi menuju tempat penanganan 
kegawatdaruratan 

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
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ð Tidak Pernah 
 

No 
 

Tahapan Indikator 
 

Skor 

6. Kader desa siaga menganjurkan suami 
menemani ibu hamil pada masa persalinan 

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

7. Kader Desa Siaga menganjurkan ibu segera 
meneteki bayi setelah bersalin  

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

8. Kader desa siaga memberitahu pada ibu 
“Jangan memberi makanan lain tetapi berikan 
ASI saja” sebelum anak usia 6 bulan. 

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
 

9. Kader desa siaga menganjurkan suami untuk 
menemani istri dan bayi periksa dalam 
seminggu setelah melahirkan  

ð Sangat Sering 
ð Sering 
ð Kadang-Kadang 
ð Kurang 
ð Tidak Pernah 
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Lampiran 6. 

Kinerja  
dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) 
 

 
Kode Responden : ................................ 
 

Tanggal Penelitian  : ................................ 
 

Petunjuk : Beri tanda (Ö) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pilihan Saudara 
dengan pilihan yang sudah tersedia ! 

 

No Tahapan Indikator Pilihan 

1. Ada bukti catatan ibu hamil di lingkungan 
kader desa siaga 

ð Ya 
ð Tidak 

2. Ada buku tabungan untuk ibu bersalin dan 
kegawatdaruratan  

ð Ya 
ð Tidak 

3. Ada catatan nama calon pendonor darah untuk 
membantu ibu hamil 

ð Ya 
ð Tidak 

4. Ada jadwal ambulan desa untuk 
mempersiapkan transportasi menuju tempat 
persalinan 

ð Ya 
ð Tidak 
 

5. Ada jadwal ambulan desa untuk 
mempersiapkan transportasi menuju tempat 
penanganan kegawatdaruratan 

ð Ya 
ð Tidak 
 

6. Ada bukti kunjungan kepada ibu hamil dan 
persetujuan dari suami mengenai kebenaran 
adanya anjuran bahwa “suami menemani ibu 
hamil pada masa persalinan” 

ð Ya 
ð Tidak 
 

7. Ada bukti kunjungan kepada ibu hamil dan 
persetujuan suami mengenai kebenaran 
adanya anjuran bahwa “ibu segera meneteki 
bayi setelah bersalin” 

ð Ya 
ð Tidak 
 

8. Ada bukti kunjungan kepada ibu hamil dan 
persetujuan dari suami mengenai kebenaran 
adanya anjuran bahwa “Jangan memberi 
makanan lain tetapi berikan ASI saja sebelum 
anak usia 6 bulan” 

ð Ya 
ð Tidak 
 

9. Ada bukti kunjungan kepada ibu hamil dan 
persetujuan dari suami mengenai kebenaran 
adanya anjuran bahwa “suami menemani istri 

ð Ya 
ð Tidak 
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dan bayi periksa dalam seminggu setelah 
melahirkan” 

Lampiran 7. 
 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 
Uji Validitas 

Persepsi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
 

No. 
PERSEPSI 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 18 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

5 1 3 3 1 3 3 2 3 3 22 

6 1 1 2 1 1 2 3 2 1 14 

7 3 3 1 2 1 1 3 3 1 18 

8 1 1 1 1 3 1 2 2 3 15 

9 1 2 1 2 2 1 2 1 2 14 

10 1 1 2 1 2 2 1 3 2 15 

11 1 2 3 2 2 3 2 2 2 19 

12 3 3 2 3 3 2 2 2 3 23 

13 3 3 2 3 3 2 2 3 3 24 

14 2 2 1 3 1 1 1 1 1 13 

15 2 1 3 2 3 3 3 3 3 23 
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Lampiran 8. 

Hasil Analisis 
Uji Validitas 

Persepsi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
 
Reliability 

Case Processing Summary

15 100,0

0 ,0

15 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,935 9

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

1,93 ,799 15

2,27 ,704 15

1,87 ,743 15

2,20 ,676 15

2,20 ,775 15

2,00 ,756 15

1,87 ,743 15

2,20 ,775 15

2,20 ,775 15

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

N0.9

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

16,80 23,029 ,835 ,923

16,47 23,981 ,811 ,925

16,87 23,981 ,760 ,928

16,53 25,695 ,571 ,938

16,53 23,981 ,723 ,930

16,73 24,067 ,732 ,929

16,87 23,981 ,760 ,928

16,53 23,124 ,851 ,922

16,53 23,695 ,765 ,927

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

N0.9

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

18,73 30,067 5,483 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
INTERPRETASI VALIDITAS : 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai Corrected Item-Total 
Correlation (r hitung) semua lebih dari r tabel. 
R tabel didapatkan dari : a = 0,05 dengan n-2 = 15-2 = 13. 
Didapatkan r tabel = 0,553 
Karena r hitung > r tabel : maka semua item test persepsi valid. 

 
INTERPRETASI RELIABILITAS : 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan Cronbach's Alpha 0.935 > 0,700 
berarti test persepsi reliabel. 
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Lampiran 9. 
 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 
Uji Validitas 

Motivasi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
 

No. 
MOTIVASI 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 12 
3 2 1 1 1 1 3 1 2 3 15 
4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 24 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
7 3 1 1 1 3 1 1 1 1 13 
8 1 2 3 2 1 1 3 3 3 19 
9 3 3 1 1 3 3 1 1 1 17 
10 1 1 1 1 1 3 2 1 3 14 
11 2 1 1 2 1 1 1 3 1 13 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 4 2 4 2 4 2 4 2 2 26 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
15 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 
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Lampiran 10. 

Hasil Analisis 
Uji Validitas 

Motivasi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
Reliability 
 

Case Processing Summary

15 100,0

0 ,0

15 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,946 9

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

2,40 1,352 15

2,33 1,345 15

2,13 1,457 15

2,13 1,302 15

2,40 1,404 15

2,47 1,356 15

2,20 1,424 15

2,33 1,291 15

2,47 1,356 15

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

N0.9

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

18,47 85,552 ,732 ,943

18,53 82,981 ,853 ,936

18,73 81,067 ,858 ,936

18,73 83,495 ,862 ,936

18,47 86,267 ,669 ,946

18,40 85,114 ,749 ,942

18,67 81,952 ,842 ,937

18,53 85,695 ,767 ,941

18,40 84,543 ,775 ,941

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

N0.9

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

20,87 105,695 10,281 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
 

  
INTERPRETASI VALIDITAS : 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai Corrected Item-Total 
Correlation (r hitung) semua lebih besar dari r tabel. 
r tabel didapatkan dari : a = 0,05 dengan n-2 = 15-2 = 13. 
Didapatkan r tabel = 0,553 
Karena r hitung > r tabel : maka semua item test motivasi valid. 

 
INTERPRETASI RELIABILITAS : 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan Cronbach's Alpha 0.946 > 0,700 
berarti test motivasi reliabel. 
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Lampiran 11.  
 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 
Uji Validitas 

Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
 

No. 
KINERJA 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
8 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
13 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
14 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 
15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 
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Lampiran 12.  

Hasil Analisis 
Uji Validitas 

Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

 

 
 
Reliability 

Case Processing Summary

15 100,0

0 ,0

15 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,915 9 

 

 

Item Statistics

,60 ,507 15

,67 ,488 15

,53 ,516 15

,53 ,516 15

,60 ,507 15

,47 ,516 15

,60 ,507 15

,67 ,488 15

,60 ,507 15

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

N0.9

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
No.1 4,67 9,952 ,670 ,908 
No.2 4,60 9,686 ,800 ,899 
No.3 4,73 9,924 ,664 ,908 
No.4 4,73 9,638 ,763 ,901 
No.5 4,67 9,952 ,670 ,908 
No.6 4,80 9,886 ,677 ,907 
No.7 4,67 10,238 ,572 ,914 
No.8 4,60 9,686 ,800 ,899 
N0.9 4,67 9,810 ,720 ,904 

 

 

Scale Statistics

5,27 12,352 3,515 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
INTERPRETASI VALIDITAS : 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai Corrected Item-Total 
Correlation (r hitung) semua lebih besar dari r tabel. 
r tabel didapatkan dari : a = 0,05 dengan n-2 = 15-2 = 13. 
Didapatkan r tabel = 0,553 
Karena r hitung > r tabel : maka semua item test kinerja valid. 

 
INTERPRETASI RELIABILITAS : 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan Cronbach's Alpha 0.915 > 0,700 
berarti test kinerja reliabel. 
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Lampiran 13. 
Tabel R Pearson Product Moment 
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Lampiran 14. 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 
Persepsi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 

No. 
PERSEPSI 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 16 
2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 25 
3 2 4 1 2 4 3 2 3 2 23 
4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 
5 4 3 2 3 3 3 1 3 4 26 
6 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
8 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
9 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 
10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 
11 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 
12 2 4 3 3 3 3 3 3 3 27 
13 4 3 2 4 4 3 4 4 4 32 
14 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
17 4 4 2 4 3 2 4 3 4 30 
18 2 2 3 2 2 1 2 2 4 20 
19 2 2 3 3 2 2 1 2 2 19 
20 2 3 2 4 2 1 2 3 2 21 
21 4 2 2 2 2 3 2 2 3 22 
22 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 
23 4 3 2 4 3 3 4 4 4 31 
24 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 
25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
27 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
29 4 3 3 4 2 2 3 4 4 29 
30 2 2 2 1 2 1 2 1 2 15 
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Lampiran 15. 

UJI NORMALITAS 
Persepsi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 
 
 
NPar Tests 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Persepsi 
N 30 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 23,73 
Std. Deviation 8,358 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,107 
Positive ,103 
Negative -,107 

Kolmogorov-Smirnov Z ,585 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,883 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

INTERPRETASI 
Hasil perhitungan didapatkan Asymp. Sig. (2-tailed) : 0,883 > 0,05. Ho 
diterima. Artinya : data PERSEPSI berasal dari populasi dengan distribusi 
normal. 
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Lampiran 16. 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 
Motivasi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 

No. 
MOTIVASI 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 1 3 3 4 2 2 3 23 
2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 25 
3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 
4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 
5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
7 4 5 3 4 4 3 3 3 3 32 
8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
12 2 3 3 3 4 4 5 5 4 33 
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
14 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 
15 4 2 3 3 4 5 5 3 3 32 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
18 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 
19 2 1 2 4 2 3 2 1 2 19 
20 2 1 5 3 4 1 2 3 2 23 
21 3 2 3 2 1 2 2 1 4 20 
22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
24 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
25 2 3 2 2 5 2 2 1 2 21 
26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 
27 3 3 2 2 2 3 3 2 2 22 
28 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
29 5 4 3 4 3 3 3 3 4 32 
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30 1 2 2 1 2 2 1 2 1 14 
Lampiran 17. 

UJI NORMALITAS 
Motivasi dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 
NPar Tests 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Motivasi 
N 30 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 26,57 
Std. Deviation 11,921 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,162 
Positive ,119 
Negative -,162 

Kolmogorov-Smirnov Z ,885 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,414 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
 
INTERPRETASI 

Hasil perhitungan didapatkan Asymp. Sig. (2-tailed) : 0,414 > 0,05. Ho 
diterima. Artinya : data MOTIVASI berasal dari populasi dengan distribusi 
normal. 
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Lampiran 18. 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 
Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 

No. 
KINERJA 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 
2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 
3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 
4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
5 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 
6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
9 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
12 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 
13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
14 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 
15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
18 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 
19 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 
20 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 
21 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
25 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 
26 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 
27 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
30 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
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Lampiran 19. 

UJI NORMALITAS 
Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan  

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  
 

 
NPar Tests 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Kinerja 
N 30 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 6,60 
Std. Deviation 1,773 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,183 
Positive ,183 
Negative -,152 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,003 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,266 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

INTERPRETASI 
Hasil perhitungan didapatkan Asymp. Sig. (2-tailed) : 0,266 > 0,05. Ho 
diterima. Artinya : data KINERJA berasal dari populasi dengan distribusi 
normal. 
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Lampiran 20. 
 
Regression : Hubungan Persepsi dan Motivasi Kader Kesehatan dengan 
Kinerja dalam Desa Siaga Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K) 
 

 
Regression 
 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Motivasi, 
Persepsia 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .929a .864 .854 .678 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Persepsi 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 78.778 2 39.389 85.615 .000a 

Residual 12.422 27 .460   
Total 91.200 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Persepsi 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.279 .381  5.983 .000 

Persepsi .098 .029 .463 3.437 .002 

Motivasi .075 .020 .504 3.743 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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INTERPRETASI 
 
Tabel Model Summary 

· Koefisien korelasi (R) sebesar 0,929 dekat dengan nilai 1 artinya 
hubungan antara variabel-variabel independent (persepsi dan motivasi) 
dan dependent (kinerja) sangat kuat. Korelasi antara variabel dependent 
dan independent bersifat positif. Artinya, jika nilai X naik, maka akan 
direspon dengan kenaikan nilai Y. 

· Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,864 artinya bahwa 86,4% kinerja 
kader dalam desa siaga dipengaruhi oleh faktor persepsi dan motivasi. 
Sedangkan 13,6% (100-86,4%) karena faktor-faktor lain yang tidak 
dapat dijelaskan dalam persamaan regresi tersebut. 

 
Tabel ANOVA 
Persamaan regresi yang kita gunakan adalah : 
 

Y = a + b1X1 +  b2X2  

· F hitung digunakan untuk menguji model persamaan   
Y = a + b1X1 +  b2X2  

yang diajukan dapat diterima atau tidak.  
Ketentuan : 
Jika F hitung > F tabel maka model dapat diterima dan sebaliknya. 
Didapatkan F hitung  = 85.615 
F tabel dapat dilihat pada α 0,05 dengan : 
derajad bebas pembilang  = (k-1) = 3-1  = 2 
derajad penyebut  = (n-k) = 30-3  = 27 
F tabel 0,05 (2,27)  = 3,35 
Karena F hitung > F tabel, dapat disimpulkan bahwa model yang 
digunakan sudah tepat. 
· Atau dapat juga dilihat dari nilai probabilitas. 

Probabilitas < taraf signifikansi (α = 0,05) maka model diterima. 
Nilai probabilitas hádala 0,000 < 0,05 maka model persamaan        
Y = a + b1X1 +  b2X2  yang digunakan dapat diterima. 

 
Tabel Coefficients 

Untuk membuktikan apakah masing-masing variabel independent (X1, X2) 
mempunyai pengaruh yang nyata terhadap Y dilakukan uji t. 
Pengambilan keputuasan : 
· Jika –t tabel < t hitung < t tabel, Ho diterima. 
· Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, Ho ditolak. 
· t tabel dilihat dengan derajad bebas = n – k 
n = jumlah sampel = 30 
k = jumlah variable yang digunakan = 3 
sehingga derajad bebasnya = 30-3 = 27 
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· Uji t dilakukan uji dua arah (2-tailed) sehingga cara membaca t tabelnya 
sedikit berbeda, t tabel dibaca pada t ½ α (0,05) atau t 0,025. 
- t tabel   = 2,052 
- t hitung (X1)   = 3.437 
- t hitung (X2)   = 3.743 

 
Keputusan : 
Variabel Persepsi (X1)  

· Karena t hitung (0,960) < t tabel (2,052) maka Ho diterima, artinya 
persepsi tidak berhubungan dengan kinerja dalam Desa Siaga Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah 
Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 

 

 
                -2,052                                                     2,052     3,437     

 
 
Variabel Motivasi (X2)  

· Karena t hitung (-3,122) < t tabel (-2,052) maka Ho ditolak, artinya 
motivasi berhubungan dengan kinerja dalam Desa Siaga Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah 
Kerja Puskesmas Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 

 
 

 
               -2,052                                                      2,052     3.743     
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Persamaan regresi : 
 Dapat dilihat dari tabel coefficients 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.279 .381  5.983 .000 

Persepsi .098 .029 .463 3.437 .002 

Motivasi .075 .020 .504 3.743 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Yang dibaca adalah pada kolom B. Baris pertama menunjukkan konstanta 
(a), baris kedua adalah konstanta untuk faktor X1, dan baris ketiga adalah 
konstanta untuk faktor X2. 
 
Persamaan dasarnya adalah :     Y = a + b1X1 +  b2X2 

 
Dengan melihat hasil pada tabel coefficient, maka : 
Persamaan regresi Y = 2,279  + 0,098X1 – 0,075X2 

 
Dimana : 
 Y  = kinerja kader Desa Siaga P4K 
 X1 = persepsi kader Desa Siaga P4K 
 X2 = motivasi kader Desa Siaga P4K 
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Lampiran 21. 
 

Tabel F 
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Lampiran 22.  
 

Tabel t 
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Lanjutan : tabel T 
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