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ABSTRAK 

 

Hendra Eka Prabawa 

 

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Penemuan Pneumonia 

Balita Oleh Bidan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang  

  

XV + 108 halaman + 24 tabel + 4 gambar + 20 lampiran  

 

Pneumonia merupakan pembunuh utama balita di dunia yang kurang 

mendapat perhatian. Cakupan angka penemuan pneumonia balita di Indonesia 

tahun 2014 masih belum mencapai target yaitu 29,74% (target 80%). Rendahnya 

cakupan penemuan pneumonia balita disebabkan antara lain karena deteksi kasus 

balita sakit di puskesmas masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor – faktor yang berhubungan dengan praktik penemuan pneumonia balita 

oleh bidan di puskesmas wilayah Kabupaten Pemalang.  

Metode penelitian ini berjenis explanatory research, menggunakan 

pendekatan cross sectional, dengan populasi penelitian adalah bidan yang 

bertugas di ruang rawat jalan KIA puskesmas di Kabupaten Pemalang berjumlah 

242 orang. Teknik sampling secara purposive didapat 44 responden. Analisis data 

secara univariat dan bivariat dengan uji chi square.  

Hasil penelitian didapatkan faktor yang berhubungan dengan praktik 

penemuan pneumonia oleh bidan adalah pengetahuan (p=0,000), tugas rangkap 

(p=0,019), lama memegang program (p=0,007) dan dukungan kepala puskemas 

(p=0,000). Faktor yang tidak berhubungan adalah umur (p=1,000), sikap 

(p=0,773), ketersediaan fasilitas (p=0,117) dan dukungan mitra kerja (p=1,000). 

Saran yang direkomendasikan adalah perlunya review/ update program 

tentang pneumonia balita bagi bidan dan peningkatan dukungan Kepala 

Puskesmas dalam penemuan pneumonia balita. 

  

Kata Kunci : Balita; Bidan; Pneumonia; Praktik 
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ABSTRACT 
 

Hendra Eka Prabawa 

  

Factors Related to Practice of The Invention Toddler Pneumonia By Midwife 

in Health Centers Pemalang District 

 

XV + 108 pages + 24 tables + 4 pictures + 20 attachments 

 

 Pneumonia is the main killer of children which has received less attention. 

Pneumonia detection rate in Indonesia in 2014 reached 29.74% under the target 

(target 80%). The low coverage children pneumonia is caused partly by the 

detection of cases by midwives as the service provider sick children in health 

centers is still low. This study aimed to identify factors related to the practice of 

the invention children pneumonia by midwives in health centers Pemalang 

district. 

 This research method was explanatory research using cross sectional 

approach, the study population are midwife who served in the room KIA clinics in 

Pemalang amounted to 242 people. Purposive sampling technique obtained 44 

respondents. Data analysis of univariate and bivariate with chi square test. 

 The result showed that factors associated with the practice of the invention 

of pneumonia by midwives are knowledge (p = 0.000), double duty (p = 0.019), 

long held the program (p = 0.007) and the head support health centers (p = 0.000). 

Factors unrelated are age (p = 1.000), attitude (p = 0.773), the availability of 

facilities (p = 0.117) and the support of partners (p = 1.000). 

 The proposed recommendation is the need for review / update program 

of children pneumonia for midwives and increased support Head of public health 

centers in the invention of children pneumonia. 

. 

 

Keywords : Children; Midwife; Pneumonia; Practice.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Motto : 
  

    Do’a dan semangat adalah kunci sukses saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Persembahan : 

1. Kedua orang tuaku  

2. Istri dan anakku  

3. Sahabat – sahabat terbaikku 

4. Guru-guruku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1  Latar Belakang 

 

Pneumonia adalah penyakit serius pada bayi dan balita namun kurang 

mendapat perhatian, sehingga pneumonia disebut juga pembunuh balita yang 

terlupakan atau “the forgotten killer”. Pneumonia memiliki beban besar terhadap 

morbiditas dan mortalitas di negara berkembang, yang menghasilkan tekanan 

ekonomi dan sosial keluarga serta negara secara keseluruhan sehingga 

penanganannya harus secara menyeluruh (Tong Nga, 2013:36).  

Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru 

(alveoli) dengn tanda utama adalah batuk disertai nafas cepat. Penderita 

pneumonia seringkali datang dengan keluhan batuk, pilek yang merupakan gejala 

dari infeksi saluran pernafasan Akut (ISPA) yaitu Infeksi akut yang menyerang 

salah satu bagian/ lebih dari saluran napas mulai hidung sampai alveoli termasuk 

adneksanya (batuk bukan pneumonia). Penyakit ISPA merupakan penyakit yang 

sering terjadi pada anak. Episode penyakit batuk-pilek pada balita di Indonesia 

diperkirakan 3-6 kali per tahun. ISPA juga merupakan salah satu penyebab utama 

kunjungan pasien di sarana kesehatan yaitu sebanyak 40% - 60% kunjungan 

berobat di Puskesmas (Dinkes Jateng, 2011).  

Kunjungan kasus ISPA yang tinggi, merupakan peluang bagi petugas 

kesehatan untuk menemukan pneumonia pada balita yang datang dengan keluhan 

batuk/ kesukaran bernafas. Petugas kesehatan yang berpotensi besar menemukan 
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kasus pneumonia balita adalah petugas kesehatan yang bekerja sebagai ujung 

tombak pelayanan di tingkat pelayanan kesehatan dasar yaitu bidan. Bidan di 

tempatkan di desa sebagai bagian dari jejaring pelayanan puskesmas dengan 

tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bidan 

mendapat kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta 

pengobatan dasar dan tindakan pra rujukan di wilayah kerjanya (Depkes RI, 

1995:5).  Pelayanan kesehatan oleh bidan tidak hanya dilakukan di dalam gedung 

namun juga di luar gedung seperti posyandu, kelas balita, dan lain sebagainya. 

Jangkauan pelayanan yang luas ini, memungkinkan masyarakat lebih 

memanfaatkan bidan untuk membantu mengatasi masalah khususnya berkaitan 

kesehatan ibu dan anak sehingga bidan lebih banyak terpapar dengan ibu yang 

datang membawa balitanya dengan keluhan batuk/ kesulitan bernafas. Alur 

pelayanan di dalam gedung puskesmas juga menempatkan bidan sebagai petugas 

kesehatan yang berhubungan langsung dengan penanganan balita sakit karena 

setiap pasien yang berusia kurang dari 5 tahun akan dilayani di ruang periksa KIA 

(Kesehatan Ibu dan Anak) dengan petugas yang ditempatkan di ruang KIA adalah 

bidan.   

Sistem pelayanan kesehatan seperti di atas menyebabkan bidan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam penemuan kasus penderita 

pneumonia balita. Kemenkes RI menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program 

Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA penemuan penderita dilaksanakan di sarana 

kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, unit rawat 

jalan Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan di desa (Posyandu dan kegiatan dari 
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kader Posyandu). Petugas yang dapat melaksanakan kegiatan penemuan penderita 

pneumonia balita adalah dokter, bidan dan perawat (Biro Hukum dan Organisasi 

Setjen Depkes RI, 2008: 48). Pelayanan untuk balita sakit di puskesmas dilakukan 

di ruang pelayanan rawat jalan khusus ibu dan anak (Poli KIA) sehingga 

pemeriksaan pasien pneumonia balita dilakukan oleh bidan di ruang Kesehatan 

Ibu dan Anak (Dinkes Prov.Jateng, 2011). 

Pneumonia ditegakkan jika ada batuk disertai dengan nafas cepat. Cara 

pemeriksaan fisik yang digunakan adalah dengan mencari beberapa tanda klinik 

tertentu yang mudah dimengerti dan diajarkan tanpa penggunaan alat-alat 

kedokteran seperti stetoskop, pemeriksaan penunjang baik laboratorium, radiologi 

ataupun pemeriksaan lainnya. Tanda klinik tersebut adalah: napas cepat, tarikan 

dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK) dan suara napas tambahan 

(wheezing  dan stridor). Anak yang menderita Pneumonia, paru mereka menjadi 

kaku, sehingga tubuh bereaksi dengan bernapas cepat, agar tidak terjadi hipoksia 

(kekurangan oksigen). Apabila Pneumonia bertambah parah, paru akan bertambah 

kaku dan timbul tarikan dinding dada ke dalam (pneumonia berat). Anak dengan 

Pneumonia dapat meninggal karena hipoksia atau sepsis (infeksi umum). Tarikan 

dinding dada ke dalam mungkin merupakan satu-satunya tanda pneumonia berat. 

Anak dengan tarikan dinding dada ke dalam mempunyai risiko kematian akibat 

pneumonia yang lebih besar daripada anak yang bernapas cepat dan tidak 

mempunyai tarikan dinding dada ke dalam. Karena itu tatalaksana adekuat sedini 

mungkin pada kasus pneumonia (batuk dengan nafas cepat) sangat penting untuk 
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mencegah anak jatuh ke dalam pneumonia berat yang mudah menimbulkan 

kematian.  

Namun kenyataannya, praktik bidan dalam penemuan kasus pneumonia 

masih belum optimal. Kemenkes RI (2012) menyatakan bahwa bidan yang sudah 

dilatih Manajemen Terpadu Balita Sakit (merupakan standar pelayanan balita 

sakit secara terpadu yang salah satunya mengajarkan tentang penemuan 

pneumonia pada balita) masih belum sepenuhnya mempraktekan ilmu dan 

ketrampilan di tempat kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Puspadewi 

Y.A (2013) yang menyebutkan bahwa kinerja bidan dalam pelayanan Manajemen 

Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas masih belum sesuai standar. Belum 

semua bidan puskesmas dapat mencapai hasil cakupan pelayanan MTBS sesuai 

target yang ditetapkan, karena bidan puskesmas mempunyai banyak kegiatan 

lainnya dalam waktu bersamaan, dari 8 bidan puskesmas sebagian besar ( 6 bidan)  

mengatakan bahwa periode 1 tahun belum pernah ada kasus balita yang perlu 

penanganan khusus karena kasus yang ditangani terbanyak adalah kasus demam 

dan batuk pilek biasa. Disebutkan pula bahwa belum semua bidan puskesmas 

melaksanakan pelayanan MTBS sesuai dengan standar jadwal pelayanan,  

disebabkan apabila  standar diterapkan mengakibatkan pasien menunggu terlalu 

lama. Praktik bidan dalam tatalaksana balita sakit yang tidak sesuai standar 

tersebut dapat berdampak pada cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita. 

Angka Kematian Balita merupakan salah satu parameter keadaan 

kesehatan dan sosial ekonomi dari suatu negara. Untuk itu upaya penurunan angka 

kematian balita harus terus ditingkatkan pasca Millenium Development Goals 
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2015 untuk menyongsong era pembangunan berkelanjutan (Suistanable 

Development Goals/ SDGs 2016-2030). .A promise remewed (inisiatif tentang 

commiting to child survival) telah menetapkan goal baru untuk menurunkan angka 

kematian balita menjadi 20 kematian per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan 

Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012, Angka Kematian Balita di 

Indonesia sebesar 40/ 1000 Kelahiran Hidup (setara dengan 23 kematian per jam). 

Keadaan ini menunjukkan target Millenium Development Goals 2015 yang 

ditetapkan sebesar 32/1000 Kelahiran Hidup belum dapat tercapai.  

Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2013 menyebutkan Pneumonia 

adalah pembunuh utama balita di dunia dengan proporsi 14%. Sedangkan 

penyebab lain yaitu Diare (11%), malaria (7%), injuries (5%), HIV/ AIDS (2%), 

Campak (1 %), serta masalah pada masa neonatal. Di dunia setiap tahun 

diperkirakan lebih dari 2 juta balita meninggal karena pneumonia (1 Balita/ 20 

detik) dari 9 juta total kematian Balita. Bahkan karena besarnya kematian 

pneumonia ini, pneumonia disebut sebagai “pandemi yang terlupakan” atau “the 

forgotten pandemic”. 

Kemenkes RI (2014) menyebutkan bahwa Kondisi di Indonesia tentang 

penyakit pneumonia dan diare adalah penyebab hampir separuh kematian balita di 

Indonesia. Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah bahwa 

pneumonia adalah penyumbang kematian balita tertinggi (20,57%). 

Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa prosentase penemuan kasus 

pneumonia hanya 29,47%. Kemenkes RI (2014) menyebutkan sampai dengan 

tahun 2014, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami 
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perkembangan berarti yaitu berkisar antara 20%-30%. Cakupan angka penemuan 

pneumonia balita memiliki trend menurun sejak tahun 2008, yaitu dari 26,26%  

terus menurun hingga tahun 2012 menjadi 23,42%. Selama beberapa tahun 

terakhir cakupan penemuan pneumonia tidak pernah mencapai target nasional, 

termasuk target tahun 2014 sebesar 80% (Kemenkes RI, 2014). Cakupan 

penemuan pneumonia di Jawa Tengah baru 29,89 %, capaian ini masih tergolong 

rendah kususnya di Pulau Jawa, karena hampir semua propinsi di Pulau Jawa 

sudah lebih dari 30% (Kemenkes RI, 2015). Menurut Kemenkes RI (2015) 

rendahnya angka cakupan penemuan pneumonia balita dapat disebabkan antara 

lain karena sumber pelaporan rutin terutama dari puskesmas hanya dari beberapa 

provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup rumah sakit dan sarana pelayanan 

kesehatan lainnya. Selain itu deteksi kasus di puskesmas masih rendah karena 

sebagian besar bidan belum terlatih, kelengkapan pelaporan terutama dari 

kabupaten/ kota ke provinsi masih rendah (Ditjen PP&PL Kemenkes RI, 2011). 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 9 provinsi di Indonesia 

yang menjadi fokus intervensi Kemenkes dalam upaya penurunan kematian ibu 

dan anak karena jumlah kasus kematiannya memberikan kontribusi besar di 

tingkat nasional. Angka Kematian Balita di Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 

11,8/ 1000 Kelahiran Hidup (6645 kasus). Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 

(termasuk Kabupaten Pemalang) merupakan penyumbang jumlah kematian 

terbanyak dibanding wilayah lain di Jawa Tengah yaitu sebesar 1498 kasus 

(22,54%) dengan angka kematian balia di Kabupaten Pemalang sebesar 9,34/1000 

Kelahiran Hidup. Salah satu upaya penurunan kematian adalah dengan mengatasi 
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masalah / penyebab langsung dari kematian balita yang sebelumnya ditetapkan 

berdasarkan hasil audit kematian bayi dan balita.  

Salah satu wilayah di provinsi Jawa Tengah yang memiliki cakupan 

pneumonia rendah adalah Kabupaten Pemalang, sedang angka kematian balita 

6,06% disebabkan oleh pneumonia, dan 4,24% disebabkan oleh diare, lainnnya 

karena masalah pada masa neonatus. Kabupaten Pemalang yang memiliki 22 

Puskesmas, pada tahun 2012 cakupan balita dengan  pneumonia ditangani hanya 

mencapai 2.052 kasus (18,4%) bahkan pada tahun 2013 hanya mencapai 1.905 

kasus (17,07%). Pada tahun 2014 cakupan penemuan penderita pneumonia 

mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu sebesar 18,19% (2150 

kasus dari target 11.817 kasus). Pada tahun 2015 angka cakupan penemuan 

pneumonia di Kabupaten Pemalang meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 

36%. Namun demikian angka kematian balita akibat pneumonia juga meningkat, 

dari 1,74% pada tahun 2014 menjadi 4,64% pada tahun 2015. Situasi kesehatan 

balita tersebut perlu ditelusuri kembali karena jika pneumonia ditemukan secara 

dini maka tatalaksana yang tepat akan mengurangi resiko kematian pada balita. 

Hasil survey pendahuluan kepada 5 orang bidan puskesmas di wilayah 

Kabupaten Pemalang diperoleh informasi bahwa semua bidan mengatakan 

pemeriksaan pneumonia balita terlalu lama, terutama untuk menghitung nafas 

dalam 1 menit, karena harus menunggu anak tenang, sehingga kalau pasien 

banyak, langkah tersebut tidak dilaksanakan apalagi jika masih ada pekerjaan lain 

yang harus diselesaikan. Sebagian bidan (4 orang) mengatakan, masih sulit untuk 

memberikan resep tanpa antibiotik untuk anak dengan batuk pilek apalagi jika 
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disertai demam. Tiga orang bidan mengatakan pemeriksaan nafas balita masih 

menggunakan stetoskop karena disamping lebih valid, keluarga pasien juga 

merasa lebih mantap, disampaikan pula oleh 3 orang bidan bahwa masih sulit 

membedakan tarikan dinding dada ke dalam khususnya pada bayi yang gemuk 

dan umur muda. 

 Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

tentang praktik penemuan pneumonia pada balita oleh bidan serta faktor-faktor 

yang berhubungan dengan praktik bidan tersebut baik faktor pendorong, faktor 

yang mempermudah, maupun faktor yan memperkuat perilaku bidan dalam 

melaksanakan praktik peneumuan pneumonia pada balita khususnya di puskesmas 

di wilayah kerja Kabupaten Pemalang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Angka Kematian Balita di Inonesia masih cukup tinggi yaitu 40/1000 

kelahiran hidup (target Millenium Development Goals sebesar 32/ 1000 Kelahiran 

Hidup). Penyebab utama kematian balita yaitu pneumonia dan diare. 

Permasalahan utama untuk mengurangi penyebab kematian tersebut adalah 

rendahnya cakupan pneumonia balita di Indonesia (kurang dari 30%). Kabupaten 

Pemalang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang dalam 3 tahun 

terakhir (2012 – 2014) cakupan penemuan pneumonianya sangat rendah (kurang 

dari 20%). Pada tahun 2015 angka penemuan kasus naik menjadi 36%, namun 

kematian balita akibat pneumonia juga naik menjadi 4,64 % yang pada tahun 2014 

hanya 1,74%. Dari hasil survey pendahuluan pada 5 orang bidan di Kabupaten 
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Pemalang, dapat disimpulkan bahwa praktik penemuan pneumonia balita masih 

belum sesuai standar.  

Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana 

pelaksanaan praktik penemuan pneumonia balita oleh petugas khususnya bidan di 

Puskesmas serta faktor – faktor apa saja yang berhubungan dengan praktik bidan 

dalam penemuan pneumonia pada Balia, baik yang mendorong, mempermudah 

maupun memperkuat perilaku bidan dalam melaksanakan praktik penemuan 

pneumonia pada balita.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan Di Puskesmas Wilayah 

Kabupaten Pemalang. 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1) Menganalisis hubungan antara umur bidan  dengan  praktik  penemuan  

Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 

2) Menganalisis hubungan antara pengetahuan bidan dengan praktik penemuan 

Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 

3) Menganalisis hubungan antara sikap bidan dengan praktik penemuan 

Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 

4) Menganalisis hubungan antara Ketersediaan Fasilitas dengan praktik penemuan 

Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 
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5) Menganalisis hubungan antara tugas rangkap pneumonia dengan praktik 

penemuan Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 

6) Menganalisis hubungan antara lama memegang program dengan praktik 

penemuan Pneumonia Balita oleh bidan di Puskesmas Wilayah Kabupaten 

Pemalang; 

7) Menganalisis hubungan antara dukungan Kepala Puskesmas terhadap Program 

Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA Puskesmas dengan praktik penemuan 

Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 

8) Menganalisis hubungan antara dukungan mitra kerja bidan dengan praktik 

penemuan Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang; 

9) Mengetahui faktor yang paling dominan/ berkontribusi kuat terhadap praktik 

peneuan Penumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  kepada  Dinas  

Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Puskesmas di Puskesmas Wilayah 

Kabupaten Pemalang tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik 

bidan dalam penemuan Pneumonia Balita di Puskesmas Wilayah Kabupaten 

Pemalang. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai ciri penyakit Pneumonia Balita, sehingga dapat menumbuhkan 

kesadaran untuk waspada terhadap penyakit Pneumonia pada Balita. 
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1.4.3 Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau 

data pembanding untuk melaksanakan penelitian sejenis yang lebih mendalam. 

1.4.4 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai informasi  akan 

memperdalam tentang analisis terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan 

praktik penemuan Pneumonia Balita oleh bidan. 

1.4.5 Bagi Institusi Pendidikan 

Mendapatkan tambahan kepustakaan di bidang kesehatan masyarakat 

terutama bagi peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. 

1.4.6 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

bagi penulis dalam melakukan penelitian. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian yang relevan 

 

No 
Judul 

Penelitia 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

dan 

Tempat 

Penelitian 

Teknik 

Analisa Data 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Faktor- 

Faktor 

Yang 

Berhubung

an Dengan 

Cakupan 

Penemuan 

Penderita 

Pneumonia 

Pada Balita 

di Kota 

Semarang 

Ana Dharoh, 

Lily 

Kresnowati, 

dan 

Kriswiharsi 

Kun Saptorini 

 

Di Kota 

Semarang 

Tahun 

2012 

Penelitian  ini  

menggunakan  

desain  cross  

sectional  

dengan  jumlah  

sampel 

sebanyak 37 

responden yaitu 

seluruh bidan 

P2 ISPA di 37 

puskesmas. 

Metode 

pengumpulan   

Variabel 

bebas 

adalah 

pendidikan 

bidan, 

pengetahua

n bidan, 

motivasi 

bidan, 

perencanaan 

program, 

pelaksanaan 

program 

Hasil  penelitian  

menunjukkan  

faktor  –  faktor  

yang  

berhubungan  

dengan cakupan 

penemuan 

penderita 

pneumonia pada 

balita adalah 

motivasi 

(p=0,020). 

Sedangkan 



12 

 

data   dilakukan   

dengan  cara   

wawancara   

dan   dibantu   

dengan 

instrumen 

kuesioner. Data 

dianalisis secara 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

uji statistik 

alternatif Fisher 

Exact. 

dan 

penilaian 

program. 

Sedangkan, 

variabel 

terikat 

adalah 

cakupan 

penemuan 

penderita 

pneumonia 

pada balita. 

pendidikan 

(p=1,000), 

pengetahuan 

(p=1,000), 

perencanaan 

(p=1,000), 

pelaksanaan 

(p=0,292), dan 

penilaian 

(p=0,567) tidak 

ada hubungan 

dengan cakupan 

penemuan 

penderita 

pneumonia pada 

balita. 

2 Faktor-

Faktor yang 

Berhubung

an dengan 

Perilaku 

Ibu dalam 

Pencarian 

Pengobatan 

Pneumonia 

pada Balita 

di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Pancoran 

Mas Depok 

Tahun 2013 

Andham 

Dewi, 

Caroline 

Endah 

Wuryaningsih 

Pancuran 

Mas 

Depok 

Tahun 

2013 

Deskriptif 

dengan desain 

studi 

crosecsional 

Variabel 

Independe

n : Umur, 

Akses 

pelayanan 

kesehatan, 

Persepsi 

Keseriusan 

Penyakit 

 

Variabel 

Dependen : 

perilaku 

pencarian 

pengobatan 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa umur 

(p=0,039), akses 

pelayanan 

kesehatan 

(p=0,048), dan 

persepsi 

keseriusan 

penyakit 

(p=0,034) 

mempunyai 

hubungan yang 

bermakna 

dengan perilaku 

pencarian 

pengobatan. 

3. Faktor 

resiko 

kejadian 

pneumonia 

pada anak 

balita di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Sudiang 

Kota 

Makasar 

Dhefika 

Mokoginta, 

Arsunan 

Arsin, Dian 

Sidik 

Kota 

Makasar  

tahun 

2012 

Odds Ratio Variabel 

Independe

n : Asi 

eksklusif, 

jenis lantai, 

kondisi 

lantai, 

status gizi, 

kebiasaan 

merokok, 

pengetahua

n ibu dan 

ventilasi 

rumah 

 

pemberian ASI 

eksklusif, jenis 

lantai, kondisi 

lantai, status gizi 

dan ventilasi 

rumah 

merupakan 

faktor resiko 

kejadian 

pneumonia pada 

anak balita 

dengan nilai OR 

masing-masing 

4,47; 3,21; 1,97; 

1,18 2,03. 

Variabel 
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Variabel 

dependen : 

resiko 

kejadian 

pneumonia 

anak balita 

 

kebiasaan 

merokok dan 

pengetahuan ibu 

bukan faktor 

resiko terhadap 

kejadian 

pneumonia pada 

anak balita  

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini mempunyai variabel bebas di antaranya yaitu 

umur bidan, masa menjadi pemegang program, tugas rangkap bidan, sikap bidan, 

dan praktek bidan. Sedangkan penelitian terdahulu tidak terdapat variabel 

tersebut. Serta dalam pelitian ini peneliti menggunakan variabel terikatnya adalah 

praktik penemuan pneumonia balita. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang . 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2016. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang Kesehatan Masyarakat 

khususnya perilaku bidan kesehatan . 

1.6.4 Ruang Lingkup Sasaran 

Sasaran penelitian adalah Bidan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten 

Pemalang. 
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1.6.5 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini meliputi materi perilaku 

khususnya perilaku petugas kesehatan khususnya dalam praktik pelayanan 

kesehatan baik dalam upaya preventif, promotif maupun kuratif.  
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 
 

 

 

2.1 Pneumonia pada Balita 

2.1.1 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

Infeksi saluran pernafasan akut yaitu infeksi akut yang menyerang salah 

satu bagian /lebih dari saluran nafas mulai hidung sampai alveoli termasuk 

adneksanya (sinus, rongga telinga tengah, pleura) (Ditjen P2PL, 2012:4). 

2.1.2. Pneumonia 

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru 

(alveoli) (Ditjen P2PL, 2012:4). Pneumonia balita ditandai dengan adanya  

gejala batuk dan atau kesukaran bernapas seperti napas cepat, tarikan dinding 

dada bagian bawah ke dalam (TDDK), atau gambaran radiologi foto thorax/ 

dada menunjukkan infiltrat paru akut. Demam bukan merupakan gejala yang 

spesifik pada balita. Dalam penatalaksanaan pengendalian ISPA semua  

bentuk pneumonia seperti bronkopneumonia, bronkiolitis disebut 

“Pneumonia” saja (Kemenkes RI, 2012:vii). 

2.1.3 Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala penyakit infeksi saluran pernafasan dapat berupa batuk, 

kesukaran bernafas, sakit tenggorokan, pilek, sakit telinga dan demam. Paru-paru 

terdiri dari ribuan bronkhi yang masing-masing terbagi lagi menjadi bronkhioli, 

yang tiap ujungnya berakhir pada alveoli. Di dalam alveoli terdapat kapiler-

kapiler pembuluh darah diman terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida. 
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Ketika seseorang atau anak menderita pneumonia, nanah (pus) dan cairan mengisi 

alveoli tersebut dan meyebabkan kesulitan penyerapan oksigen sehingga terjadi 

kesukaran bernafas. Anak yang menderita pneumonia, kemampuan paru-paru 

untuk mengembang berkurang sehingga tubuh bereaksi dengan bernafas cepat 

agar tidak terjadi hipoksia (kekurangan oksigen) (Ditjen P2PL, 2012:4). 

Gejala umum dan tanda-tanda yang terjadi bila seseorang menderita 

pneumonia adalah : 

1) Di dahului dengan infeksi saluran nafas atas selama 1 minggu. 

2) Panas yang tinggi mencapai 40 derajat celcius disertai menggigil dengan 

gemertak gigi, bahkan sampai muntah 

3) Batuk, jenis batuk biasanya produktif mengeluarkan lendir yang berwarna 

hijau atau merah tua 

4) Sakit pada bagian dada yang hebat, kesulitan bernafas seperti nafas cepat 

5) Mengeluarkan banyak keringat 

6) Bibir dan kuku membiru 

7) Kesadaran pasien menurun 

2.1.4 Penyebab Penyakit 

 Penyebab ISPA terdiri dari lebih dari 300 jenis bakteri, virus dan riketsia. 

Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah dari genus Streptokokus, Stafilokokus, 

Pneumonikokus, Hemofilus, Bordetela dan Corinebakterium. Virus penyebab 

ISPA antara lain adalah golongan Miksovirus, Adenovirus, Koronavirus, 

Pikornavirus, Mikoplasma dan Herpesvirus. 
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 Penyebab pneumonia pada balita sulit ditetapkan karena dahak biasanya 

sukar untuk diperoleh. Sedangkan prosedur pemeriksaan immunologi belum 

memberikan hasil yang memuaskan untuk menentukan adanya bakteri sebagai 

penyebab pneumonia. Penetapan penyebab pneumonia yang dapat diandalkan 

adalah biakan dari aspirat paru dan darah, tetapi punksi paru merupakan prosedur 

yang berisiko dan bertentangan dengan etika jika hanya dimaksudkan untuk 

penelitian. Oleh karena itu di Indonesia masih menggunakan hasil penelitian dari 

luar negeri. 

 Faktor umur dapat mengarahkan kemungkinan penyebab atau etiologi 

(Dinkes Provinsi Jateng, 2011:10) : 

1) Grup B Strepptococcus dan gram negatif bakteri enterik merupakan penyebab 

yang paling umum pada neonatal (bayi berumur 0-28 hari) dan merupakan 

transmisi vertikal dari ibu sewaktu persalinan. 

2) Pneumonia pada bayi berumur 3 minggu sampai 3 bulan yang paling sering 

adalah bakteri, biasanya bakteri Strepptococcus Pneumoniae. 

3) Balita usia 4 bulan sampai 5 tahun, virus merupakan penyebab tersering dari 

Pneumonia, yaitu respiratory syncytial virus. 

4) Pada usia 5 tahun sampai dewasa pada umumnya penyebab Pneumonia 

adalah bakteri.     

2.1.5 Patofisiologi Pneumonia 

Sebagian besar pneumonia didapat melalui aspirasi partikel infektif. Ada 

beberapa mekanisma yang pada keadaan normal melindungi paru dari infeksi. 

Partikel infeksius difiltrasi di hidung, atau terperangkap dan dibersihkan oleh 



18 

 

mukus dan epitel bersilia di saluran napas. Bila suatu partikel dapat mencapai 

paru-paru, partikel tersebut akan berhadapan dengan makrofag alveolar dan 

mekanisme imun sistemik, dan humoral. Bayi pada bulan-bulan pertama 

kehidupan juga memiliki antibodi maternal yang didapat secara pasif yang dapat 

melindunginya dari pneumokokus dan organisme-organisme infeksius lainnya. 

Perubahan pada mekanisme protektif ini dapat menyebabkan anak mudah 

mengalami pneumonia misalnya pada kelainan anatomis kongenital, defisiensi 

imun didapat atau kongenital, atau kelainan neurologis yang memudahkan anak 

mengalami aspirasi dan perubahan kualitas sekresi mukus atau epitel saluran 

napas. Pada anak tanpa faktor-faktor predisposisi tersebut, partikel infeksius dapat 

mencapai paru melalui perubahan pada pertahanan anatomis dan fisiologis yang 

normal. Ini paling sering terjadi akibat virus pada saluran napas bagian atas. Virus 

tersebut dapat menyebar ke saluran napas bagian bawah dan menyebabkan 

pneumonia virus. 

Kemungkinan lain, kerusakan yang disebabkan virus terhadap mekanisme 

pertahan yang normal dapat menyebabkan bakteri patogen menginfeksi saluran 

napas bagian bawah. Bakteri ini dapat merupakan organisme yang pada keadaan 

normal berkolonisasi di saluran napas atas atau bakteri yang ditransmisikan dari 

satu orang ke orang lain melalui penyebaran droplet di udara. Kadang-kadang 

pneumonia bakterialis dan virus ( contoh: varisella, campak, rubella, CMV, virus 

Epstein-Barr, virus herpes simpleks ) dapat terjadi melalui penyebaran hematogen 

baik dari sumber terlokalisir atau bakteremia/ viremia generalisata. 

Setelah mencapai parenkim paru, bakteri menyebabkan respons inflamasi akut 
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yang meliputi eksudasi cairan, deposit fibrin, dan infiltrasi leukosit 

polimorfonuklear di alveoli yang diikuti infitrasi makrofag. Cairan eksudatif di 

alveoli menyebabkan konsolidasi lobaris yang khas pada foto toraks. Virus, 

mikoplasma, dan klamidia menyebabkan inflamasi dengan dominasi infiltrat 

mononuklear pada struktur submukosa dan interstisial. Hal ini menyebabkan 

lepasnya sel-sel epitel ke dalam saluran napas, seperti yang terjadi pada 

bronkiolitis. 

2.1.6 Pencegahan 

Pencegahan penyakit Pneumonia dapat dilakukan dengan menjaga 

perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberian vaksinasi Pneumokokus, 

influenza, dan Pertusis ( Ditjen P2PL, 2012 ). 

2.1.7 Balita 

Balita adalah anak usia kurang dari lima tahun sehingga bayi usia di 

bawah satu tahun juga termasuk dalam golongan ini. Salah  satu  faktor  

penyebab  kematian  maupun  yang  berperan  dalam proses  tumbuh  kembang  

balita  yaitu  ISPA. Untuk itu kegiatan  yang dilakukan  terhadap  balita  antara 

pemeriksaan perkembangan dan pertumbuhan fisiknya, pemeriksaan 

perkembangan kecerdasan, pemeriksaan penyakit infeksi, imunisasi, perbaikan 

gizi dan pendidikan kesehatan pada orang tua ( Kemenkes RI, 2012 ). 

2.1.8 Determinan kesehatan pada pneumonia balita 

Pneumonia balita disebabkan oleh kuman yang menginfeksi saluran 

pernafasan anak balita. Namun penyebab ini tidak berdiri sendiri. Faktor-faktor 

lain berpengaruh terhadap status kesehatan balita khususnya berkaitan dengan ada 
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tidaknya kejadian pneumonia. Faktor – faktor tersebut antara lain adalah faktor 

dari individu sendiri seperti daya tahan tubuh dan usia anak juga faktor dari luar 

individu seperti kebersihan lingkungan, pola asuh orang tua, sosial ekonomi 

keluarga terkait dengan pemenuhan gizi balita, perilaku hidup bersih dan sehat 

dan pelayanan kesehatan yang didapatkan. Masing-masing faktor tersebut secara 

bersama – sama atau kumulatif saling mempengaruhi kesehatan balita untuk 

terkena atau tidak terkena pneumonia, dan jika terkena pneumonia akan 

berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan balita dari pneumonia (Notoatmojo, 

2012:5) 

Hal ini sejalan dengan teori klasik yang dikembangkan oleh Hendrick L 

Blum (1974) yang menyatakan bahwa ada empat determinan utama yang 

mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Empat 

determinan tersebut adalah (Notoatmojo, 2012 :4) : 

1) Lingkungan 

Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu lingkungan fisik 

yang meliputi cuaca, iklim, sarana dan prasarana serta lingkungan non fisik yang 

meliputi lingkungan sosial, budaya, politik dan sebagainya. 

Lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kejadian ISPA dan 

pneumonia antara lain pencemaran udara yang dapat berakibat langsung terhadap 

gangguan pernafasan, higiene sanitasi yang tidak sehat akibat perilaku yang tidak 

bersih dan sehat sehingga memungkinkan berkembangnya bakteri/kuman 

penyebab penyakit.  
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2) Perilaku 

Perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang berhubungan dengan 

perilaku pencegahan penyakit, perilaku terhadap pencarian pengobatan, perilaku 

terhadap pemenuhan makanan dan perilaku terhadap lingkungan. Perilaku 

keluarga dalam perawatan anak balita dapat berpengaruh terhadap muncunya 

masalah ISPA, khususnya dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

dalam upaya mengenal gejala penyakit pada balita serta tindakan keluarga untuk 

mencari upaya penyembuhan.  

3) Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan mencakup sistem layanan kesehatan, kebijakan, 

prosedur, tatanan layanan,keterjangkauan akses, sumber daya, logistik dan sarana 

prasarana. Sistem pelayanan kesehatan dalam upaya penanggulangan masalah 

kesehatan telah dirancang pemerintah melalui kebijakan dalam rangka 

pengendalian dan pemberantasan ISPA dengan berbagai langkah dan strategi.  

4) Keturunan/ Faktor biologik 

 Faktor biologik merupakan faktor yang berasal dari individu yang 

bersangkutan dan disebut juga faktor keturunan. Faktor keturunan ini, misalnya 

pada penyait alergi, kelainan jiwa, dan beberapa jenis penyakit kelainan darah 

(Mansjoer Arif et al, 2001:3). Selain faktor keturunan, hal individu yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan seseorang adalah faktor internal individu seperti 

umur, jenis kelamin, kemampuan daya tahan tubuh dan lainnya. 
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Hubungan antara keempat faktor tersebut digambarkan oleh Blum 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Konsep Blum (Notoatmojo, 2012:20) 

2.1.9 Program Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA 

Program pemberantasan penyakit (P2) ISPA mempunyai tujuan 

umum, yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian karena  pneumonia 

serta tujuan khusus, yaitu Pengendalian Pneumonia Balita (Kemenkes RI, 

2012 : 8). 

2.1.10 Kebijaksanaan Operasional 

Untuk mencapai tujuan pengendalian pneumonia Balita maka 

ditetapkan kebijakan  operasional sebagai  berikut  (Kemenkes RI, 2012 : 9) : 

1) Advokasi kepada pemangku kepentingan di semua tingkat untuk 

membangun komitmen dalam  pencapaian tujuan  pengendalian ISPA. 

Faktor Keturunan/ 

heriditer 

Faktor 

Pelayanan 

kesehatan 

Faktor 

Lingkungan 

Perilaku 

Status Kesehatan 
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2) Pengendalian   ISPA   dilaksanakan   sesuai    dengan    peraturan   

perundangan   yang berlaku. 

3) Peningkatan  penemuan  kasus   dan   tatalaksana  pneumonia  Balita   

sesuai   dengan standar di semua  fasilitas  pelayanan kesehatan. 

4) KIE pengendalian ISPA melalui  berbagai   media  sesuai   dengan   

kondisi  sosial  dan budaya  setempat. 

5) Ketersediaan logistik pengendalian ISPA menjadi  tanggung  jawab pusat  

dan daerah. 

6) Pengendalian ISPA dilaksanakan melalui kerjasama dan jejaring dengan 

lintas program, lintas  sektor,  swasta,  perguruan tinggi dan  organisasi   

non  pemerintah baik  nasional maupun internasional. 

7) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kemampuan 

sumber daya, pembinaan/supervisi, sistem pemantauan dan evaluasi  

program serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

8) Autopsi verbal dilakukan  dalam  rangka menentukan penyebab kematian 

Balita. 

9) Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan respon pandemi  influenza di 

semua  tingkat. 

10) Rencana pengendalian pneumonia disusun berbasis bukti (evidence  

based)        

2.1.11 Strategi 

Strategi Pengendalian ISPA di Indonesia antara lain sebagai berikut 

(Kemenkes RI, 2012 : 10) : 
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1) Membangun komitmen dengan pengambil kebijakan di semua tingkat 

dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi pengendalian ISPA 

dalam  rangka  pencapaian tujuan nasional dan global. 

2) Penguatan jejaring internal dan eksternal (Lintas Program/ Lintas 

Sektoral, profesi, perguruan tinggi, ormas, swasta, lembaga internasional). 

3) Penemuan kasus  pneumonia dilakukan  secara  aktif dan pasif. 

4) Peningkatan mutu pelayanan melalui ketersediaan tenaga terlatih dan   

logistik. 

5) Peningkatan peran  serta  masyarakat dalam  rangka deteksi  dini 

pneumonia Balita  dan  pencarian  pengobatan  ke fasilitas  pelayanan  

kesehatan. 

6) Pelaksanaan Autopsi Verbal Balita di masyarakat. 

7) Penguatan kesiapsiagaan dan respon  pandemi influenza  melalui  

penyusunan rencana kontinjensi di semua  jenjang,  latihan  (exercise),  

penguatan surveilans  dan penyiapan sarana  prasana. 

8) Pencatatan dan pelaporan dikembangkan secara bertahap dengan sistem 

komputerisasi berbasis web. 

9) Monitoring dan pembinaan teknis dilakukan secara berjenjang,  

terstandar dan berkala. 

10) Evaluasi program dilaksanakan secara  berkala. 
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2.1.12 Kemitraan 

Kemitraan merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan 

program pembangunan. Kemitraan dalam program Pengendalian ISPA 

diarahkan untuk meningkatkan  peran   serta   masyarakat,  lintas   program,   

lintas sektor terkait dan pengambil keputusan termasuk penyandang dana.  

Dengan demikian pembangunan kemitraan diharapkan dapat lebih  

ditingkatkan, sehingga pendekatan pelaksanaan pengendalian ISPA 

khususnya pneumonia dapat  terlaksana secara terpadu dan komprehensif. 

Intervensi pengendalian ISPA tidak hanya tertuju  pada  penderita saja tetapi   

terhadap faktor  risiko  (lingkungan  dan  kependudukan) dan  faktor  lain  

yang berpengaruh melalui dukungan peran aktif sektor lain yang 

berkompeten. Kegiatan  kemitraan meliputi  pertemuan berkala  dengan 

(Kemenkes RI, 2012) : 

1) Lintas  program dan sektor terkait, 

2) Organisasi kemasyarakatan, 

3) Lembaga swadaya masyarakat, 

4) Tokoh masyarakat, 

5) Tokoh agama, 

6) Perguruan tinggi, 

7) Organisasi profesi kesehatan, 

8) Sektor swasta  
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2.1.13 Jejaring 

Untuk keberhasilan program Pengendalian ISPA diperlukan  

peningkatan jejaring kerja (networking) dengan pemangku kepentingan. 

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari jejaring antara lain pengetahuan, 

keterampilan, informasi, keterbukaan, dukungan, membangun hubungan, dll 

dalam upaya pengendalian pneumonia di semua  tingkat. 

Jejaring dapat dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai   

dengan kebutuhan wilayah (spesifik wilayah) baik sektor pemerintah, swasta, 

perguruan tinggi, lembaga/ organisasi non pemerintah. Jejaring dapat 

dibangun melalui pertemuan atau nota kesepahaman (MOU). Untuk menjaga 

kesinambungan jejaring, maka komunikasi perlu secara intensif melalui 

pertemuan-pertemuan berkala dengan  mitra terkait (Kemenkes RI, 2012 : 20). 

2.1.14 Petugas Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA Puskesmas 

2.1.14.1 Kriteria  

Petugas Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA Puskesmas adalah petugas 

kesehatan yang : 

1) Dipilih oleh Kepala Puskesmas yang disetujui dan dibina oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten. 

2) Dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab pada Kepala Dinas 

Kesehatan melalui Kepala Puskesmas. 

3) Mau dan mampu bekerja. 
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2.1.14.2 Peranan  

  Peran petugas Pemebrantasan Penyakit (P2) ISPA Puskesmas antara lain : 

1) Merencanakan kegiatan. 

2) Melaksanakan komunikasi, informasi dan motivasi. 

3) Penemuan dan pengobatan penderita Pneumonia. 

4) Memberikan pelayanan. 

5) Melakukan pencatatan dan pelaporan. 

2.1.14.3 Tugas  

  Tugas dari petugas Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA yaitu : 

1)  Skrening penderita pneumonia balita . 

2) Mengihitung frekuensi nafas pada penderita ISPA. 

3) Diagnosa dan klasifikasi penderita. 

4) Memberikan penyuluhan tentang penyakit ISPA. 

5) Memberikan obat. 

6) Merujuk penderita pneumonia berat ke tempat pelayanan kesehatan yang 

lebih tinggi.  

2.1.14.4 Sasaran pembinaan petugas Pemberantasan Penyakit ( P2) ISPA 

Sasaran dalam pembinaan petugas Pemberantasan Penyakit (P2) ISPA 

yaitu : 

1. Keluarga penderita pneumonia . 

2. Tokoh masyarakat, pamong desa, masyarakat, kelompok swadaya masyarakat 

dan kader kesehatan.  
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2.1.15 Penemuan Penderita Pneumonia Balita 

Penemuan Pneumonia merupakan salah satu kegiatan inti dalam  

pengendalian Pneumonia Balita. 

2.1.15.1 Penemuan penderita secara  pasif 

Dalam hal ini penderita yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan 

seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit dan Rumah sakit 

swasta. 

2.1.15.2 Penemuan penderita secara  aktif 

Petugas kesehatan bersama kader secara aktif menemukan penderita 

baru dan penderita pneumonia yang seharusnya datang untuk kunjungan  

ulang 2 hari setelah berobat. 

2.1.15.3 Penemuan penderita secara pasif dan aktif 

Penemuan penderita pasif dan aktif melalui  proses  sebagai  berikut : 

1) Menanyakan balita yang batuk  dan atau  kesukaran bernapas. 

2) Melakukan  pemeriksaan dengan  melihat  tarikan  dinding  dada  bagian  

bawah  ke dalam (TDDK) dan hitung  napas. 

3) Melakukan penentuan tanda bahaya sesuai golongan umur <2 bulan dan 2 

bulan sampai dengan <5 tahun. 

4) Melakukan klasifikasi balita batuk dan atau kesukaran bernapas/ nafas 

cepat, pneumonia berat, pneumonia dan batuk  bukan  pneumonia. 

2.1.15.4 Menilai Anak Batuk dan atau Kesukaran Bernafas 

Menilai berarti memperoleh informasi tentang penyakit anak dengan 

anamnesis (mengajukan pertanyaan kepada ibu) dan pemeriksaan fisik balita 
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dengan cara melihat dan mendengarkan pernafasan. Cara pemeriksaan fisik yang 

digunakan adalah dengan mencari beberapa tanda klinik tertentu yang mudah 

dimengerti dan diajarkan tanpa penggunaan alat-alat kedokteran seperti stetoskop, 

pemeriksaan penunjang baik laboratorium, radiologi ataupun pemeriksaan 

lainnya. Tanda klinik tersebut adalah : nafas cepat, tarikan dinding dada bagian 

bawah ke dalam (TDDK) dan suara nafas tambahan (wheezing dan stridor) (Ditjen 

P2PL, 2012:5). 

Petugas kesehatan perlu mengenal anak-anak yang sakit serius dengan 

gejala batuk atau sukar bernafas yang membutuhkan pengobatan dengan antibiotik 

ditandai dengan nafas cepat dan mungkin juga tarikan dinding dada bagian, yaitu 

pneumonia yang bawah ke dalam (Ditjen P2PL, 2012:4). Berikut adalah batasan 

frekuensi hitung nafas sesuai golongan umur (Ditjen P2PL, 2012:13) : 

Tabel 2.1. Batasan frekuensi nafas balita 

 

Berikut adalah klasifikasi balita batuk dan atau kesukaran bernafas 

berdasarkan jenis dan kelompok umur (Kemenkes RI, 2011 : 15): 

Tabel 2.2 Klasifikasi batuk pada balita 

 

KELOMPOK 

UMUR 
KLASIFIKASI 

TANDA PENYERTA SELAIN BATUK 

DAN ATAU SUKAR BERNAFAS 

2 Bulan s/d 

< 5 tahun 

Pneumonia Berat 
Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam 

(TDDK) (Chest indrawing) 

Pneumonia Nafas cepat sesuai golongan umur 

Bukan Pneumonia 
Tidak ada nafas cepat dan tidak ada 

tarikan dinding dada ke dalam 

UMUR ANAK Anak Dikatakan Bernafas Cepat Jika 

< 2 bulan Frekuensi nafas : 60 kali per menit atau lebih 

2 sampai <12 bulan Frekuensi nafas : 50 kali per menit atau lebih 

12 bulan sampai <5 tahun Frekuensi nafas : 40 kali per menit atau lebih 
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< 2 Bulan 

Pneumonia Berat 

Nafas cepat >60 kali atau lebih/menit atau 

Tarikan kuat dinding dada bagian bawah ke 

dalam (TDDK) 

Bukan Pneumonia 
Tidak ada nafas cepat da tidak ada tarikan 

dinding dada bagian bawah ke dalam 

 

2.1.15.5 Perkiraan Jumlah Penderita Pneumonia Balita  

Perkiraan jumlah penderita pneumonia balita suatu puskesmas 

didasarkan pada angka insidens p neumonia balita dari jumlah di wilayah 

kerja Puskesmas yang bersangkutan. Jika angka insidens pneumonia balita 

untuk suatu daerah belum diketahui maka dapat digunakan angka perkiraan 

(nasional) insidens pneumonia di Indonesia yang dihitung 10% dari total 

populasi balita. Jika jumlah balita belum diketahui, maka jumlah balita 

dihitung dengan perkiraan 10% x Jumah total penduduk.  

Jika provinsi, kabupaten/ kota memiliki data  jumlah  Balita  yang 

resmi/ riil dari pencatatan petugas di wilayahnya,  maka  dapat  

menggunakan data  tersebut sebagai dasar  untuk  menghitung jumlah  

penderita pneumonia balita. Perhitungan perbulan bermanfaat untuk 

pemantauan dalam  p encapaian target penderita pneumonia Balita. 

2.1.15.6 Target Penemuan 

Dalam rangka pengendalian pneumonia balita pemerintah 

menentukan target cakupan penemuan penderita dan menurunkan angka 

kematian balita akibat pneumonia yaitu (Kemenkes RI, 2012) 

1) Tercapainya  cakupan  penemuan  pneumonia  balita  dari tahun ke 

tahun.  
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Tahun 2010: 60%, tahun 2011: 70%, tahun 2012: 80%, tahun 2013: 

90% dan tahun 2014: 100% 

2) Menurunkan angka kematian pneumonia balita sebagai kontribusi 

penurunan angka  kematian Bayi dan  Balita,  sesuai  dengan  tujuan  

MDGs (44  menjadi 32  per 1.000 kelahiran  hidup)  dan  Indikator  

Nasional  Angka Kematian  Bayi (34  menjadi  23  per 1.000 kelahiran  

hidup). 

Target  penemuan penderita pneumonia balita  adalah  jumlah  

penderita pneumonia balita  yang harus  ditemukan/ dicapai di suatu  wilayah 

dalam  1 tahun  sesuai  dengan kebijakan  yang berlaku  setiap  tahun  secara  

nasional.  

Sebagai contoh, Diketahui jumlah perkiraan Pneumonia Balita tahun 

2012 = 300 Penderita, Kebijakan  tahun  2012 target  penemuan penderita 

pneumonia Balita adalah 70%. Maka jumlah (minimal) penderita pneumonia 

Balita yang harus  dicapai  di Puskesmas Melati adalah : 

Target/ Tahun = 70% x Perkiraan Pneumonia Balita 

=  70%  x  300 penderita pneumonia Balita 

=  210 Balita/ tahun 

Target/ Bulan = 70% x Perkiraan Pneumonia Balita 

     12 

= 70%  x  210 penderita pneumonia Balita
 

   12 

= 17-18 Balita/bulan 



32 

 

Bila Puskesmas Melati dalam setahun hanya menemukan 180 

penderita maka  pencapaian target  penemuan adalah: 

180 x 100% = 60% 

300 

Berarti Puskesmas Melati tidak mencapai target 70%, oleh karena  

itu perlu dianalisis penyebab permasalahannya sehingga dapat diketahui 

pemecahan masalah dan dapat ditindaklanjuti untuk tahun berikutnya 

(Kemenkes RI, 2012). 

2.1.15.7 Ketersediaan Logistik 

Penyediaan logistik dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah maka pusat akan menyediakan 

prototipe atau contoh logistik yang sesuai standard (spesifikasi) untuk pelayanan 

kesehatan. Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan logistik sesuai 

kebutuhan. Logistik yang dibutuhkan antara lain (Kemenkes RI, 2012): 

2.1.15.7.1 Obat 

1) Tablet Kotrimoksazol 480  mg  

2) Sirup Kotrimoksazol 240 mg/5 ml 

3) Sirup kering Amoksisilin 125  mg/5  ml 

4) Tablet Parasetamol 500 mg  

5) Sirup Parasetamol 120 mg/5 ml. 
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2.1.15.7.2 Alat 

 

1) Acute Respiratory Infection Soundtimer (ARI Soundtimer)  Digunakan untuk 

menghitung frekuensi napas dalam 1 menit. Masa pakai maksimal 2 tahun 

(10.000 kali pemakaian),  minimal  3 buah  

2) Oksigen konsentrator  khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan rawat inap 

3) Oksimeter denyut (Pulseoxymetry)  bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang 

memiliki oksigen konsentrator. 

2.1.15.7.3 Pedoman 

Satu set buku pedoman Pengendalian ISPA, yang terdiri dari: 

1) Pedoman Pengendalian ISPA  

2) Pedoman Tatalaksana Pneumonia Balita  

3) Pedoman Autopsi Verbal 

4) Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza 

5) Pedoman Respon Nasional menghadapi Pandemi Influenza 

2.1.15.7.4 Media KIE (Elektronik dan Cetak) 

1) DVD Tatalaksana pneumonia Balita.  

2) TV spot dan Radio Spot tentang pneumonia Balita.  

3) Poster, Lefleat, Lembar Balik, Kit Advokasi dan Kit Pemberdayaan 

Masyarakat.  

2.1.15.7.5 Media pencatatan dan pelaporan 

1) Stempel  ISPA  Merupakan alat bantu untuk pencatatan penderita pneumonia 

Balita sebagai  status penderita.  
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2) Register  harian Pneumonia (non sentinel dan  sentinel)  

3) Formulir  laporan bulanan (non  sentinel dan  sentinel) 

2.1.16 Pencatatan Pelaporan 

Untuk  melaksanakan kegiatan  pengendalian ISPA diperlukan  data  

dasar  (baseline) dan  data program yang lengkap  dan akurat. Data dasar  atau  

informasi tersebut diperoleh  dari : 

1) Pelaporan rutin  berjenjang dari fasilitas  pelayanan kesehatan hingga  ke 

pusat  setiap bulan.  Pelaporan rutin kasus  pneumonia tidak hanya 

bersumber dari Puskesmas saja tetapi  dari semua  fasilitas  pelayanan 

kesehatan baik swasta  maupun pemerintah. 

2) Pelaporan surveilans sentinel semua  golongan  umur  dari  lokasi sentinel 

setiap  bulan. 

3) Laporan kasus  influenza  pada  saat  pandemi 

Disamping   pencatatatan  dan  pelaporan tersebut  di  atas,   untuk   

memperkuat  data   dasar diperlukan  referensi  hasil survei dan penelitian 

dari berbagai  lembaga  mengenai pneumonia. Data  yang telah  terkumpul 

baik  dari  institusi sendiri  maupun dari  institusi luar  selanjutnya dilakukan   

pengolahan dan  analisis.  

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan baik oleh Puskesmas, 

kabupaten/ kota maupun provinsi. Di tingkat Puskemas pengolahan dan  

analisis data  diarahkan untuk tujuan tindakan koreksi secara langsung dan  

perencanaan operasional tahunan. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota 

diarahkan untuk tujuan bantuan tindakan dan penentuan kebijakan  
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pengendalian serta perencanaan tahunan/ 5 tahunan di wilayah kerjan 

masing-masing. 

2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

2.2.1 Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas  adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes 75 Tahun 

2014). 

Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 

penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan serta 

memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menanggulangi timbulnya 

masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat 

(Permenkes 75 Tahun 2014).  

2.2.2 Tujuan, Peran dan Fungsi Puskesmas 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat meliputi kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan 

bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang 

optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.  
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Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka 

mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara upaya Kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.  

Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat (Permenkes 

75 Tahun 2014).  

2.2.3 Upaya Kesehatan Puskesmas 

Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan 

masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya 

kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk 

mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang 

kesehatan. meliputi (Permenkes 75 Tahun 2014) : 

1) Pelayanan promosi kesehatan; 

2) Pelayanan kesehatan lingkungan; 

3) Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;  

4) Pelayanan gizi;  

5) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.   

Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan 

masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau 

bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas 

masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang 

tersedia di masing-masing puskesmas. Untuk melaksanakan upaya kesehatan, 
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puskesmas harus menyelenggarakan manajemen puskesmas, pelayanan 

kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan 

laboratorium (Permenkes 75 Tahun 2014). 

2.3 Praktik  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, Pusat Bahasa, 2013: 

892) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori/ 

melaksanakan pekerjaan dengan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya). 

Notoatmodjo (2003) mengatakan seseorang yang telah mengetahui stimulus/objek 

kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang 

diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan/ mempraktikkan 

apa yang diketahui atau disikapinya (di nilai baik). Inilah yang disebut praktik 

(practice) kesehatan atau dapat dikatakan praktik kesehatan (overt behavior).  

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan 

atau praktik (practice), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang 

lain. Oleh sebab itu disebut overt behavior, tindakan nyata/praktik (practice). 

(Notoatmodjo, 2003).   

Tingkatan praktik menurut kualitasnya Notoatmodjo (2003), 

mengemukakan bahwa praktik atau tindakan ini dapat dibedakan menjadi 4 

tingkatan menurut kualitasnya, yaitu :   

1) Persepsi (perception) yaitu mengenal dan memilih berbagai objek 

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat 
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pertama. Misalnya,  seorang ibu dapat memilih makanan yang bergizi tinggi bagi 

anak balitanya.   

2) Respons terpimpin (guided response) yaitu dapat melakukan sesuatu sesuai 

dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator 

praktik tingkat dua, misalnya, seorang ibu dapat memasak sayur dengan benar, 

mulai dari cara mencuci dan memotong-motongnya, lamanya memasak menutup 

pancinya dan sebagainya.    

3) Mekanisme (mecanism) yaitu apabila seseorang telah dapat melakukan 

sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan 

kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga. Misalnya seorang ibu 

yang sudah mengimunisasikan bayinya pada umur-umur tertentu tanpa menunggu 

perintah atau ajakan orang lain.    

4) Adaptasi (adaption) Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah 

berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah di modifikasikannya tanpa 

mengurangi kebenaran tindakan tersebut misalnya, ibu dapat mengenali gejala 

batuk yang hanya karena alergi dan gejala batuk yang merupakan tanda 

pneumonia.   

2.3.1 Praktik Bidan 

2.3.1.1 Pengertian  

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang 

telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Kepmenkes 1464,2010:3). 
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Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat 

dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan (Kepmenkes 1464,2010:5). 

Untuk melaksanakan pelayanan kebidanan tersebut bidan menyelenggarakan 

praktik kebidanan.  

Praktik kebidanan merupakan implementasi dari ilmu kebidanan yang 

didasari etika dan kode etik bidan. Dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang 

izin dan penyelenggaraan praktik bidan dinyatakan bahwa praktik kebidanan 

adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan 

kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan 

dan kemampuannya (Kepmenkes RI, 2010:3). Untuk menyelenggarakan praktik 

tersebut bidan wajib memenuhi syarat – syarat yang berlaku. Bidan yang 

menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki Surat ijin Kerja Bidan (SIKB) 

dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB).   

Bidan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, 

standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta 

mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. 

2.3.1.2 Kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan balita  

Dalam Penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan berwenang untuk 

memberikan pelayanan pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi 

perempuan dan keuarga berencana. Pelayanan kesehatan anak diberikan pada bayi 

baru lahir, anak balita dan anak pra sekolah. Pelayanan tersebut diantaranya 
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adalah pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah, penanganan 

kegawat-daruratan dilanjutkan dengan perujukan, penyuluhan dan konseling. 

Bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan 

kesehatan diantaranya penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman 

yang ditetapkan, melakukan pembinaan peran serta masyarakatn di bidang 

kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita 

(Kepmenkes 1464, 2010:6-8)).  

2.4 Teori Perilaku 

2.4.1 Pengertian Perilaku Kesehatan 

Perilaku kesehatan menurut Skiner (1938 dalam Notoatmojo, S, 2012:131) 

adalah suatu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari 

luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses stimulus terhadap organisme.  

2.4.1.1 Perilaku Model Lawrence W.Green (1980) 

Perilaku menurut teori dari Lawrence Green (1980) dalam Notoatmojo 

(2012) membedakan masalah kesehatan menjadi 2 determinan yaitu faktor 

perilaku (behavior causes) dan non perilaku (non-behaviour causes). Faktor 

perilaku sendiri bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada 

setiap individu. Green membagi faktor perilaku menjadi 3 faktor utama yaitu 

faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. 
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Ketiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan tersebut dapat 

digambarkan seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

                               

                               

                                                                                                                                
 

                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tiga kategori faktor yang memberi kontribusi atas perilaku kesehatan 

Sumber : L. Green (1980) dalam Notoatmojo (2012) 

 

Menurut Green (1980), faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan 

individu atau kelompok masyarakat adalah : 

1) Faktor-faktor Predisposisi (predisposing faktors), merupakan faktor yang 

mendahului sebelum terjadinya suatu perilaku, yang menjelaskan alasan dan 

motivasi untuk berperilaku tertentu. Yang termasuk dalam faktor predisposisi 

dalam penemuan Pneumonia balita adalah Umur, Beban kerja, pengetahuan, 

keyakinan, nilai, sikap. 

Faktor Pemungkin (Enabling Factor) 

1 Ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana 

2 Kemudahan akses 

3 Pedoman, aturan perundang-undangan 

Faktor Penguat (Reinforcement Factor) 

1 Sikap dan perilaku keluarga, kelompok, guru, 

petugas kesehatan 

2 Sikap dan perilaku tokoh masyarakat, pengambil 

keputusan (atasan, stakeholder) 

Perilaku 
Spesifik 

(Behavior) 

Faktor yg mempermudah (Predisposing Factor)  

1 Pengetahuan, Sikap 

2 Tradisi dan kepercayaan 

3 Sistem nilai yang dianut 

4 Persepsi  
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2) Faktor-faktor Pemungkin (enabling faktors), agar terjadi suatu perilaku 

tertentu diperlukan perilaku pemungkin suatu motivasi. Ketersediaan sumber 

daya kesehatan, keterjangkauan sumber daya kesehatan, keterampilan yang 

berkaitan dengan kesehatan. Jika dikaitkan dengan penemuan penderita 

Pneumonia, maka yang menjadi faktor pemungkin adalah ketersediaan dana, 

masa kerja, ketersediaan sarana-prasaran atau fasilitas. Oleh karena itu, faktor 

ini disebut faktor pendukung atau faktor pemungkin. 

3) Faktor penguat (renforcing factors) adalah faktor yang mendukung terwujud 

sikap dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam melakukan 

suatu tindakan. Dalam penemuan penderita Pneumonia yang menjadi faktor 

pendukung adalah, dukungan atasan atau pimpinan, dukungan dari mitra 

kerja, tokoh masyarakat, pemuka agama, dukungan keluaraga, dan lain-lain 

yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Notoatmojo, 

2012:18).  

2.5 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita Oleh Bidan Di Puskesmas Wilayah Kabupaten 

Pemalang 

2.5.1 Umur 

Umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) 

(Depdiknas, Pusat Bahasa, 2013). Semakin tua umur seseorang, maka pengalaman 

akan bertambah sehingga akan meningkatkan pengetahuannya akan suatu objek 

(Priyoto, 2014:81). Pegawai yang berusia  lebih tua  cenderung  lebih  mempunyai  

rasa keterikatan atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan yang  
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berusia muda sehingga meningkatkan loyalitas mereka pada organisasi. Semakin  

tua umur seseorang akan semakin trampil dalam melaksanakan tugas, semakin 

kecil tingkat kesalahannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal itu terjadi  

karena salah satu faktor kelebihan manusia dari makhluk lainnya adalah 

kemampuan belajar dari pengalaman, terutama pengalaman yang berakhir pada 

kesalahan. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat 

seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi 

kedewasaaanya. Hal ini sebagai bagian dari pengalaman dan kematangan jiwa 

(Wawan dan Dewi, 2011;17).  

Vaughan dalam Widayatun (1999:152) tahap perkembangan umur masa 

dewasa adalah masa dewasa awal (19-30 tahun), masa dewasa tengah (31-39 

tahun) dan masa dewasa akhir/lanjut (40-59 Tahun). Masa dewasa muda 

merupakan masa ketegangan emosional dan ketergantungan, penyesuaian diri dan 

kreatif. Masa dewasa pertengahan adalah masa transisi, masa pencapaian sukses, 

masa berprestasi. Masa dewasa akhir adalah menyesuaikan diri dengan peran 

sosial yang luwes, menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, dan pengaturan 

kehidupan fisik yang memuaskan (Widayatun, 2009:173). 

Hasil penelitian Indrawati (2009 :122-123) menunjukkan ada hubungan 

antara umur bidan dengan penggunaan partograf. Bidan yang menggunakan 

partograf mempunyai hasil yang baik lebih baik pada bidan dengan usia tua. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa usia responden yang makin dewasa akan mudah 

beradaptasi dalam praktik pertolongan persalinan dengan menggunakan partograf. 
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2.5.2 Beban Kerja (Tugas Rangkap) 

Beban kerja adalah Jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

seseorang ataupun sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam 

keadaan normal. Hal ini merupakan tanggungjawab dari pekerjaan yang 

bersangkutan. Beban kerja setiap puskesmas yang tinggi akan menimbulkan 

keluhan, tingginya beban kerja karyawan kesehatan dapat berefek penurunan 

terhadap prestasi kerja (Ilyas, 2004). Menurut Kepmenkes No 81/Menkes/I/2004, 

beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga 

kesehatan profesional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. 

Kepmenpan No 75/M.PAN/7/2004 menyatakan bahwa beban kerja merupakan 

sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan 

waktu.  

Untuk mengetahui beban kerja suatu pekerjaan dapat dilakukan 

pengukuran kerja. Kemenkes RI (2012:47) menyebutkan bahwa dalam 

pemantauan pelaksanaan penanganan pneumonia balita, komponen sumber daya 

manusia yang perlu dipantau adalah apakah petugas yang menangani pneumonia 

balita di puskesmas memiliki tugas rangkap atau tidak, sehingga dalam penelitian 

ini akan dikaji apakah bidan yang menangani pneumonia dibebani tugas rangkap 

kepadanya selain tugas pokok sesuai jabatan fungsionalnya.  

Bidan menjalankan tugas sesuai dengan jabatan fungsional yang 

ditetapkan, namun karena petugas yang kurang, seringkali harus merangkap tugas 

lain baik dalam teknis program dalam tugas yang bersifat adminstratif. 
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Berdasarkan beberapa penelitian, beban tugas rangkap ini dapat mempengaruhi 

kinerja pada tugas pokok yang diemban.  

Hasil penelitian Awusi (2009) menyebutkan bahwa adanya tugas rangkap 

yang dimiliki petugas TB menyebabkan kurangnya perhatian petugas terhadap 

pasien yang berkunjung dengan gejala-gejala TB. Kadang terjadi ketika suspek 

datang dengan membawa pot dahak untuk pemeriksaan pagi sewaktu, petugas TB 

sedang melakukan tugas lainnya. Penelitian Made (2005) menyatakan bahwa 

tugas rangkap berhubungan bermakna dengan penemuan penderita TB paru. Hal 

ini karena kontribusi responden yang memiliki tugas rangkap terhadap penemuan 

penderita TB paru yang tinggi lebih kecil dibanding berkontribusi terhadap 

penemuan yang rendah. 

2.5.3 Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang penting sebelum suatu tindakan kesehatan pribadi 

terjadi, tetapi tindakan kesehatan yang diharapkan mungkin tidak akan terjadi 

kecuali apabila seseorang mendapat isyarat yang cukup kuat untuk memotivasinya 

bertindak atas dasar pengetahuan yang dimilikinya. Hasil penelitian Duhri (2013) 

yang menyebutkan bahwa pengetahuan memiliki kontribusi dalam peningkatan 

kinerja petugas P2TB. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah : 

1) Pengalaman dan informasi 

Seseorang mendapat pengalaman dan informasi dari guru, teman, orang tua, 

surat kabar, buku dan lain-lain 
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2) Jumlah keluarga, umur, pekerjaan dan pendapatan keluarga 

Beberapa okum tersebut mempengaruhi tingkat pengetahuan yang didapatkan 

seseorang kaitannya dengan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan serta kemampuan usia seseorang di dalam menyerap suatu 

pengetahuan. 

3) Pengaruh Budaya 

Kebudayaan menurut Taylor dalam bukunya “Primitive culture” yaitu:
 

keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, 

kepercayaan dan kemampuan kesenian, moral, okum, adat-istiadat, dan 

kemampuan lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakat, karena 

kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu yang menjadi 

kelompok masyarakat asuhannya. Hanya kepribadian yang kuat dari individu 

tersebut yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan 

sikap individual.   

2.5.4 Sikap Bidan  

Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

merupakan pelaksanaan motif tertentu, sikap belum merupakan tindakan (reaksi 

terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi praktik (tindakan) atau 

(reaksi tertutup) (Notoatmojo, 2003). Selanjutnya disebutkan sikap terdiri dari tiga 

komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif/ perilaku. Komponen afektif adalah 

perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. 

Komponen kognitif adalah kepercayaan  atau keyakinan seseorang mengenai 
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objek. Adapun komponen konatif adalah  kecenderungan untuk berperilaku atau 

berbuat dengan cara-cara tertentu  berkenaan dengan kehadiran objek sikap. 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu 1) menerima (receiving), 2) 

merespons (responding), 3) menghargai (valuing), 4) bertanggung jawab 

(responsible) (Notoatmodjo, 2012:142). Sikap adalah kecenderungan untuk 

bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, sebab untuk 

terwujudnya tindakan perlu faktor lain, yaitu antara lain adanya fasilitas/sarana 

dan prasarana. Seorang ibu sudah tahu bahwa anak yang sakit perlu diperiksa ke 

Puskesmas bukan ke dukun bayi dan dan sudah ada niat (sikap) untuk periksa. 

Agar sikap ini meningkat menjadi tindakan, maka diperlukan bidan, posyandu 

atau puskesmas yang dekat dari rumahnya atau fasilitas tersebut  mudah 

dicapainya. Apabila tidak, kemungkinan ibu tersebut tidak akan memeriksakan 

anaknya  

Hasil penelitian Indrawati (2009 :122-123) menunjukkan ada hubungan 

antara sikap bidan terhadap praktik penggunaan partograf pada pertolongan 

persalinan normal (p=0,001). Murhayati (2010) menyatakan ada hubungan sikap 

ibu dengan praktek perawatan balita (p value 0,003, OR : 4,278). 

Pengukuran sikap dapat melalui observasi perilaku, penanyaan langsung 

dan pengungkapan langsung. Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self 

report yang hingga kini dianggap paling dapat diandalkan adalah dengan 

menggunakan daftar pernyataan - pernyataan yang harus dijawab oleh individu 

yang disebut sebagai skala sikap. Skala sikap berupa kumpulan pernyataan 
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mengenai suatu objek sikap dari respon subjek dapat disimpulkan mengenai arah 

dan intensitas sikap seseorang (Azwar, 2013: 95). 

2.5.5 Masa Kerja (Lama Memegang Program) 

Masa kerja ada karena adanya hubungan kerja, oleh karenanya 

perhitungan masa kerja dihitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pekerja 

dan pengusaha atau sejak pekerja pertama kali mulai bekerja di perusahaan 

tertentu dengan berdasarkan pada perjanjian kerja. (UU No 13 tahun 2003 Psl. 50 

UU Ketenagakerjaan). Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada 

suatu organisasi, lembaga dan sebagainya. Masa kerja seseorang dalam organisasi 

perlu diketahui karena masa kerja merupakan salah satu indikator tentang 

kecenderungan para pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Misalnya 

agar produktivitas kerja, semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi 

pula produktivitasnya karena semakin berpengalaman dan mempunyai 

keterampilan yang baik dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya 

(Siagian, 2003).  

Setiap organisasi menginginkan para pekerja terus bekerja pada organisasi 

yang bersangkutan selama masa aktifnya. Dengan pertimbangan, jika banyak 

tenaga aktif meninggalkan organisasi dan pindah bekerja ke organisasi lain. Hal 

ini merupakan pencerminan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam organisasi 

tersebut. Hal ini yang dipertimabangkan adalah semakin banyak orang lama yang 

pindah bekerja, organisasi yang ditinggalkan dapat menderita kerugian.  

Masa kerja berhubungan erat dengan pengalaman-pengalaman yang 

didapat dalam menjalankan tugas mereka yang berpengalaman dipandang lebih 
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mampu dalam melaksanakan tugas, makin lama masa kerja seseorang maka 

kecakapan mereka akan lebih baik, karena sudah menyesuaikan diri dengan 

pekerjaannya. menurut Gibson (1996) bahwa masa kerja sebagai variabel  

individu  mempunyai  efek  secara  tidak  langsung  dengan  perilaku  dan kinerja 

individu. Penelitian Ivantika (2001) menyatakan ada hubungan yang bermakna 

antara lama kerja pengelola P2 ISPA dengan cakupan penemuan penderita 

pneumonia.  

Masa kerja dapat diartikan sebagai lamanya seseorang bekerja dalam 

melakukan tugas tertentu secara terus menerus dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Seorang bidan dikatakan terampil jika mempunyai pegaalaman klinik lebih dari 3 

tahun dan mempunyai kesempatan atau sedang mengikuti pendidikan. Pengalamn 

praktik bidan lebih dari 3,5 bahkan 10 tahun dapat dikatakan bidan tersebut mahir 

(Sofyan M, et all, 2003). Dalam Penelitian ini, yang dimaksud dengan masa kerja 

adalah berapa lama petugas puskesmas (bidan yang ditunjuk untuk melakukan 

tatalaksana pneumonia balita di ruang KIA Puskesmas) memegang program 

Pneumonia sampai dengan waktu penelitian.  

2.5.6 Ketersediaan Fasilitas 

Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, 

anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah 

ditentukan (Depdiknas, 2013). Ketersediaan fasilitas terkait penanganan praktik 

pneumonia balita meiputi kelengkapan, kesiapan untuk digunakan dan jumlah 

yang mencukupi (Kemenkes RI, 2014, Modul 7). Fasilitas adalah seperangkat 

mesin dan peralatan kerja dalam unsur manajemen. Dengan adanya mesin, maka 
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maka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan akan semakin cepat 

dan efisien, Disamping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat 

diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan berkualitas untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. Dukungan logistik sangat diperlukan dalam 

menunjang pelaksanaan pengendalian pneumonia. 

Pemantauan logistik dilaksanakan menggunakan formulir supervisi yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik pemerintah (UU 

No.19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara). Penilaian kecukupan 

logistik dapat dilihat dari indikator logistik pengendalian ISPA yang meliputi 

tersedianya alat sound timer dan oksigen konsentrator, ketersediaan antibiotik, 

ketersediaan antiviral (oseltamivir), ketersediaan obat-obat penunjang, pedoman, 

media KIE dan media audio visual. Penilaian terhadap ketersediaan logistik 

tersebut dilakukan dengan pengamatan langsung. Tingkat kelengkapan dihitung 

dengan menggunakan rumus jumlah ya dibagi jumlah ya dan tidak. Ketersediaan 

dianggap baik bila telah mencapai 80% atau lebih (Dinkesprop Jateng, 2004:22). 

Hasil penelitian tentang hubungan pelayanan puskesmas berbasis 

manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dengan kejadian pneumonia balita di 

Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa sarana pendukung MTBS berhubungan 

dengan penemuan kejadian pneumonia balita (hasil uji chi square diperoleh nilai p 

0,018 dengan Coefisien Contingensi sebesar 0,252). Sarana yang dimaksudkan 

adalah semua sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang 

keberlangsungan kegiatan manajemen terpadu balita sakit, yang terdiri atas ruang 

MTBS, formulir MTBS dan Kartu Nasihat ibu, serta logistik (peralatan dan obat-
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obatan yang mendukung dalam kegiatan pemeriksaan pneumonia pada balita, 

yang meliputi: thermometer, stetoskop, dan timer ISPA atau arloji) (Hidayati, 

A.N, 2011).  

2.5.7 Dukungan Kepala Puskesmas 

Dukungan atasan diartikan sebagai keerlibatan manajer dalam suatu 

kegiatan dan menyediakan sumber daya. Dukungan atasan juga mempengaruhi 

keberhasilan implementasi sisem baru dan pengembangan daya inovatif bawahan. 

Kepala puskesmas sebagai pemimpin atau manajer sangat besar 

pengaruhnya bagi pelaksanaan pengendalian ISPA di puskesmas. Kepala 

puskesmas yang mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin dan manajer 

akan mampu membuat tim yang berdaya guna melalui pembentukan hubungan 

kerjasama yang kuat di antara staf sehingga menciptakan komitmen yang kuat 

untuk memberikan waktu dan kemampuannya. Kemampuan manajemen yang 

baik membantu membangun dan menjaga kelangsungan praktik penemuan kasus 

pneumonia pada balita. 

Terry (dalam Azwar, 2002) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

hubungan yang tercipta dari pengaruh yang dimiliki seseorng terhadap orang lain 

sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerjasama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang 

pemimpin dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan 

mendorong semangat kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal 

(Hasibuan, 2008) 
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WHO (2004:6) mengamanatkan bahwa untuk mengurangi kematian balita 

akibat pneumonia maka negara – negara perlu mengadopsi dan mempromosikan 

kebijakan yang mendukung peran petugas kesehatan untuk 

mengidentifikasi dan mengobati pneumonia dengan antibiotik dibawah 

pemantauan dan pengawasan yang tepat. Untuk itu Kepala Puskesmas harus 

memberikan dukungan bagi petugas kesehatan dalam penanganan dan pneumonia 

balita diantaranya otorisasi penggunaan antibiotik, menyediakan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk program kesehatan masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan 

dalam manajemen kasus pneumonia, konseling dan rujukan, memperkuat sistem 

pasokan obat, memastikan ketersediaan konsisten antibiotik dan pemantauan 

penggunaannya, monitoring dan evaluasi kegiatan program pekerja kesehatan 

masyarakat. 

Hasil Penelitian Ivantika (2001) menyebutkan bahwa kepemimpinan 

kepala puskesmas (p=0,034) mempunyai hubungan yang bermakna denan 

cakupan penemuan penderita pneumonia balita.  

2.5.8 Dukungan Mitra Kerja 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan orang lain untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya. Dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai 

ketersediaan bantuan baik itu yang berasal dari supervisor, rekan kerja, anggota 

keluarga, dan teman. Dukungan sosial dapat mengurangi beban atau permasalahan 

yang dihadapi oleh seseorang.  Di lingkungan pekerjaan, hubungan antar 

karyawan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Buhnis, dkk dalam Erni 

(1995) yang dikutip Murtiningrum A (2006) mengemukakan dua alasan penting 
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keberadaan dukugan sosial. Pertama, individu membutuhkan bantuan orang lain 

bilamana tujuan atau aktivitas pekerjaan demikian luas dan kompleks sehingga 

tidak dapat menyelesaikan sendiri. Kedua, hubungan antara karyawan itu 

mempunyai nilai sebagai tujuan yaitu pekerjaan yang menuntut hubungan saling 

membantu. Bantuan yang diperoleh dalam hubungan interpersonal dibutuhkan 

dalam menunjang kelancaran organisasi.  

Hubungan sosial kultur seseorang dalam kelompok tertentu sangat 

dipengaruhi oleh kerjasama individu dengan beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan diantaranya suasana nyaman, rasa aman, kemampuan berpikir, 

perumusan tujuan, fleksibilitas, mufakat, kesadaran kelompok dan penilaian 

sinambung. Perilaku dalam kelompok dituntut adanya ketaatan dan konfomitas. 

(Widayatun, 2009:145). Dukungan sosial dapat berupa pemberian infomasi, 

dukungan emosional (membantu penguasaan emosi), dukungan instrumental 

(pertolongan praktis dan kongkrit), dukungan penilaian (memberi umpan balik, 

dan menengahi pemecahan masalah) yang didapat dari hubungan sosial akrab 

yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai.  

Robbins (2002) menyatakan bahwa dukungan sosial yaitu hubungan dengan 

kolega, rekan kerja atau atasan dapat menyangga dampak stress. Logika yang 

mendasari pendapat ini adalah bahwa dukungan sosial bertindak sebagai suatu 

pereda, yang mengurangi efek negatif bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

bertegangan tinggi bagi pekerja yang memiliki hubungan yang kurang baik atau 

bahkan tidak baik sama sekali dengan rekan kerja dan atasan. 
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2.6 KERANGKA TEORI PENELITIAN 

Setelah memperhatikan seluruh uraian diatas, maka disusun kerangka teoritis 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Modifikasi Teori L Green dan H.L Blum (Notoatmojo, 2012:20) 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teoritis dari Green (1980) maka dapat disusun 

kerangka konsep penelitian yang dapat ditampilkan pada gambar berikut ini : 

 

                         

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Bagan Kerangka Konsep Penelitian 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

Faktor Predisposisi 

1. Umur Bidan 

2. Pengetahuan Bidan tentang 

penemuan pneumonia balita 

3. Sikap Bidan terhadap 

penemuan pneumonia balita 
 

Praktik Penemuan 

pneumonia balita 

oleh bidan 

Faktor Penguat 

1. Dukungan Kepala Puskesmas 

2. Dukungan Mitra Kerja 

(Pemegang program P2 ISPA 

dan rekan bidan di ruang 

KIA) 

Faktor Pemungkin 

 

1. Ketersediaan Fasilitas 

2. Tugas rangkap bidan 

3. Lama memegang program 

pneumonia balita 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Praktik Petugas Puskesmas 

dalam Penemuan Pneumonia Balita. 

3.2.2 Variabel bebas 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Umur bidan, 

Pengetahuan bidan tentang penemuan pneumonia balita, Sikap bidan terhadap 

penemuan pneumonia balita, Ketersediaan Fasilitas, Tugas rangkap bidan, Lama 

memegang program pneumonia balita, Dukungan Kepala Puskesmas dan 

Dukungan Mitra kerja (Pemegang program P2 ISPA dan rekan bidan di ruang 

KIA). 

3.3 Hipotesis Penelitian 

1) Terdapat hubungan Umur bidan dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita 

oleh Bidan di Kabupaten Pemalang; 

2) Terdapat hubungan Pengetahuan bidan tentang penemuan pneumonia balita 

dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita di Kabupaten Pemalang; 

3) Terdapat hubungan Sikap bidan tentang penemuan pneumonia balita dengan 

Praktik Penemuan Pneumonia Balita oleh Bidan di Kabupaten Pemalang; 

4) Terdapat hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita di Kabupaten Pemalang; 
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5) Terdapat hubungan Tugas rangkap bidan dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita di Kabupaten Pemalang; 

6) Terdapat hubungan Lama Memegang Program pneumonia balita dengan 

Praktik Penemuan Pneumonia Balita oleh Bidan di Kabupaten Pemalang; 

7) Terdapat hubungan Dukungan Kepala Puskesmas dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita di Kabupaten Pemalang ; 

8) Terdapat hubungan Dukungan Mitra Kerja (Pemegang program P2 ISPA dan 

rekan bidan di ruang KIA) dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita oleh 

Bidan di Kabupaten Pemalang ; 

3.4 Definisi  Operasional Variabel dan Skala Pengukuran Variabel 

Dari kerangka konsep yang telah digambarkan sebelumnya, selanjutnya 

dapat dijabarkan definisi operasional dan skala data dari variabel penelitian. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Alat Ukur Kategori Skala 

 Variabel Bebas    

1 Umur Jumlah tahun yang 

dihitung dari rentang 

waktu sejak petugas 

dilahirkan sampai 

penelitian dilakukan 

Kuesioner Usia < 40 tahun 

Usia ≥ 40 tahun 

 

(Widayatun, 2009:152) 

Ordinal 

2 Pengeta

huan 

bidan 

tentang 

penemu

an 

Kemampuan responden 

menjawab pertanyaan 

meliputi perbedaan 

ISPA dan Pneumonia, 

langkah penilaian, 

membuat klasifikasi, 

Kuesioner 1. Baik   : jika jawaban 

benar 76%-100%  

2. Cukup : jika jawaban 

benar 56%-75% 

 

 (Wawan&Dewi M, 2011) 

Ordinal 
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pneumo

nia 

balita  

tindakan/pengobatan, 

konseling, pelayanan 

tindak lanjut dan 

rujukan 

3 Sikap 

bidan 

terhadap 

penemu

an 

pneumo

nia 

balita 

Pilihan responden untuk 

melakukan penemuan 

kasus pneumonia pada 

balita sakit dengan 

keluhan batuk  

wawancar

a dengan 

kuesioner 

mengguna

kan skala 

likert  

 

1) Mendukung : skor ≥  

mean / median 

2) Kurang mendukung : 

skor < mean/median 

(Azwar, S, 2013:136) 

jika data terdistribusi 

normal menggunakan 

mean, jika tidak 

menggunakan median 

Ordinal 

4 Keterse

diaan 

Fasilitas 

Berupa kesiapan sarana 

prasarana yang 

digunakan dalam 

penemuan pneumonia 

balita (sesuai dengan 

yang dipersyaratkan 

dalam buku pedoman 

pengendalian ISPA, 

Kemenkes, 2012) 

cheklist Lengkap : skor ≥ 80% 

 

Tidak lengkap : skor < 

80% 

 

(Kemenkes RI, 2012) 

Ordinal  

5 Tugas 

rangkap 

bidan 

Ada/ tidaknya tanggung 

jawab yang dibebankan 

pada bidan diluar tugas 

jabatan fungsionalnya 

sebagai pelaksana 

kebidanan seperti 

menjadi bendahara 

puskesmas, pemegang 

program TB dan 

lainnya 

Kuesioner 1. Memiliki tugas rangkap 

2. Tidak memiliki tugas 

rangkap 

 

(Kemenkes RI, 2011:48) 

Nominal 

6 Lama 

meme 

gang 

program 

pneumo

Waktu yang dihitung 

pada waktu pertama 

kali memegang 

program pneumonia 

balita sampai 

Kuesioner Lama :  > 3 Tahun 

 

Baru  :  ≤ 3Tahun 

Nominal 
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nia 

balita  

dilaksanakan penelitian.  

(Sofyan M, et all, 2003) 

7 Dukung

an 

Kepala 

Puskes

mas 

Jawaban responden 

tentang bantuan, 

dorongan, bimbingan  

kepala puskesmas 

dalam penemuan 

pneumonia balita  

 

Kuesioner Lebih Mendukung : skor 

≥ mean / median 

 

Kurang mendukung : skor 

< mean/median 

Data tidak terdistribusi 

normal mengunakan 

Median = 6 

(Purwanto, 2011:37) 

Ordinal  

8 Dukung

an Mitra 

Kerja 

Jawaban responden 

menyangkut pemberian 

informasi,  bantuan 

tenaga, emosional dan 

bantuan penilaian yang 

diberikan pemegang 

program P2 ISPA 

puskesmas dan rekan 

kerja di ruang KIA 

dalam penemuan kasus 

pneumonia. 

Kuesioner Lebih Mendukung : skor 

≥ mean / median 

Kurang mendukung : skor 

< mean/median 

Data tidak terdistribusi 

normal mengunakan 

Median = 4 

(Purwanto, 2011:37) 

Ordinal 

 Variabel Terikat    

1 Praktik 

Penemu

an 

Pneumo

nia 

Balita 

Langkah-langkah 

tindakan yang 

dilakukan oleh bidan 

pada balita sakit dengan 

keluhan batuk yang 

periksa ke Puskesmas 

di ruang KIA  meliputi 

anamnesis, 

pemeriksaan, penentuan 

klasifikasi, pengobatan, 

konseling/tindak lanjut 

Observasi 

dengan 

cheklist,  

jawaban 

Y diberi 

skor 1, 

jawaban T 

diberi 

skor 0, 

Jawaban 

TB diberi 

Baik :  Jika sesuai standar  

: melaksanakan  ≥80% 

dari standar 

 

Buruk : Jika tidak sesuai 

standar  : melaksanakan   

< 80% dari standar 

 

Ordinal 
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dan rujukan jika 

diperlukan (sesuai 

dengan pedoman 

tatalaksana standar 

pneumonia, kemenkes, 

2012) 

tanda 

centang 

(tidak 

berskor) 

karena 

suatu 

langkah 

tidak 

berlaku 

untuk 

kasus 

yang 

sedang 

ditangani 

(Kemenkes RI, 2012) 

 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian adalah explanatory (penjelasan) dengan metode survai dan 

menurut caranya dengan pendektan Cross sectional yaitu subyek hanya 

diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap variabel pada saat 

penelitian (Notoatmojo, S., 2012:37). Penelitian eksplanatory (penjelasan) 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat melalui pengujian hipotesa (Notoatmojo, S., 2012:26). 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014 : 117). Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 
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Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. 

 Penelitian ini mengambil populasi seluruh Petugas Kesehatan Puskesmas 

di Kabupaten Pemalang yang bertugas melakukan pemeriksaan pada pasien balita 

di ruang rawat jalan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), yaitu bidan yang berjumlah  

242 orang. Argumentasi pemilihan bidan sebagai populasi penelitian ialah karena 

bidan merupakan petugas puskesmas yang menjalankan praktik/ bertugas di ruang 

rawat jalan KIA dan menangani secara langsung tatalaksana balita sakit salah 

satunya pada penemuan Pneumonia Balita dalam rangka pemberantasan penyakit 

(P2) ISPA. 

3.6.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 1993:75). Dengan kata lain, 

sampel adalah elemen-elemen populasi yang dipilih berdasarkan kemampuan 

mewakilinya. Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian 

keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, di mana 

kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut yang digunakan. 

Kriteria inklusi  pada sampel penelitian ini yaitu : 

1) Bidan yang bertugas di ruang Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas di wilayah 

Kabupaten Pemalang 
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2) Sudah mendapatkan pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

3) Bersedia menjadi responden 

Sedangkan Kriteria eksklusi pada sampel penelitian ini adalah : 

1) Bidan yang belum mendapatkan pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS). 

2) Tidak bersedia menjadi responden. 

Dari kriteria tersebut di atas maka diambil sampel yang memenuhi syarat-

syarat dalam penelitian ini yaitu 44 orang Bidan Puskesmas di Wilayah 

Kabupaten Pemalang. 

3.7 Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:129)  mengemukakan  sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut sumber jenisnya 

data dibedakan menjadi 2 yaitu : 

3.7.1  Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti 

baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data 

untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara 

langsung dan angket/kuesioner yang dibagikan kepada  pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.  

Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan  sebelumnya. 
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(Notoatmojo, S., 2012:141). Dalam penelitian ini data primer berupa hasil 

wawancara langsung dengan responden, hasil angket dari bidan, dan hasil 

observasi langsung penanganan pneumonia pada balita. 

3.7.2   Data Sekunder  

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data 

sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui 

media lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti menggunakan tehnik 

pengamatan sistematis terstruktur, yaitu dengan cara melihat dan mencatat semua 

data-data yang dibutuhkan (Notoatmojo, S, 2012:134) 

Data sekunder dalam penelitian ini  dikumpulkan dari laporan Program P2 

ISPA di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang meliputi gambaran umum 

tentang penderita Pneumonia Balita, dan jumlah penderita Pneumonia Balita. 

3.8 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

 Menurut Suharsimi Arikunto, (2012 : 60)  instrumen penelitian adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.Instrumen 

penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian  ini adalah lembar observasi dan kuesioner yang 

disusun secara terstruktur berdasarkan Skala Likert. 
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 Lebih lanjut menurut Sugiyono (2014 : 305) instrumen penelitian 

berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen. Oleh karena itu instrumen 

yang telah teruji validitas dan realibilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data 

yang valid dan reliabel apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat 

dalam pengumpulan datanya. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen 

dilakukan uji try out pada petugas praktik penemuan peneumonia balita pada 

Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Tegal. Adapun uji try out dilakukan 

terhadap 30 petugas yang menangani praktik penemuan pneumonia balita. 

3.8.1.1 Validitas  

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut benar-

benar mengukur apa yang diukur. Pengujian validitas instrumen pada penelitian 

ini menggunakan bantuan software program SPSS versi 16.00 untuk uji nilai r 

product moment pearson dengan taraf signifikansi 5%. Nilai r hitung 

dibandingkan dengan r tabel, jika r hitung > r tabel, maka butir atau variabel 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Karena jumlah responden dalam uji 

validitas dan reliabilitas penelitian ini adalah 30 orang, maka nilai r tabel adalah 

0,376. Variabel yang diuji validitas adalah variabel pengetahuan, sikap, dukungan 

kepala puskesmas dan dukungan rekan kerja. Variabel ketersediaan fasilitas dan 

praktik penemuan pneumonia tidak diujikan karena kuesioner disusun 

berdasarkan standar baku yang sudah ditetapkan oleh kemenkes.    

Hasil uji validitas variabel pengetahuan dengan jumlah soal 22, ada 2 soal 

yang tidak valid yaitu soal nomor 4 dan 8. Soal yang tidak valid kemudian 
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dihilangkan dengan pertimbangan masih ada butir soal yang bisa mewakili 

pertanyaan pada soal nomor 4 dan 8. Jumlah soal pengetahuan yang siap dihitung/ 

dianalisis kembali berjumlah 20 soal dan semuanya mempunyai nilai r > 0,376 

(valid). 

Uji validitas terhadap variabel sikap, dukungan kepala puskesmas dan 

dukungan rekan kerja hasilnya semua nilai r masing – masing varibael > 0,376 

(valid) sehingga dapat dikatakan semua butir soal valid.  

3.8.1.2  Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur 

meskipun digunakan secara berulang-ulang pada subjek yang sama atau berbeda. 

Adapun tolak ukur untuk mempresentasikan derajat reliabilitas adalah dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach. Nilai Alpha pada variabel pengetahuan 

sebesar 0,9213, variabel sikap 0,8641, variabel dukungan kepala puskesmas 

0,7246, variabel dukungan rekan kerja 0,8571. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semua soal pada kuesioner memiliki reliabilitas yang baik/ tinggi. 

3.8.2  Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kuantitatif. 
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1) Observasi   

Observasi adalah pengamatan yang  dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Dalam 

penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi 

partisipan yaitu peneliti mengamati langsung kegiatan praktik pemberantasan 

penyakit (P2) dalam penemuan Pneumonia balita di Puskesmas yang ditangani 

oleh bidan. 

2) Wawancara   

Dalam teknik pengambilan menggunakan wawancara hampir sama dengan 

kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam.  Namun disini 

peneliti memilih melakukan wawancara terstruktur, ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang sistematis sesuai tujuan penelitian.  

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 

kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan 

wawancara, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar 

belakang tentang masalah penelitian yang berkaitan dengan pemberantasan 

penyakit (P2) dalam penemuan pneumonia balita.  

3) Dokumentasi 

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, 
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serta data-data tentang praktek petugas pemberantasan penyakit (P2) dalam 

penemuan pneumonia balita. 

3.9 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

seorang peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan 

penelitian.Dalam penelitian ini ada 3 tahap penelitian yaitu : 

1) Pra Penelitian 

Kegiatan ini meliputi proses perumusan permasalahan penelitian, orientasi 

masalah dan pembuatan proposal penelitian, dan pembuatan kisi-kisi 

penelitian, instrumen penelitian dan bimbingan oleh dosen pembimbing. 

2) Kegiatan Penelitian 

Kegiatan ini meliputi penyebaran kuisioner terhadap responden, kegiatan 

observasi dan wawancara terhadap responden. Setelah kegiatan pengumpulan 

data tersebut dilanjutkan dengan proses penginputan data, penyusunan dan 

penganalisian data penelitian.  

3) Kegiatan Pasca Penelitian 

Kegiatan ini meliputi penyusunan hasil laporan penelitian serta proses 

pembimbingan dilanjutkan kegiatan seminar/presentasi ujian hasil penelitian. 

3.10. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua analisis data yang dijelaskan sebagai 

berikut : 
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1) Analisis univariat 

Data hasil penelitian ditabulasi untuk selanjutnya dihitung nilai mean dan 

persentase guna memperoleh informasi penemuan pneumonia balita beserta 

faktor-faktor penyebabnya. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan 

distribusi frekuensi masing- masing variabel, baik variabel bebas (independen) 

maupun variabel terikat (dependen). 

2)   Analisis bivariat 

  Data hasil penelitian ditabulasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan 

program SPSS 16.0 dengan uji statistik Chi-square, karena skala data pada 

penelitian ini adalah kategorik (nominal dan ordinal). Taraf  signifikansi yang 

digunakan adalah 95% dengan menggunakan nilai kemaknaan atau p sebesar 5% 

(Sugiyono, 2005: 104). 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel dapat 

diketahui dengan menghitung nilai chi-square. Jika chi-square hitung lebih besar 

dari chi-square tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Selain itu untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel dapat dilihat dari nilai 

probabilitasnya (Pvalue). Jika Pvalue > 0.05 maka tidak ada hubungan yang 

bermakna antara dua variabel. Sebaliknya jika Pvalue  ≤  0.05 maka terdapat 

hubungan yang bermakna antara dua variabel. Syarat uji chi-square adalah tidak 

ada sel dengan nilai observed yang bernilai 0 dan sel yang mempunyai nilai 

expected kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel. Jika  syarat  uji  chi-square 

tidak terpenuhi, maka uji alternatifnya :  

1.  Alternatif uji chi-square untuk tabel 2 x 2 adalah uji fisher. 
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2.  Alternatif uji chi-square untuk tabel 2 x K adalah uji kolmogorov-smirnov.  

3. Alternatif uji chi-square untuk  tabel  selain  2 x 2  dan  2 x K  adalah  uji 

penggabungan sel.  

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan 

varibel terikat maka digunakan koefisien kontingensi (CC). Dengan kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Koefisien kontingensi 

 

No Nilai Koefisien 

Kontingensi 

Keterangan 

1 0.00 - 0.199 hubungan sangat lemah 

2 0.20 - 0,399 hubungan lemah 

3 0.40 - 0.599 hubungan cukup kuat 

4 0.60 - 0.799 hubungan kuat 

5 0.80 - 1.00 hubungan sangat kuat 

Sumber : Sugiyono, (2014) 

3) Analisis Mutivariat  

Analisis secara bersamaan untuk masing masing variabel, dilakukan 

menggunakan uji regresi logistik. Hasil uji regresi akan menemukan variabel yang 

paling dominan/ memiliki kontribusi kuat terhadap praktik penemuan pneumonia 

balita, persamaan regresi dan nilai Exp (B) untuk mengetahui risiko variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten 

Pemalang terletak antara 109
0
 17′ 30″ – 109

0
 40′ 30″ BT dan 8

0
 52′ 30″ – 7

0
 20′ 

11″ LS. Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat (dari Semarang, 

Jawa Tengah) dengan luas wilayah sebesar 1.115,30 km2. 

Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, di 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian 

Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di 

atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan 

ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran 

tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-

925 m di atas permukaan laut. 

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan. Pusat 

pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut 

adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang,  Randudongkal,  Moga, 

Warungpring,  Belik,  Pulosari,  Watukumpul,  Ampelgading,  Bodeh,  Comal,  da

n Ulujami. 
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Fasilitas kesehatan dilayani oleh 1 rumah sakit umum daerah dan 3 rumah 

sakit umum swasta,  22 puskesmas induk, 65 puskesmas pembantu dan 22 unit 

puskesmas keliling dengan 103 orang dokter umum, 21 orang dokter gigi, 24 

dokter spesialis, 473 orang bidan dan 542 perawat, dilengkapi dengan 55 apotek 

dan 9 toko obat yang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bidan yang bekerja di Puskesmas 

wilayah Kabupaten Pemalang berjumlah  242 orang. Tugas bidan yang bekerja di 

Puskesmas diantaranya adalah menangani kasus berkaitan dengan kesehatan ibu 

dan anak di ruang rawat jalan KIA (kesehatan Ibu dan anak) salah satunya 

penemuan pneumonia pada balita sakit. Sampel dalam penelitian ini adalah bidan 

Puskesmas berjumlah 44 orang yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran distribusi 

frekuensi dan presentase dari masing-masing variabel baik variabel bebas maupun 

variabel terikat. Analisis univariat dilakukan terhadap variabel bebas yang 

meliputi umur, pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas, tugas rangkap, lama 

memegang program, dukungan kepala puskesmas, dan dukungan mitra kerja di 

puskesmas. Analisis univariat juga dilakukan terhadap variabel terikat yaitu 

praktik penemuan pnemonia balita oleh bidan di puskesmas wilayah Kabupaten 

Pemalang. 
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4.2.1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data distribusi frekuensi umur 

responden yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Umur Responden 

 

Umur Responden Frekuensi Persentase 

< 40 tahun 7 15,9 

≥ 40 tahun 37 84,1 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa sebagian besar responden berumur  

≥ 40 tahun (84,1%) hanya 7 responden (15,9%) yang berumur < 40 tahun.  

4.2.1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Penemuan 

Pneumonia Balita 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data distribusi frekuensi 

pengetahuan responden tentang pneumonia balita yang dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut ini : 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden 

 

Pengetahuan Responden Frekuensi Persentase 

Kurang Baik 11 25 

Baik 33 75 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan baik  yaitu 75% dan sebagian kecil responden memiliki pengetahuan 

kurang baik (25%). 
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4.2.1.3 Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Penemuan 

Pneumonia Balita 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh distribusi frekuensi data 

sikap responden terhadap penemuan pneumonia balita di puskesmas wilayah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 yang dapat dilihat pada hasil tabulasi silang 

tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Sikap Responden 

 

Sikap Responden Frekuensi Persentase 

Kurang mendukung 21 47,7 

Lebih mendukung 23 52,3 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa 23 responden memiliki sikap lebih 

mendukung terhadap penemuan pneumonia balita yaitu sebanyak 52,3%, dan 

21responden memiliki sikap kurang mendukung sebanyak 47,7%.  

4.2.1.4 Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas 

Distribusi frekuensi data ketersediaan fasilitas untuk pelaksanaan 

kunjungan neonatal yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Fasilitas  

 

Ketersediaan Fasilitas Frekuensi Persentase 

Tidak lengkap 11 25 

Lengkap 33 75 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

ketersediaan fasilitas lengkap yaitu sebanyak 33 responden (75 %).  Hanya 
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sebagian kecil responden yang fasilitasnya tidak lengkap yaitu sebanyak 11 orang 

(25%).  

4.2.1.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tugas Rangkap 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data distribusi frekuensi tugas 

rangkap responden yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Tugas Rangkap Responden 

 

Tugas Rangkap Frekuensi Persentase 

Memiliki tugas rangkap 8 18,2 

Tidak memiliki tugas 

rangkap 
36 81,8 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

                Berdasarkan tabel 4.5 diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak 

36 orang (81,8%) tidak memiliki tugas rangkap. Hanya sebagian kecil responden 

yang menyatakan memiliki tugas rangkap yaitu sebanyak 8 orang (18,2%).  

4.2.1.6 Distribusi Responden Berdasarkan  Lama Memegang Program 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi frekuensi umur 

responden yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Lama Memegang Program  

Lama Memegang Program Frekuensi Persentase 

≤ 3 tahun 19 43,2 

    > 3 tahun 25 56,8 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

  Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa 25 responden memegang program 

penumonia balita  > 3 tahun yaitu 56,8%, dan 19 responden memegang program 

pneumonia balita ≤ 3 tahun) yaitu sebanyak 43,2%. 
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4.2.1.7 Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Kepala Puskesmas 

Distribusi frekuensi dukungan kepala puskesmas terhadap pelaksanaan 

penemuan pneumonia balita dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Dukungan Kepala Puskesmas  

 

Dukungan Kepala 

Puskesmas 
Frekuensi Persentase 

Kurang Mendukung 17 38,6 

Lebih Mendukung 27 61,4 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menyatakan dukungan kepala puskesmas terhadap penemuan pneumonia balita 

lebih mendukung yaitu sebanyak 27 orang (61,4%), hanya sedikit responden yang 

kepala puskesmasnya kurang mendukung penemuan pneumonia balita yaitu 

sebanyak 17 orang (38,6%).  

4.2.1.8 Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Mitra Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh distribusi frekuensi dukungan 

mitra kerja terhadap penemuan pneumonia balita yang dapat dilihat pada tabel 4.8 

berikut ini : 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Dukungan Mitra Kerja  

 

Dukungan Mitra Kerja Frekuensi Persentase 

Kurang Mendukung 17 38,6 

Lebih Mendukung 27 61,4 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menyatakan mitra kerja lebih mendukung dalam penemuan pneumonia balita 

yaitu sebanyak 61,4%.  
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4.2.1.9 Distribusi Responden Berdasarkan Praktik Penemuan Pneumonia 

Balita 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi praktik 

penemuan pneumonia balita yang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Praktik Penemuan Pneumonia Balita 

 

Praktik Frekuensi Persentase 

Tidak sesuai standar 21 47,7 

Sesuai standar 23 52,3 

Jumlah 44 100 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa sebagian responden melaksanakan 

praktik penemuan pneumonia balita yaitu sebanyak 23 orang (52,3%) dan 

sebagian lagi melaksanakan praktik tidak sesuai standar yaitu sebanyak 21 orang 

(47,7%). 

4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1 Hubungan Umur Responden dengan Praktik Penemuan Pneumonia 

Balita oleh Bidan 

Hubungan umur responden dengan praktik penemuan pneumonia balita 

oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut :  

Tabel 4.10 Tabulasi Silang antara Umur Responden dengan Praktik Penemuan 

Pnemonia Balita Oleh Bidan 

Umur 

Responden 

 

Praktik Bidan Jumlah p 

value 

 

CC Tidak sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

n % n % N %   

< 40 tahun 3 42,9 4 57,1 7 100 1,000 0,042 

≥ 40 tahun 18 48,6 19 51,4 37 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa responden pada kedua 

kelompok umur tidak menunjukkan kecenderungan pada salah satu perilaku 

praktik. Responden yang berumur < 40 tahun maupun ≥ 40 tahun sebagian 

melaksanakan praktik sesuai standar dan sebagian lagi tidak melaksanakan praktik 

sesuai standar.   

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

1,000 (p > 0,05) berarti Ho diterima Ha ditolak atau tidak ada hubungan antara 

umur responden dengan praktik praktik penemuan Pneumonia Balita oleh Bidan. 

4.2.2.2 Hubungan Pengetahuan Responden dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hubungan pengetahuan responden dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut :  

Tabel 4.11 Tabulasi Silang antara Pengetahuan Responden dengan Praktik 

Penemuan Penumonia Balita Oleh Bidan  

 
Pengetahuan  

Praktik Bidan Jumlah p 

value 

Contingency 

Coefficient Tidak sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

 n % N % N %   

Kurang  10 90,9 1 9,1 20 100 0,003 0,447 

Baik 11 33,3 22 66,7 33 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

yang berpengetahuan kurang baik melaksanakan praktik tidak sesuai standar 

(90,9%), sedangkan responden yang berpengetahuan baik, sebagian besar 

melaksanakan praktik sesuai standar (66,7%).  
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Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

0,003 (p < 0,05) berarti Ho ditolak Ha diterima atau ada hubungan antara 

pengetahuan responden dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan 

dengan tingkat kekuatan hubungan yang sedang (nilai CC = 0,447). 

4.2.2.3 Hubungan Sikap Responden dengan Praktik Penemuan Pneumonia 

Balita oleh Bidan 

Hubungan Sikap responden dengan praktik penemuan pneumonia balita 

oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.12 sebagai berikut :  

Tabel 4.12 Tabulasi Silang antara Sikap Responden dengan Praktik Penemuan 

Penumonia Balita Oleh Bidan 

 Sikap  Praktik Bidan Jumlah p value  

CC Tidak sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

 n % n % N %   

Kurang 

mendukung 

11 52,4 10 47,6 21 100 0,773 0,089 

Lebih 

Mendukung 

10 43,5 13 56,5 23 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

sikap kurang mendukung dan lebih mendukung tidak menunjukkan 

kecenderungan pada salah satu perilaku praktik. 

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

0,773 (p > 0,05) berarti Ho diterima Ha ditolak atau tidak ada hubungan antara 

sikap responden dengan praktik penemuan pneumonia balita. 
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4.2.2.4 Hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hubungan ketersediaan fasilitas dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.13 sebagai berikut :  

Tabel 4.13 Tabulasi Silang antara Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik 

Penemuan Penumonia Balita Oleh Bidan 

 Ketersediaan 

Fasilitas  
Praktik Bidan Jumlah p 

value 

 

CC Tidak sesuai 

standar 
Sesuai 

standar 

  

 n % n % N %   

Tidak lengkap 8 72,7 3 27,3 11 100 0,117 0,278 

Lengkap 13 39,4 20 60,6 33 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa responden yang 

ketersediaan fasilitasnya tidak lengkap sebagian besar praktiknya tidak sesuai 

standar (72,7%), namun responden dengan ketersediaan fasilitas lengkap sebagian 

melaksanakan praktik sesuai standar (60,6%) dan sebagian lagi (hampir 40%) 

responden melaksanakan praktik tidak sesuai standar.   

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

0,117 (p > 0,05) berarti Ho diterima Ha ditolak atau tidak ada hubungan antara 

ketersediaan fasilitas dengan praktik penemuan pnemonia balita pada balita.  

4.2.2.5 Hubungan Tugas Rangkap Responden dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hubungan tugas rangkap responden dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.14 sebagai berikut :  
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Tabel 4.14 Tabulasi Silang antara Tugas Rangkap Responden dengan Praktik 

Penemuan Penumonia Balita Oleh Bidan 

 Tugas rangkap  Praktik Bidan Jumlah p 

value 

 

CC Tidak 

sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

 n % n % N %   

Tidak ada tugas rangkap 14 38,9 22 61,1 36 100 0,019 0,351 

Memiliki tugas rangkap 7 87,5 1 12,5 8 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa responden yang tidak memiliki 

tugas rangkap sebagian tidak melaksanakan praktik sesuai standar (61,1%) dan 

sebagian lagi melaksanakan praktik tidak sesuai standar (38,9%).  

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh bahwa ada 

dua sel yang nilai expectednya kurang dari 5 sehingga syarat uji chi square tidak 

terpenuhi dan digunakan uji alternatifnya yaitu uji fisher exact test. Nilai uji fisher 

menunjukkan hasil p value = 0,019 (p < 0,05) berarti Ho ditolak Ha diterima atau 

dapat disimpulkan ada hubungan antara tugas rangkap dengan praktik penemuan 

pneumonia balita dengan kekuatan hubungan lemah (nilai CC = 0,351). 

4.2.2.6 Hubungan Lama Memegang Program dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hubungan lama memegang program dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.15 sebagai berikut :  

Tabel 4.15 Tabulasi Silang antara Lama Memegamg Program dengan Praktik 

Penemuan Penumonia Balita Oleh Bidan  
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 Lama 

memegang 

program 

Praktik Bidan Jumlah p 

value 

 

CC Tidak 

sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

 n % n % N %   

≤ 3 tahun 14 73,7 5 26,3 19 100 0,007 0,413 

 > 3 tahun 7 28,0 18 72,0 25 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 

  

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa responden yang lama 

memegang program pneumonia balita ≤ 3 tahun sebgian besar melaksanakan 

praktik tidak sesuai standar (73,7%) dan respondnen yang sudah lebih dari 3 tahun 

memegang program pneumonia sebagian besar melaksanakan praktik sesuai 

standar (72,0%).   

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

0,007 (p < 0,05) berarti Ho ditolak Ha diterima atau ada hubungan antara lama 

memegang program dengan praktik penemuan pneumonia balita dengan kekuatan 

hubungan cukup kuat (Nilai CC = 0,413). 

4.2.2.7 Hubungan Dukungan Kepala Puskesmas dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hubungan dukungan kepala puskesmas dengan praktik penemuan 

pneumonia balita oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.16 sebagai berikut :  
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Tabel 4.16 Tabulasi Silang antara Dukungan Kepala Puskesmas dengan Praktik 

Penemuan Penumonia Balita Oleh Bidan 

 Dukungan 

Kepala 

Puskesmas  

Praktik Bidan Jumlah p 

value 

 

CC Tidak 

sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

 n % n % N %   

Kurang 

mendukung 

15 88,2 2 11.8 17 100 0,000 0,541 

Lebih 

mendukung 

6 22,2 21 77,8 27 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 
 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa responden yang kepala 

puskesmasnya kurang mendukung terhadap penemuan pneumonia balita, 

cenderung melaksanakan praktik tidak sesuai standar (88,2%) dan responden yang 

kepala puskesmas nya lebih mendukung cenderung melaksanakan praktik sesuai 

standar (77,8%).  

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

0,000 (p < 0,05) berarti Ho ditolak Ha diterima atau dapat disimpulkan ada 

hubungan antara dukungan kepala puskesmas dengan praktik bidan dalam 

penemuan pneumonia balita dengan kekuatan hubungan cukup kuat (Nilai CC = 

0,541).    

4.2.2.8 Hubungan Dukungan Mitra Kerja dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hubungan dukungan mitra kerja dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan dapat dilihat dalam tabel 4.17 sebagai berikut :  
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Tabel 4.17 Tabulasi Silang antara Dukungan Mitra Kerja dengan Praktik 

Penemuan Penumonia Balita Oleh Bidan  

Dukungan 

mitra kerja 

Praktik Bidan Jumlah p value  

CC Tidak sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

  

 n % n % N %   

Kurang 

mendukung 

8 47,1 9 52,9 17 100 1,00 0,011 

Lebih 

mendukung 

13 48,1 14 51,9 27 100   

Jumlah 21 47,7 23 52,3 44 100   

 

Sumber: Data Hasil Penelitian, Tahun 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa tidak ada kelompok responden 

yang menunjukkan kecenderungan pada salah satu perilaku praktik. Responden 

yang mitra kerjanya kurang mendukung praktik penemuan pneumonia balita, 

sebagian menampilkan praktik sesuai standar (52,9%) dan sebagian lagi 

melaksanakan praktik tidak sesuai standar (47,1%), demikian juga sebaliknya, 

responden yang mitra kerjanya lebih mendukung, sebagian menampilkan praktik 

sesuai standar (48,1%) dan sebagian lagi tidak sesuai standar (51,9%).   

Hasil uji Chi Square dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh p value = 

1,000 (p > 0,05) berarti Ho diterima Ha ditolak atau dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan antara dukungan mitra kerja dengan praktik bidan dalam penemuan 

pneumonia balita. 
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4.2.2.9 Ringkasan Hasil Analisis Bivariat 

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Analisis Bivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita oleh Bidan 

N

o 
Variabel 

Praktik Bidan 

Total 

p 

value 

Kesimpulan 

Tidak 

sesuai 

standar 

Sesuai 

standar 

 

n % n % n %  

1 Umur  

a. < 40 tahun  3 42,9 4 57,1 7 100 1,000 Tidak ada  

b. > 40 tahun 18 48,6 19 51,4 37 100  hubungan 

2 Pengetahuan  

a. Kurang  10 90,9 1 9,1 11 100 0,003 Ada  

b. Baik  11 33,3 22 66,7 33 100  hubungan 

3 Sikap  

a. Kurang mendukung 11 52,4 10 47,6 21 100 0,773 Tidak ada  

b. Lebih mendukung 10 43,5 13 56,5 23 100  hubungan 

4 Ketersediaan Fasilitas  

a. Tidak lengkap  8 72,7 3 27,3 11 100 0,117 Tidak ada  

b. Lengkap  13 39,4 20 60,6 33 100  hubungan 

5 Tugas Rangkap  

a. Tidak memiliki 

tugas rangkap 

14 38,9 22 61,1 36 100 0,019 Ada 

hubungan 

b. Memiliki tugas 

rangkap 

7 87,5 1 12,5 8 100  

6 Lama Memegang Program  

a. ≤ 3 tahun 14 73,7 5 26,3 19 100 0,007 Ada  

b. > 3 tahun 7 28,0 18 72,0 25 100 hubungan 

7 Dukungan Kepala Puskesmas  

a. Kurang mendukung 15 88,2 2 11,8 17 100 0,000 Ada  

b. Lebih mendukung 6 22,2 21 77,8 27 100 hubungan 

8 Dukungan Mitra Kerja  

a. Kurang mendukung 8 47,1 9 52,9 17 100 1,000 Tidak ada  

b. Lebih mendukung 13 48,1 14 51,9 27 100 hubungan 

 

4.2.3. Hasil Analisis Multivariat 

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap praktik bidan dalam 

penemuan pneumonia balita oleh bidan di Kabupaten Pemalang di analisis secara 
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bersama-sama dengan variabel terikat menggunakan uji regresi logistik. Analisis 

menggunakan model logistik bivariat metode backward LR dilakukan dengan 

menyeleksi variabel bebas secara mundur dari step 1 hingga step 4 dan didapatkan 

hasil yang terbaik pada step 4 seperti pada tabel berikut :   

Tabel 4.19  Hasil analisis regresi Logistik Faktor –faktor yang berhubungan 

dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan di Kabupaten Pemalang 

Variabel B SE Wald Df P value Exp-B 

Pengetahuan 
3,745 1,320 8,053 1 0,005 42,302 

Dukungan Kepala 

Puskesmas 
3,843 1,066 12,988 1 0,000 46,648 

Constant -2,320 0,741 9,803 1 0,002 0,098 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2016 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa variabel yang 

berkontribusi kuat sebagai faktor yang berhubungan dengan praktik penemuan 

pneumonia balita adalah pengetahuan dan dukungan kepala puskesmas. Variabel 

yang memiliki kontribusi terkuat untuk menduga kejadian praktik pneumonia 

balita adalah dukungan kepala puskesmas karena memiliki nilai p yang lebih kecil 

(0,000) dan memiliki nilai wald yang lebih besar (12,988) sedangkan variabel 

pengetahuan memiliki nilai p 0,005 dan nilai wald 8,053. 

Nilai ukuran risiko pada variabel di step 4 dapat dilihat pada kolom Exp 

(B). Nilai Exp (B) pada variabel pengetahuan adalah 42,3 yang berarti bahwa 

setelah mengontrol variabel lain, responden dengan pengetahuan kurang baik, 

beresiko 42 kali lebih besar untuk melaksanakan praktik tidak sesuai standar 

dibandingkan dengan responden berpengetahuan baik. Variabel dukungan kepala 

puskesmas memiliki nilai Exp (B) 46,6 yang artinya setelah mengontrol variabel 
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lain, responden dengan kepala puskesmas yang kurang mendukung terhadap 

penemuan pneumonia balita berisiko 46 kali lebih besar untuk melaksanakan 

praktik penemuan pneumonia tidak sesuai standar.  

Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah y = -2,320 + 3,745 

(Pengetahuan) + 3,843 (Dukungan Kepala Puskesmas), maka y = 5,268. Hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan 1 (satu) nilai variabel pengetahuan dan dukungan 

kepala puskesmas maka akan menghasilkan peningkatan praktik penemuan 

pneumonia sesuai standar sebesar 5,26.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Hubungan antara Umur dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita 

oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara umur responden 

dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan. Hal ini berarti tidak ada 

perbedaan dalam pelaksanaan praktik antara responden yang berumur lebih muda 

(< 40 tahun) dengan responden yang berumur ≥ 40 tahun. Kedua kelompok umur 

tersebut mempunyai proporsi yang relatif sama dalam menampilkan perilaku 

praktik standar dan tidak standar.  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Widjanarko Bagus (2006) menyebutkan tidak terdapat hubungan antara umur 

petugas puskesmas dengan praktik penemuan suspek TB Paru.  

Keadaan ini disebabkan karena petugas pemegang program pneumonia 

balita Puskesmas di Kabupaten Pemalang rata- rata sudah berumur lebih dari 40 

tahun dan pada kelompok umur ini, tidak ada kecenderungan responden yang 

melaksanakan praktik penemuan pneumonia sesuai standar, karena sebagian 

responden melaksanakan praktik sesuai standar dan sebagian lagi melaksanakan 

praktik tidak sesuai standar.  

Pada masa umur > 40 tahun secara fisiologis terjadi penurunan 

kemampuan fisik dan mental, selain itu bertambah umur berarti bertambahnya 
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kegiatan dan tanggung jawab keluarga seiring dengan bertambahnya kebutuhan 

ekonomi yang semakin meningkat.  

Umur merupakan faktor yang mempermudah seseorang dalam 

pembentukan perilaku namun masih banyak faktor lain yang dapat menghambat 

perubahan perilaku tersebut seperti lama kerja, dukungan atasan, penghargaan 

yang mempengaruhi seseorang dalam menampilkan sebuah perilaku. Semakin tua 

umur seseorang maka akan cenderung lebih terpuaskan dengan pekerjaan yang 

dilakukannya. Kepuasan petugas dalam pekerjaannya dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti dukungan atasan, dukungan mitra kerja, maupun penghargaan dari 

atasan. Efek dari kepuasan kerja dapat dilihat dari tingkah laku petugas ketika 

bekerja. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Kurniawan B (2006), 

yang menyatakan terdapat hubungan antara umur dengan praktik penerapan 

prosedur keselamatan kerja. Menurut Priyoto (2014:81) semakin tua umur 

seseorang, maka pengalaman akan bertambah sehingga akan meningkatkan 

pengetahuannya akan suatu objek. Pegawai yang berusia lebih tua cenderung  

mempunyai rasa keterikatan atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan 

yang berusia muda sehingga meningkatkan loyalitas mereka pada organisasi.  

5.1.2 Hubungan antara Pengetahuan tentang Pneumonia Balita dengan 

Praktik Penemuan Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan tentang 

pneumonia balita dengan praktik penemuan pneumonia ballita oleh bidan, bahkan 

setelah dilakukan analisis secara bersamaan, diketahui bahwa pengetahuan 
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merupakan salah satu variabel yeng memiliki kontribusi kuat terhadap praktik 

penemuan pneumonia balita. Hal ini berarati responden yang memiliki 

pengetahuan baik, akan melaksanakan praktik sesuai standar dan responden 

dengan pengetahuan kurang baik berpengaruh terhadap pelaksanaan praktik tidak 

sesuai standar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Duhri (2013) yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan memiliki kontribusi dalam peningkatan kinerja 

petugas P2TB. 

Pengetahuan tentang pneumonia balita yang perlu diketahui bidan adalah 

tentang penilaian batuk dan sukar bernafas, klasifikasi, menentukan pengobatan, 

konseling dan pelayanan tindak lanjut. Pengetahuan bidan yang baik tentang 

pneumonia balita akan membentuk sikap bidan terhadap penemuan pneumonia 

pada balita dan selanjutnya bidan akan memutuskan apakah akan melakukan 

tindakan  atau tidak untuk menentukan klasifikasi pneumonia pada tata laksana 

kasus balita dengan keluhan batuk atau kesulitan bernafas. 

Pengetahuan responden yang kurang akan berkontribusi 42 kali terhadap 

praktik penemuan pneumonia balita yang tidak sesuai standar. Hal ini dapat 

terlihat pada hasil penelitian, bahwa responden dengan pengetahuan kurang 

khususnya dalam hal cara yang benar dalam menghitung nafas, tanda wheezing, 

tanda bahaya umum dan menentukan jenis klasifikasi pada anak batuk yang lebih 

dari 3 minggu berdampak pada perilaku praktik responden dalam melakukan 

penilaian klinik, menentukan klasifikasi serta pemberian konseling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian responden yang melakukan 
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penilaian neonatus dengan tanda bahaya umum (56,5%), memeriksa tarikan 

dinding dada ke dalam (25%) serta memeriksa wheezing dan stridor (45,5%).  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian RYE Awusi (2009) yang 

menyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik penemuan 

penderita TB Paru. Hal ini karena banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku 

petugas seperti pelatihan, sarana informasi, ketersediaan fasilitas atau faktor 

pendukung lainnya.  

5.1.3 Hubungan antara Sikap Responden terhadap Pneumonia Balita 

dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara sikap responden 

dengan praktik penemuan pneumonia balita. Hal ini berarti tidak ada perbedaan 

perilaku praktik penemuan pneumonia balita antara responden yang memiliki 

sikap lebih mendukung maupun yang memiliki sikap kurang mendukung. Hasil 

ini mendukung penelitian Husna Arfah (2009) yang menyatakan tidak ada 

hubungan antara sikap bidan dengan perilaku dan kinerja bidan.  

Sikap adalah respon tertutup, belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas yang untuk itu memerlukan komponen lain agar terbentuk suatu perilaku 

(Notoatmojo, 2012:141). Azwar S (2013:15) menyatakan sebagian penelitian 

memang menunjukkan lemahnya hubungan sikap dengan perilaku bahkan negatif.  

Allen, Guy & Edley, 1980 dalam Azwar S (2013:16-17) menyebutkan 

kontradiktif ini bisa dijelaskan bahwa sikap cukup akurat untuk memprediksi 

perilaku jika dihadapkan pada obyek sikap tertentu atau sikap yang ekstrim.  
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Responden pada penelitian ini, sangat sering dan terbiasa menangani balita 

dengan keluhan batuk pilek non pneumonia pada praktik pelayanan yang menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya, sehingga ketika berhadapan dengan balita dengan 

keluhan batuk responden akan cenderung melakukan tatalaksana yang sudah biasa 

dan rutin dilakukan pada kasus batuk dan pilek, Responden cenderung bersikap 

dan menganggap batuk pilek adalah masalah biasa yang wajar terjadi pada balita, 

bukan masalah ekstrim yang perlu penanganan khusus seperti pada kasus kejang, 

aspiksia, kelainan kongenital maupun masalah gawat lainnya. Hal ini juga terlihat 

pada jawaban pada kuesioner sikap oleh responden yang sebagian besar 

menganggap bahwa rendahnya penemuan pneumonia balita merupakan hal yang 

wajar karena kasusnya memang jarang dan responden akan memeriksa dengan 

seksama apakah balita mengalami pneumonia atau tidak jika bayi tampak sakit 

berat. Hal inilah yang berkontribusi terhadap hasil penelitian tidak adanya 

hubungan antara sikap dengan praktik penemuan pneumonia.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Widjanarko (2006) yang 

menyatakan ada hubungan antara sikap responden dengan praktik penemuan 

suspek TB Paru. Sikap mempengarui perilaku lewat suatu proses pengambilan 

keputusan yang teliti dan beralasan (intention) untuk melakukan perilaku. Sikap 

diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku 

tersebut (Ajzen dalam Azwar S, 2013: 11-13). 
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5.1.4 Hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita Oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan ada tidak ada hubungan antara ketersediaan 

fasilitas dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan. Hal ini artinya, 

praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan tidak tergantung pada ketersediaan 

fasilitas yang tersedia.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Hidayati A.N (2011) yang 

menyatakan bahwa sarana pendukung MTBS berhubungan dengan penemuan 

kejadian pneumonia balita, namun hasil penelitian ini mendukung Lysminar Avil 

Norista (2012) yang menyatakan tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas 

penunjang dengan praktik manajemen kesehatan ibu dan anak oleh bidan di desa.  

Sarana dan fasilitas yang lengkap tidak akan berarti apa-apa jika tidak 

digunakan atau tidak tahu cara menggunakannya. Alat memang merupakan sarana 

yang dapat membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih profesional, 

efisien atau efektif jika seorang manusia mampu mengendalikannya, sebab kalau 

tidak maka sarana kerja dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.  

Responden pada penelitian ini sebagian besar memiliki ketersediaan 

fasilitas lengkap untuk pemeriksaan pneumonia pada balita seperti alat untuk 

menghitung nafas, obat – obatan spesifik, alat KIE dan form pencatatan, namun 

dalam pelaksanaan praktik, tidak semua alat tersebut digunakan. Pada praktik 

menghitung nafas bayi, baru 84% responden yang melaksanakan prosedur dengan 

benar menggunakan ari timer. Praktik ini ditunjang oleh sikap responden yang 

berpendapat bahwa pemeriksaan nafas balita menggunakan stetoskop jauh lebih 
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valid hasilnya daripada hanya dengan mata telanjang menghitung kembang 

kempisnya perut dan dada bayi.  

Praktik pemberian pengobatan hanya dilakukan dengan benar oleh 54,5% 

responden yang memberikan obat – obatan sesuai dengan pedoman tatalaksana 

ISPA. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan pemberian antibiotika tidak rasional 

yang seringkali diberikan pada semua pasien dengan keluhan batuk pilek. 

Keadaan ini tidak berbeda pula pada langkah konseling, karena baru 85% 

responden yang sudah melaksanakan konseling menggunakan alat KIE yang 

tersedia meskipun 98% responden memiliki alat KIE yang lengkap. Responden 

masih terbiasa hanya memberikan penyuluhan singkat secara lesan tanpa alat 

peraga untuk menjelaskan tentang pencegahan dan perawatan balita dengan 

keluhan batuk pilek. Keadaan ini sebagian besar dipicu oleh banyaknya pasien 

dengan keterbatasan jumlah petugas dan tuntutan pekerjaan lain yang harus 

diselesaikan bidan terkait dengan tugas rangkap yang dibebankan kepadanya 

sehingga petugas lebih sering mempercepat waktu pemberian konseling tanpa alat 

KIE yang tersedia.  

5.1.5 Hubungan antara Tugas Rangkap dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara tugas rangkap dengan 

praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan. Hal ini berarti responden yang 

tidak memiliki tugas rangkap akan lebih menampilkan perilaku praktik yang 

sesuai standar sedangkan responden yang memiliki tugas rangkap lebih 

menampilkan perilaku praktik tidak sesuai standar. Hasil ini sejalan dengan 
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penelitian Made (2005) yang menyatakan bahwa tugas rangkap berhubungan 

bermakna dengan penemuan penderita TB paru. Ilyas (2004) yang menyatakan 

tingginya beban kerja dapat berefek pada penurunan kinerja petugas di rumah 

sakit.  

Kegiatan puskesmas yang banyak dengan keterbatasan petugas 

menyebabkan bidan yang sudah ditunjuk sebagai pengelola program pneumonia 

balita mendapat tugas lain seperti pelayanan tumbuh kembang anak, pencatatan 

dan pelaporan kegiatan kesehatan ibu dan anak, pembinaan bidan di desa maupun 

kegiatan lintas sektoral seperti pertemuan dengan instansi lain di wilayah 

kecamatan. Keadaan ini menyebabkan bidan harus membagi waktu dengan baik 

agar semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah 

ditetapkan, akibatnya perhatian terhadap kualitas pekerjaan menjadi berkurang 

apalagi jika frekuensi pekerjaan dalam sehari cukup banyak sehingga melelahkan 

petugas, maka kualitas pekerjaanpun akan menurun. Hal ini tampak pada praktik 

responden yang kurang seksama dalam melakukan penilaian terhadap 

kemungkinan pneumonia pada balita dengan batuk, demikian pula berdampak 

pada kurangnya kualitas konseling sehingga hanya diberikan penjelasan singkat 

dan tanpa alat KIE yang tersedia.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian RYE Awusi 

(2009) yang menyatakan bahwa tugas rangkap tidak berhubungan dengan angka 

penemuan penderita TB Paru oleh petugas di Kota Palu karena kontribusi 

responden yang memiliki tugas rangkap terhadap penemuan TB paru yang tinggi 

lebih kecil dibanding kontribusi terhadap penemuan yang rendah. 
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5.1.6 Hubungan Lama Memegang Program dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara lama memegang 

program dengan praktik penemuan pneumonia oleh bidan. Hal ini berarti bidan 

yang lebih lama memegang program pneumonia akan menunjukkan perilaku 

praktik yang sesuai standar dibanding bidan yang belum lama memegang program 

pneumonia. Hasil penelitian ini mendukung studi Kurniawan (2006) yang 

menyatakan bahwa lamanya bekerja berhubungan dengan praktik.  

Semakin lama seseorang memegang suatu program, maka akan semakin 

mudah bagi seorang petugas untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. 

Lama bekerja menggambarkan pengalaman seseorang dalam menguasai bidang 

tugasnya. Semakin lama bidan bekerja maka pengetahuan dan ketrampilan 

praktisnya akan bertambah. Ketrampilan ini tidak di pelajari melalui sesi pelatihan 

manual, namun melalui pengalaman menghadapi ratusan persoalan ketika 

menghadapi pasien, keluarga dan masyarakat.  

Bidan dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih terampil melakukan 

penilaian tanda bahaya umum yang sulit di deteksi jika pengalaman praktik 

petugas masih kurang. Semakin lama praktik bidan juga akan lebih mudah 

membedakan tarikan dinding dada ke dalam yang merupakan tanda pneumonia 

pada bayi dan balita dengan tarikan dinding dada fisiologis/ normal yang biasa 

tampak terlihat bayi ketika sedang bernafas. Semakin lama bekerja bidan juga 

akan semakin mahir memberikan konseling tentang pencegahan, perawatan, 

pengobatan dan tanda bahaya pada keluhan batuk, ISPA maupun pneumonia 
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balita seiring dengan semakin seringnya bidan menghadapi pasien dan ibu balita 

yang berbeda karakter dan permasalahannya.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Hendra Yuli (2011) 

yang mendapatkan bahwa variabel lama kerja tidak berhubungan secara bermakna 

dengan kinerja dan praktik bidan. Pengalaman yang diperoleh seseorang dalam 

masa kerjanya, tidak selalu meninggalkan kesan yang kuat. Untuk menjadi faktor 

pendorong perilaku, pengalaman harus terjadi dalam situasi yang melibatkan 

faktor emosional sehingga pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama 

berbekas dan akan membentuk perilaku seseorang (Azwar, S, 2013:31). 

5.1.7 Hubungan antara Dukungan Kepala Puskesmas dengan Praktik 

Penemuan Pneumonia oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara dukungan kepala 

puskesmas dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan. Berdasarkan 

hasil uji regresi logistik diketahui bahwa dukungan kepala puskesmas merupakan 

variabel yang paling dominan berkontribusi paling kuat terhadap praktik 

penemuan pneumonia balita. Hal ini berarti responden dengan kepala puskesmas 

yang lebih mendukung terhadap penemuan pneumonia balita akan melaksanakan 

praktik sesuai standar sedangkan responden dengan kepala puskesmas yang 

kurang mendukung akan melaksanakan praktik tidak sesuai standar. Hasil ini 

mendukung penelitian Ivantika (2001) yang menyebutkan bahwa kepemimpinan 

kepala puskesmas (p=0,034) mempunyai hubungan yang bermakna dengan 

cakupan penemuan penderita pneumonia balita.  
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Wujud dukungan kepala puskesmas yang diberikan dalam penemuan 

pneumonia balita pada penelitian ini adalah koordinasi staf, pemberian araham, 

penguatan melalui advokasi dan jejaring kemitraan, memenuhi permintaan obat, 

pemberian kesempatan berinisiatif, menanyakan masalah/ kendala, memberikan 

solusi dan menghargai hasil kerja karyawan.  

Dukungan yang baik dari kepala puskesmas baik dalam hal koordinasi, 

arahan, penguatan jejaring maupun dalam pemenuhan logistik serta penghargaan 

akan semakin meningkatkan semangat bidan dalam melaksanakan praktik 

penemuan pneumonia balita. Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang 

pemimpin dalam organisasi dapat menciptakaan integrasi yang serasi dan 

mendorong semangat kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. 

Terry (dalam Azwar, 2002) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan 

yang tercipta dari pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain sehingga 

orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerjasama untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

Dukungan yang kurang baik dari kepala puskesmas dapat menurunkan 

semangat kerja bidan dalam melakukan praktik penemuan pneumonia balita. Hal 

ini sesuai hasil analisis regresi yang didapatkan bahwa dukungan kepala 

puskesmas yang kurang memiliki risiko 46 kali lebih besar untuk pelaksanaan 

praktik yang tidak sesuai standar. Dukungan kepala puskesmas yang masih kurang 

dari hasil penelitian ini adalah kurangnya perhatian atasan terhadap pelaksanaan 

praktik pneumonia yang berupa pemberian arahan (baru diterima oleh 34% 

responden), menanyakan keluhan/ masalah (50%) dan menghargai hasil kerja 
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karyawan (34%). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan 

yang merasa tidak diperhatikan akan mengakibatkan semangat kerja menurun dan 

berdampak pada penampilan praktik yang tidak sesuai standar. 

5.1.8 Hubungan antara Dukungan Mitra Kerja dengan Praktik Penemuan 

Pneumonia Balita oleh Bidan 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan mitra 

kerja dengan praktik penemuan pneumonia balita oleh bidan. Hal ini berarti 

bahwa responden yang mitra kerjanya lebih mendukung maupun yang kurang 

mendukung tidak menunjukkan perbedaan dalam menampilkan praktik penemuan 

pneumonia balita. Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian Darmasaputra Alan 

(2013) yang menyatakan tidak ada hubngan antara dukungan rekan kerja dengan 

kinerja pegawai.  

Mitra kerja dalam penelitian ini adalah rekan kerja responden dalam satu 

ruangan dan petugas P2 ISPA Puskesmas. Dukungan yang dikaji meliputi 

informasi, pemberian solusi, membantu pelayanan jika pasien banyak, membantu 

memelihara peralatan dan logistik lain, petugas P2 ISPA membantu dalam 

penemuan penderita pneumonia balita secara aktif dan memberikan umpan balik 

tentang pelaksanaan praktik penemuan pneumonia. Hasil jawaban responden 

dalam kuesioner menunjukkan bahwa dukungan mitra kerja sudah cukup baik, 

namun ada beberapa bentuk dukungan yang masih kurang yaitu dukungan dari 

petugas P2 ISPA dalam membantu menemukan pneumonia secara aktif (hanya 

68% responden) dan pemberian umpan balik (hanya 50% responden). 
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Dukungan rekan kerja tidak berhubungan dengan praktik responden dalam 

penelitian ini. Hal ini disebabkan karena dukungan dari rekan kerja berupa 

informasi, bantuan pelayanan saat pasien banyak dan pemberian solusi hanya 

mendorong/ meningkatkan moral pekerja pada waktu yang relatif singkat, tapi 

setelah itu responden mulai kehilangan lagi minat/ ketertarikannya terhadap 

pekerjaannya dan menjauh dari komitmen terhadap pekerjaan/ profesinya.  

  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ariani D (2015) yang 

menyatakan ada korelasi positif yang signifikan antara dukungan sosial rekan 

kerja dan komitmen karier (r = 0,541; p < 0,05). Dukungan sosial berupa 

pemberian bantuan tingkah laku atau materi dari rekan kerja (tempat sharing, 

mendengarkan keluh kesah, bisa diandalkan ketika mengalami kesulitan dalam 

melakukan pekerjaan dan bersedia bekerjasama dalam melakukan pekerjaan).  

Dukungan semacam ini didapat dari hubungan akrab yang membuat individu 

merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai sehingga dapat menguntungkan, 

membuat seseorang merasa nyaman di tempat kerja.   

5.2. Hambatan Dan Kelemahan Penelitian 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Hambatan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah pengambilan data 

yang dilakukan harus menyesuaikan waktu dengan kesibukan responden sehingga 

waktu penelitian relatif lebih lama.  

5.2.2 Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini mengamati perilaku praktik responden pada saat menangani 

tatalaksana balita sakit hanya pada satu kasus saja, karena keterbatasan waktu 
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penelitian, sehingga kurang maksimal dalam menggambarkan praktik responden 

sehari-hari, namun peneliti melengkapi kebutuhan data tersebut dengan 

melakukan wawancara dan studi dokumentasi terhadap catatan pasien yang lalu 

untuk dapat memaksimalkan penilaian terhadap praktik responden. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 
6.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik penemuan 

pneumonia balita oleh bidan di puskesmas wilayah Kabupaten Pemalang tahun 

2016, maka dapat disimpulkan : 

1) Faktor – faktor yang berhubungan dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan adalah pengetahuan, tugas rangkap, lama memegang 

program dan dukungan kepala puskesmas. 

2) Faktor – faktor yang tidak berhubungan dengan praktik penemuan pneumonia 

balita oleh bidan adalah umur, sikap responden, ketersediaan fasilitas dan 

dukungan mitra kerja. 

3) Faktor yang memiliki kontribusi paling kuat terhadap praktik pneuminia 

balita oleh bidan adalah dukungan kepala puskesmas. 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang  

1) Dinas Kesehatan perlu meningkatkan pelatihan program, workshop maupun 

update program tentang tatalaksana pneumonia balita bagi bidan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan petugas dalam menangani 

kasus Pneumonia Balita. 
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2) Kepala Puskesmas perlu lebih meningkatkan dukungan dalam penemuan 

pneumonia balita  khususnya dalam hal pemberian arahan, menanyakan 

keluhan dan pemghargaan terhadap hasil kerja petugas. 

6.2.2 Bagi Responden  

1) Responden diharapkan aktif meningkatkan pengetahuan dan sikap melalui 

kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan pembinaan profesi. 

2) Responden diharapkan lebih memprioritaskan tugas pokoknya sebagai 

pemegang program Pneumonia Balita supaya dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dalam pemeriksaan Pneumonia Balita. 

3) Meningkatkan penggunaan media KIE dalam pelayanan konseling kepada ibu 

dan keluarga.  

6.2.3 Bagi Peneliti selanjutnya 

Melakukan kajian terhadap faktor-faktor lain yang berhubungan dengan 

praktik penemuan Pneumonia Balita. 
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LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK 

 

     Saya, Hendra Eka Prabawa, Mahasiswa S1 Peminatan Promosi Kesehatan dan 

Ilmu Perilaku, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Praktik Penemuan Pneumonia 

Balita oleh Bidan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik bidan 

dalam penemuan Pneumonia Balita. 

    Saya mengajak Saudara untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini 

membutuhkan 44 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing 

masing subjek sekitar satu jam. 

A. Kesukarelaaan untuk ikut penelitian 

Keikutsertaan Saudara dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, dan dapat 

menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat berhenti sewaktu-waktu 

tanpa denda sesuatu apapun. 

 

B. Prosedur penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur menggunakan 

kuesioner penelitian. Saya akan meminta Saudara untuk mengisi kuesioner 

penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Saudara. Penelitian ini tidak 

ada tindakan dan hanya semata-mata mengisi kuesioner dan ceklist untuk 

mendapatkan informasi meliputi Umur, Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan 

Fasilitas, Tugas Rangkap, Lama Memegang Program, Dukungan Kepala 

Puskesmas, Dukungan Mitra Kerja dalam penemuan Pneumonia Balita oleh 

Bidan di Puskesmas.  

 

C. Kewajiban Subjek Penelitian 

Saudara diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang sebenarnya 

terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini. 

 

D. Risiko dan efek samping dan penangananya 

Tidak ada resiko dan efek samping dalam penelitian ini, karena tidak ada 

perlakuan kepada saudara dan hanya dimintai mengisi kuesioner penelitian 

yang akan dipandu oleh peneliti. 

 

 

 

Lampiran 9. Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek 
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E. Manfaat 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan masukan dalam menyusun program kesehatan sehingga dapat 

mengurangi angka kematian Balita dan untuk memberikan informasi kepada 

bidan tentang praktik penemuan Pneumonia Balita di Puskesmas.  

 

F. Kerahasiaan 

Informasi yang didapatkan dari Saudara terkait dengan penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu 

pengetahuan). 

 

G. Kompensasi / ganti rugi 

Dalam penelitian ini tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk 

Saudara, yang diwujudkan dalam bentuk makan siang dan uang saku. 

 

H. Pembiayaan 

Penelitian ini dibiayai oleh saya sendiri sebagai peneliti. 

 

I. Informasi tambahan 

Penelitian ini dibimbing oleh Muhammad Azinar, SKM, M.Kes. 

Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek samping atau 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi  

Hendra Eka Prabawa, No Hp 08996525253, di Banaran Sekere, Gunungpati, Kota 

Semarang. 

Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, dengan nomor 

telefon (024) 8508107 atau email kepk.unnes@gmail.com 

 

Semarang, 11 Mei 2016 

Hormat saya, 

 

Ttd.  

Hendra Eka Prabawa 

NIM. 6411914003 

 

 



118 

 

 

 

 

 

Lampiran 10. Lembar persetujuan Responden 
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Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Penemuan Pneumonia Balita 

oleh Bidan Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Pemalang 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Instansi Kerja  :.............................................. 

2. Pendidikan Terakhir :..............................................  

3. Jabatan   :.............................................. 

4. Pelatihan yang pernah diikuti berkaitan dengan tatalaksana pneumonia 

balita: 

a. ........................................ 

b. ....................................... 

c. ....................................... 

B. KUESIONER UMUR, LAMA MEMEGANG PROGRAM, DAN TUGAS 

RANGKAP 

 

No Pertanyaan Jawaban Skoring 

1 Berapa Umur Anda Sekarang ............Tahun.......Bulan  

2 Sudah berapa lama anda bekerja ............Tahun.......Bulan  

3 

Sudah berapa lama anda bertugas 

sebagai petugas yang menangani 

pneumonia balita 

............Tahun.......Bulan 

 

4 

Apakah anda memiliki tugas lain 

selain menjalankan tugas fungsional 

anda sebagai bidan pelaksana? 

Ya/ tidak  

5 Jika Ya, sebutkan tugas apa saja 

1...................................... 

2...................................... 

3...................................... 

 

 

Lampiran 11. Lembar Kuesioner 

KUESIONER 
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C. PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PENEMUAN PNEUMONIA 

BALITA 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat  

1. Perbedaan ISPA dengan Pneumonia adalah 

a. ISPA adalah penyakit akut, pneumonia merupakan penyakit kronis 

b. ISPA hanya infeksi ingan, Pneumonia adalah infeksi pernafasan berat 

c. ISPA bisa diobati di Puskesmas sedangkan Pneumonia harus di rujuk 

 

2. Persamaan ISPA dengan Pneumonia adalah 

a. Sama – sama terdapat keluhan batuk atau sukar bernafas 

b. Keduanya membutuhkan antibiotik untuk pengobatan 

c. Organ yang diserang sama yaitu jaringan paru-paru (alveoli) 

 

3. Pemeriksaan untuk menilai batuk dan kesukaran bernafas adalah : 

a. Memeriksa tanda klinis dengan bantuan stetoskop agar lebih valid 

b. Melakukan anamnesis untuk mengkaji riwayat alergi penyebab batuk 

c. Memeriksa tanda klinis dengan cara melihat dan mendengarkan tanpa 

stetoskop  

 

4. Pemeriksaan lain yang perlu dilakukan pada balita dengan keluhan batuk 

atau kesukaran bernafas adaah 

a. Memeriksa suhu tubuh 

b. Memeriksa apakah ada tanda gizi buruk 

c. Semua benar 

 

5. Cara yang benar dalam menghitung nafas anak adalah 

a. Tidak perlu menunggu anak tenang 

b. Menghitung nafas dalam 1 menit penuh 

c. Perhatikan satu titik pada cuping hidung untuk melihat gerakan nafas 

 

6. Anak usia 3 tahun dikatakan memiliki nafas cepat jika 

a. Frekuensi nafas 60 kali per menit atau lebih 

b. Frekuensi nafas 50 kali per menit atau lebih 

c. Frekuensi nafas 40 kali per menit atau lebih 

 

7. TDDK tejadi karena  

a. Anak sudah letih bernafas 

b. Kemampuan paru mengembang berkurang sehingga perlu tenaga 

untuk menarik nafas 

c. Penyakit saluran nafas sudah menahun 

 

8. Apabila terjadi pembengkakan pada laring/ trakhea maka timbul : 

a. Stridor 
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b. Wheezing 

c. TDDK 

9. Cara menilai stridor adalah 

a. Gunakan stetoskop anak 

b. Dekatkan telinga pemeriksa ke mulut anak 

c. Dengarkan adakah bunyi khas pada saat anak mengeluarkan nafas 

 

10. Anak dikatakan terdapat wheezing jika : 

a. Terdapat bunyi ngorok saat anak tenang 

b. Terdapat suara bising seperti siulan ketika anak menarik nafas  

c. Terdapat suara bising seperti siulan ketik anak mengeluarkan nafas 

 

11. Yang bukan merupakan tanda bahaya umum pada balita sakit 

a. Kejang 

b. Tidak Mau menetek/ minum  

c. Tarikan Dinding Dada Ke Dalam 

 

12. Menilai anak tidak sadar atau letargis adalah 

a. Anak tidak bereaksi saat disentuh 

b. Anak menatap hampa dan tidak memperhatikan sekelilingnya 

c. Semua benar 

 

13. Jika anak umur 16 bulan batuk dan hasil pemeriksaan nafas 45x/menit dan 

tidak ada tarikan dinding dada ke dalam, maka klasifikasi anda adalah 

a. Pneumonia berat 

b. Pneumonia 

c. Batuk bukan pneumonia 

 

14. Tindakan anda pada kasus no 15 adalah  

a. Rujuk ke RS 

b. Beri antibiotika dan rawat di rumah 

c. Tidak perlu antibiotika 

 

15. Jika anak batuk disertai nafas cepat dan TDDK maka klasifikasi anda: 

a. Pneumonia berat 

b. Pneumonia 

c. Batuk bukan pneumonia 

 

16. Tindakan anda pada kasus no 17 adalah 

a. Rujuk ke RS 

b. Beri antibiotika dan rawat di rumah 

c. Tidak perlu antibiotika 

 

17. Jika anak umur 9 bulan batuk, nafas 43 x/menit, tidak ada tarikan dinding 

dada kedalam, demam sudah dua hari ini, maka klasifikasi anda adalah 

a. Pneumonia berat 
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b. Pneumonia 

c. Batuk bukan pneumonia 

 

18. Jika ditemukan anak batuk lebih dari 3 minggu maka kesimpulan anda: 

a. Pneumonia 

b. Pneumonia berat 

c. Kemungkinan tanda TB, batuk rejan atau penyakit kronik lainnya 

 

19. Konseling bagi ibu untuk membawa anaknya kembali segera ke petugas 

kesehatan adalah  

a. Jika pernafasan menjadi sulit 

b. Anak tidak mau minum 

c. Semua benar 

 

20. Anak dengan pneumonia yang mendapat antibiotik harus dibawa kembali 

ke Puskesmas pada : 

a. 2 hari kemudian 

b. 3 hari kemudian 

c. 5 hari kemudian 
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D. SIKAP BIDAN TERHADAP PENEMUAN PNEUMONIA PADA 

BALITA 

Berilah tanda centang pada pilihan jawaban sesuai sikap/ pendapat anda 

No Pernyataan SS S R TS STS Skor 

1 Pneumonia merupakan penyakit 

yang sulit dideteksi 

      

2 Menurut saya tidak perlu dibedakan 

ISPA dan Pneumonia karena 

penanganannya sama 

      

3 Penemuan pneumonia itu sangat 

penting karena pneumonia yang 

segera diobati akan dapat menolong 

keadaan anak 

      

4 Saya akan memeriksa status 

pneumonia jika balita tesebut tampak 

sakit berat  

      

5 Menilai nafas dan tarikan dinding 

dada ke dalam itu prosedur 

sederhana dan mudah 

      

6 Saya lebih suka memeriksa nafas 

bayi menggunakan stetoskop karena 

hasilnya lebih valid  

      

7 Menurut saya menilai status gizi 

pada anak dengan batuk itu hal yang 

penting  

      

8 Saya akan tetap memberikan 

antibiotik pada anak batuk bukan 

pneumonia karena faktanya mereka 

lebih cepat sembuh 

      

9 Wajar saja jika cakupan pneumonia 

balita rendah, karena balita yang 

terkena pneumonia juga sedikit 

      

10 Kerjasama dengan keluarga dapat 

memudahkan prosedur pemeriksaan 

dan meningkatkan perawatan anak di 

rumah 
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E. KETERSEDIAAN FASIITAS  

No Fasilitas 

Skor 

Ada, baik dan 

cukup (1) 

 Tidak ada/rusak/ 

tidak cukup / tdk 

berlaku (0) 

1 Kotrimoksazol tablet/ sirup    

2 Amoksisilin sirup    

3 Paracetamol tablet/sirup    

4 Ampicilin injeksi    

5 Gentamicin Injeksi    

6 Aquabides untuk pelarut    

7 Spuit Disposibble    

8 Acute Respiratory Infection Soundtimer 

(ARI Soundtimer)   

   

9 Oksigen konsentrator   (rawat inap)    

10 Oksimeter denyut (Pulseoxymetry) 

(rawat inap) 

   

11 Buku pedoman tatalaksana pneumonia    

12 Alat KIE : Poster, Lefleat, Lembar balik    

13 Kit Advokasi     

14 Kit Pemberdayaan    

15 DVD tatalaksana Pneumonia    

16 Stempel  ISPA      

17 Register  harian Pneumonia    

18 Register Bulanan    

 Jumlah skor    

 Nilai  

 

Ket : 

Ada, baik dan cukup   : skor 1 

Tidak ada/rusak/tidak cukup : skor 0 

Tidak Berlaku (TB)   : centang(√) 

Nilai     : Jumlah skor 1/ (Jumlah Total item – TB)  x 100 
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F. DUKUNGAN KEPALA PUSKESMAS 

 

No 
Pertanyaaan Ya Tidak Ket 

1. Apakah Kepala Puskesmas anda menyelenggarakan 

pertemuan koordinasi dengan semua komponen 

puskesmas (Dokter, perawat, bidan, petugas loket, 

petugas obat, petugas rekam medik) dalam rangka 

pengendalian ISPA di Puskesmas 

   

2. Apakah Kepala Puskesmas selalu memberikan arahan/ 

bimbingan kepada anda dalam menangani pneumonia 

balita (P2 ISPA) 

   

3 Apakah kepala puskesmas melakukan upaya – upaya 

penguatan dalam pengendalian ISPA dengan melakukan 

advokasi, membentuk jejaring kemitraan dengan pihak/ 

instansi lain 

   

4 Apakah kepala puskesmas memenuhi permintaan anda 

dalam penyediaan alat, bahan dan form untuk 

penanganan pneumonia balita 

   

5 Apakah anda diberi kesempatan untuk berinisiatif dan 

bertanggung jawab dalam praktik penanganan 

pneumonia 

   

6 Apakah kepala Puskesmas menanyakan kepada anda 

masalah/ kendala yag dihadapi dalam pelaksanaan 

penemuan pneumonia balita? 

   

7 Apakah Kepala Puskesmas memberikan solusi atas 

permasalahan tugas yang anda hadapi 

   

8 Apakah pimpinan anda  (termasuk jajaran pimpinan) 

menghargai hasil kerja anda dalam praktik penemuan 

pneumonia 

Jika ya , dalam bentuk apa……………… 

   

 Jumlah skor    

 Nilai    
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G. DUKUNGAN MITRA KERJA (REKAN BIDAN di RUANG KIA DAN 

PEMEGANG PROGRAM P2 ISPA) 

 

Pilihah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan di tempat kerja anda 

No 
Pertanyaaan Ya Tidak Ket 

1 Apakah pemegang program P2 ISPA memberikan 

informasi kepada anda tentang berbagai hal terkait 

penemuan pneumonia, penyediaan alat, tatalaksana, 

pencatatan pelaporan dan evaluasi penanganan 

pneumonia? 

   

2 Apakah rekan kerja anda satu ruangan membantu 

pekerjaan anda dalam penemuan pnemonia jika 

dibutuhkan (memberikan solusi, membantu 

pelayanan jika pasien banyak, dll)? 

   

3 Apakah pemegang program P2 ISPA membantu 

anda dalam penemuan penderita pneumonia balita 

secara aktif ? 

   

4 Apakah rekan kerja anda (rekan kerja satu ruangan 

dan pemegang program P2 ISPA) ikut membantu 

memelihara peralatan dan logistik lain yang 

digunakan dalam penemuan kasus pneumonia? 

   

5 Apakah pemegang program P2 ISPA memberikan 

umpan balik pada anda tentang pelaksanaan 

penemuan pneumonia pada balita? 

   

 Jumlah skor    

 Nilai    
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H. PRAKTIK PETUGAS DALAM PENEMUAN PNEUMONIA BALITA 

  Skor  

No Pertanyaan Ya 

(1) 

Tidak 

(0) 

1 Memastikan umur anak   

2 Menanyakan  keluhan balita yang batuk  

dan atau  kesukaran bernapas (Sudah 

berapa hari) 

  

3 Menilai tanda bahaya umum (Kejang, tidak 

mau menetek, kesadaran menurun, demam) 

sesuai   golongan   umur   <2   bulan   dan 

2 bulan  - <5 tahun 

  

4 Melakukan  pemeriksaan dengan  melihat  

tarikan  dinding  dada  bagian  bawah  ke 

dalam (TDDK)  

  

5 Menghitung nafas dalam  balita dalam 1 

menit 

  

6 Mendengarkan wheezing dan stridor   

7 Menilai tanda gizi buruk   

8 Membuat   klasifikasi   Balita  batuk   dan  

atau   kesukaran bernapas/ nafas cepat;  

Pneumonia berat,  pneumonia dan batuk  

bukan  pneumonia. 

  

9 Menentukan pengobatan sesuai hasil 

klasiifikasi 

  

10 Memberikan konseling pelayanan tindak 

lanjut/ kunjungan ulang 

  

11 Melakukan rujukan bagi penderita 

pneumonia berat/ sangat berat 

  

12 Melakukan pendokumentasian   

 Jumlah skor   

 Nilai   

 

Skor 
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IDENTITAS RESPONDEN 

NO 
NA UNIT STATUS MASA UM PEND. 

MA KERJA KEPEG. KERJA UR TRKHR 

1 SN PUSK PNS 4 38 D III 

2 SS PUSK PNS 3 42 D III 

3 WR PUSK PNS 4 45 D III 

4 SNU PUSK PNS 3 42 D III 

5 SM PUSK PNS 6 36 D III 

6 SMU PUSK PNS 6 28 D III 

7 NU PUSK PNS 3 40 DI 

8 AW PUSK PNS 3 47 DI 

9 NR PUSK PNS 3 46 D III 

10 RU PUSK PNS 6 46 DI 

11 TS PUSK PNS 3 41 DI 

12 HE PUSK PNS 3 41 D III 

13 PI PUSK PNS 3 41 D III 

14 TA PUSK PNS 3 36 D III 

15 AF PUSK PNS 3 38 D III 

16 NJ PUSK PNS 6 49 D III 

17 NM PUSK PNS 4 43 DI 

18 EH PUSK PNS 3 36 D III 

19 SS PUSK PNS 6 53 D III 

20 NI PUSK PNS 3 41 D III 

21 SH PUSK PNS 3 41 D III 

22 MD PUSK PNS 6 48 S1 

23 UD PUSK PNS 6 43 S1 

24 KU PUSK PNS 3 42 D III 

25 AW PUSK PNS 6 46 D III 

26 SC PUSK PNS 6 47 D III 

27 RT PUSK PNS 2 41 D III 

28 SS PUSK PNS 6 48 D III 

29 EW PUSK PNS 2 41 D III 

30 MB PUSK PNS 6 41 D III 

31 MJ PUSK PNS 6 44 D III 

32 SI PUSK PNS 6 51 D III 

33 SU PUSK PNS 6 42 D III 

34 SU PUSK PNS 4 49 D III 

35 RY PUSK PNS 6 43 D III 

Lampiran 12. Data Responden  
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36 NCH PUSK PNS 2 40 DI 

37 SP PUSK PNS 6 48 D III 

38 TM PUSK PNS 2 37 D III 

39 SCT PUSK PNS 6 45 D III 

40 NAI PUSK PNS 6 40 D III 

41 IO PUSK PNS 3 41 D III 

42 SB PUSK PNS 6 51 D III 

43 ES PUSK PNS 2 41 DI 

44 RN PUSK PNS 2 40 D III 
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PENGETAHUAN RESPONDEN 

 

   NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 NO11 NO12 NO13 NO14 NO15 NO16 NO17 NO18 NO19 NO20 TOTAL 

NO1 Pearson Correlation 
1 ,512(**) 

1,000(**

) 
-,247 -,216 -,216 ,725(**) ,725(**) ,725(**) ,604(**) ,711(**) -,216 -,216 ,725(**) ,604(**) -,079 ,709(**) -,276 ,176 -,093 ,559(**) 

  Sig. (2-tailed) . ,004 . ,189 ,251 ,251 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,251 ,251 ,000 ,000 ,679 ,000 ,140 ,352 ,626 ,001 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO2 Pearson Correlation ,512(**) 1 ,512(**) ,000 ,049 ,049 ,484(**) ,484(**) ,484(**) ,667(**) ,539(**) ,049 ,049 ,484(**) ,389(*) ,167 ,583(**) -,042 ,224 ,138 ,547(**) 

  Sig. (2-tailed) ,004 . ,004 1,000 ,797 ,797 ,007 ,007 ,007 ,000 ,002 ,797 ,797 ,007 ,034 ,379 ,001 ,827 ,235 ,466 ,002 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO3 Pearson Correlation 1,000(**

) 
,512(**) 1 -,247 -,216 -,216 ,725(**) ,725(**) ,725(**) ,604(**) ,711(**) -,216 -,216 ,725(**) ,604(**) -,079 ,709(**) -,276 ,176 -,093 ,559(**) 

  Sig. (2-tailed) . ,004 . ,189 ,251 ,251 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,251 ,251 ,000 ,000 ,679 ,000 ,140 ,352 ,626 ,001 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO4 Pearson Correlation -,247 ,000 -,247 1 ,877(**) ,877(**) ,402(*) ,031 ,402(*) -,149 -,175 ,877(**) ,877(**) ,402(*) -,149 ,447(*) ,000 ,671(**) ,520(**) ,402(*) ,521(**) 

  Sig. (2-tailed) ,189 1,000 ,189 . ,000 ,000 ,028 ,871 ,028 ,432 ,354 ,000 ,000 ,028 ,432 ,013 1,000 ,000 ,003 ,028 ,003 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO5 Pearson Correlation 
-,216 ,049 -,216 ,877(**) 1 

1,000(**

) 
,515(**) ,109 ,515(**) -,131 -,154 

1,000(**

) 

1,000(**

) 
,515(**) -,131 ,539(**) ,049 ,784(**) ,614(**) ,515(**) ,636(**) 

  Sig. (2-tailed) ,251 ,797 ,251 ,000 . . ,004 ,568 ,004 ,491 ,417 . . ,004 ,491 ,002 ,797 ,000 ,000 ,004 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO6 Pearson Correlation 
-,216 ,049 -,216 ,877(**) 

1,000(**

) 
1 ,515(**) ,109 ,515(**) -,131 -,154 

1,000(**

) 

1,000(**

) 
,515(**) -,131 ,539(**) ,049 ,784(**) ,614(**) ,515(**) ,636(**) 

  Sig. (2-tailed) ,251 ,797 ,251 ,000 . . ,004 ,568 ,004 ,491 ,417 . . ,004 ,491 ,002 ,797 ,000 ,000 ,004 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO7 Pearson Correlation 
,725(**) ,484(**) ,725(**) ,402(*) ,515(**) ,515(**) 1 ,713(**) 

1,000(**

) 
,438(*) ,515(**) ,515(**) ,515(**) 

1,000(**

) 
,438(*) ,311 ,657(**) ,311 ,588(**) ,282 ,939(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,000 ,028 ,004 ,004 . ,000 . ,015 ,004 ,004 ,004 . ,015 ,094 ,000 ,094 ,001 ,131 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO8 Pearson Correlation ,725(**) ,484(**) ,725(**) ,031 ,109 ,109 ,713(**) 1 ,713(**) ,438(*) ,515(**) ,109 ,109 ,713(**) ,438(*) -,035 ,657(**) -,035 ,217 -,005 ,638(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,000 ,871 ,568 ,568 ,000 . ,000 ,015 ,004 ,568 ,568 ,000 ,015 ,856 ,000 ,856 ,250 ,980 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Lampiran 13. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
1
3
1
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NO9 Pearson Correlation 
,725(**) ,484(**) ,725(**) ,402(*) ,515(**) ,515(**) 

1,000(**

) 
,713(**) 1 ,438(*) ,515(**) ,515(**) ,515(**) 

1,000(**

) 
,438(*) ,311 ,657(**) ,311 ,588(**) ,282 ,939(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,000 ,028 ,004 ,004 . ,000 . ,015 ,004 ,004 ,004 . ,015 ,094 ,000 ,094 ,001 ,131 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

0 

Pearson Correlation 
,604(**) ,667(**) ,604(**) -,149 -,131 -,131 ,438(*) ,438(*) ,438(*) 1 ,850(**) -,131 -,131 ,438(*) ,630(**) ,111 ,667(**) -,167 ,447(*) ,208 ,529(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,432 ,491 ,491 ,015 ,015 ,015 . ,000 ,491 ,491 ,015 ,000 ,559 ,000 ,379 ,013 ,271 ,003 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

1 

Pearson Correlation 
,711(**) ,539(**) ,711(**) -,175 -,154 -,154 ,515(**) ,515(**) ,515(**) ,850(**) 1 -,154 -,154 ,515(**) ,523(**) ,049 ,784(**) -,196 ,351 ,109 ,539(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,354 ,417 ,417 ,004 ,004 ,004 ,000 . ,417 ,417 ,004 ,003 ,797 ,000 ,299 ,057 ,568 ,002 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

2 

Pearson Correlation 
-,216 ,049 -,216 ,877(**) 

1,000(**

) 

1,000(**

) 
,515(**) ,109 ,515(**) -,131 -,154 1 

1,000(**

) 
,515(**) -,131 ,539(**) ,049 ,784(**) ,614(**) ,515(**) ,636(**) 

  Sig. (2-tailed) ,251 ,797 ,251 ,000 . . ,004 ,568 ,004 ,491 ,417 . . ,004 ,491 ,002 ,797 ,000 ,000 ,004 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

3 

Pearson Correlation 
-,216 ,049 -,216 ,877(**) 

1,000(**

) 

1,000(**

) 
,515(**) ,109 ,515(**) -,131 -,154 

1,000(**

) 
1 ,515(**) -,131 ,539(**) ,049 ,784(**) ,614(**) ,515(**) ,636(**) 

  Sig. (2-tailed) ,251 ,797 ,251 ,000 . . ,004 ,568 ,004 ,491 ,417 . . ,004 ,491 ,002 ,797 ,000 ,000 ,004 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

4 

Pearson Correlation 
,725(**) ,484(**) ,725(**) ,402(*) ,515(**) ,515(**) 

1,000(**

) 
,713(**) 

1,000(**

) 
,438(*) ,515(**) ,515(**) ,515(**) 1 ,438(*) ,311 ,657(**) ,311 ,588(**) ,282 ,939(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,000 ,028 ,004 ,004 . ,000 . ,015 ,004 ,004 ,004 . ,015 ,094 ,000 ,094 ,001 ,131 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

5 

Pearson Correlation 
,604(**) ,389(*) ,604(**) -,149 -,131 -,131 ,438(*) ,438(*) ,438(*) ,630(**) ,523(**) -,131 -,131 ,438(*) 1 ,111 ,667(**) -,167 ,447(*) ,208 ,485(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,034 ,000 ,432 ,491 ,491 ,015 ,015 ,015 ,000 ,003 ,491 ,491 ,015 . ,559 ,000 ,379 ,013 ,271 ,007 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

6 

Pearson Correlation 
-,079 ,167 -,079 ,447(*) ,539(**) ,539(**) ,311 -,035 ,311 ,111 ,049 ,539(**) ,539(**) ,311 ,111 1 ,167 ,375(*) ,447(*) ,484(**) ,481(**) 

  Sig. (2-tailed) ,679 ,379 ,679 ,013 ,002 ,002 ,094 ,856 ,094 ,559 ,797 ,002 ,002 ,094 ,559 . ,379 ,041 ,013 ,007 ,007 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

7 

Pearson Correlation 
,709(**) ,583(**) ,709(**) ,000 ,049 ,049 ,657(**) ,657(**) ,657(**) ,667(**) ,784(**) ,049 ,049 ,657(**) ,667(**) ,167 1 -,042 ,224 ,138 ,678(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 1,000 ,797 ,797 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,797 ,797 ,000 ,000 ,379 . ,827 ,235 ,466 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

8 

Pearson Correlation 
-,276 -,042 -,276 ,671(**) ,784(**) ,784(**) ,311 -,035 ,311 -,167 -,196 ,784(**) ,784(**) ,311 -,167 ,375(*) -,042 1 ,447(*) ,484(**) ,448(*) 

  Sig. (2-tailed) ,140 ,827 ,140 ,000 ,000 ,000 ,094 ,856 ,094 ,379 ,299 ,000 ,000 ,094 ,379 ,041 ,827 . ,013 ,007 ,013 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO1

9 

Pearson Correlation 
,176 ,224 ,176 ,520(**) ,614(**) ,614(**) ,588(**) ,217 ,588(**) ,447(*) ,351 ,614(**) ,614(**) ,588(**) ,447(*) ,447(*) ,224 ,447(*) 1 ,588(**) ,733(**) 

 
1
3
2
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  Sig. (2-tailed) ,352 ,235 ,352 ,003 ,000 ,000 ,001 ,250 ,001 ,013 ,057 ,000 ,000 ,001 ,013 ,013 ,235 ,013 . ,001 ,000 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NO2

0 

Pearson Correlation 
-,093 ,138 -,093 ,402(*) ,515(**) ,515(**) ,282 -,005 ,282 ,208 ,109 ,515(**) ,515(**) ,282 ,208 ,484(**) ,138 ,484(**) ,588(**) 1 ,502(**) 

  Sig. (2-tailed) ,626 ,466 ,626 ,028 ,004 ,004 ,131 ,980 ,131 ,271 ,568 ,004 ,004 ,131 ,271 ,007 ,466 ,007 ,001 . ,005 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOT

AL 

Pearson Correlation 
,559(**) ,547(**) ,559(**) ,521(**) ,636(**) ,636(**) ,939(**) ,638(**) ,939(**) ,529(**) ,539(**) ,636(**) ,636(**) ,939(**) ,485(**) ,481(**) ,678(**) ,448(*) ,733(**) ,502(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,001 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 ,000 ,000 ,000 ,007 ,007 ,000 ,013 ,000 ,005 . 

  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
3
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HASIL UJI VALIDITAS SIKAP RESPONDEN 

 

   SIKAP1 SIKAP2 SIKAP3 SIKAP4 SIKAP5 SIKAP6 SIKAP7 SIKAP8 SIKAP9 SIKAP10 TOTAL 

SIKAP1 Pearson 

Correlation 
1 ,322 ,581(**) ,920(**) ,042 ,402(*) ,495(**) ,042 ,753(**) ,920(**) ,779(**) 

Sig. (2-tailed) . ,083 ,001 ,000 ,826 ,028 ,005 ,826 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP2 Pearson 

Correlation 
,322 1 ,665(**) -,075 ,959(**) ,243 ,263 ,959(**) ,820(**) -,075 ,799(**) 

Sig. (2-tailed) ,083 . ,000 ,692 ,000 ,195 ,161 ,000 ,000 ,692 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP3 Pearson 

Correlation 
,581(**) ,665(**) 1 ,336 ,529(**) ,362(*) ,644(**) ,529(**) ,745(**) ,336 ,857(**) 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 . ,069 ,003 ,049 ,000 ,003 ,000 ,069 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP4 Pearson 

Correlation 
,920(**) -,075 ,336 1 -,354 ,323 ,413(*) -,354 ,453(*) 1,000(**) ,490(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,692 ,069 . ,055 ,082 ,023 ,055 ,012 . ,006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP5 Pearson 

Correlation 
,042 ,959(**) ,529(**) -,354 1 ,137 ,130 1,000(**) ,641(**) -,354 ,611(**) 

Sig. (2-tailed) ,826 ,000 ,003 ,055 . ,471 ,495 . ,000 ,055 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP6 Pearson 

Correlation 
,402(*) ,243 ,362(*) ,323 ,137 1 ,355 ,137 ,453(*) ,323 ,506(**) 

Sig. (2-tailed) ,028 ,195 ,049 ,082 ,471 . ,054 ,471 ,012 ,082 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP7 Pearson 

Correlation 
,495(**) ,263 ,644(**) ,413(*) ,130 ,355 1 ,130 ,485(**) ,413(*) ,619(**) 

Sig. (2-tailed) ,005 ,161 ,000 ,023 ,495 ,054 . ,495 ,007 ,023 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
1
3
4
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SIKAP8 Pearson 

Correlation 
,042 ,959(**) ,529(**) -,354 1,000(**) ,137 ,130 1 ,641(**) -,354 ,611(**) 

Sig. (2-tailed) ,826 ,000 ,003 ,055 . ,471 ,495 . ,000 ,055 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP9 Pearson 

Correlation 
,753(**) ,820(**) ,745(**) ,453(*) ,641(**) ,453(*) ,485(**) ,641(**) 1 ,453(*) ,966(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,012 ,007 ,000 . ,012 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SIKAP10 Pearson 

Correlation 
,920(**) -,075 ,336 1,000(**) -,354 ,323 ,413(*) -,354 ,453(*) 1 ,490(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,692 ,069 . ,055 ,082 ,023 ,055 ,012 . ,006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL Pearson 

Correlation 
,779(**) ,799(**) ,857(**) ,490(**) ,611(**) ,506(**) ,619(**) ,611(**) ,966(**) ,490(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,006 . 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS DUKUNGAN KEPALA PUSKESMAS 

 

    DUK1 DUK2 DUK3 DUK4 DUK5 DUK6 DUK7 TOTAL 

DUK1 Pearson 

Correlation 
1 ,447(*) ,024 ,259 ,312 ,333 ,236 ,544(**) 

Sig. (2-tailed) . ,013 ,899 ,167 ,093 ,072 ,210 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

DUK2 Pearson 

Correlation 
,447(*) 1 ,293 -,149 ,060 ,089 ,632(**) ,533(**) 

Sig. (2-tailed) ,013 . ,116 ,432 ,754 ,638 ,000 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
1
3
5
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DUK3 Pearson 

Correlation 
,024 ,293 1 ,509(**) ,175 -,073 ,463(**) ,549(**) 

Sig. (2-tailed) ,899 ,116 . ,004 ,355 ,702 ,010 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

DUK4 Pearson 

Correlation 
,259 -,149 ,509(**) 1 ,312 ,111 ,236 ,483(**) 

Sig. (2-tailed) ,167 ,432 ,004 . ,093 ,559 ,210 ,007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

DUK5 Pearson 

Correlation 
,312 ,060 ,175 ,312 1 ,802(**) ,378(*) ,753(**) 

Sig. (2-tailed) ,093 ,754 ,355 ,093 . ,000 ,039 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

DUK6 Pearson 

Correlation 
,333 ,089 -,073 ,111 ,802(**) 1 ,283 ,642(**) 

Sig. (2-tailed) ,072 ,638 ,702 ,559 ,000 . ,130 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

DUK7 Pearson 

Correlation 
,236 ,632(**) ,463(**) ,236 ,378(*) ,283 1 ,766(**) 

Sig. (2-tailed) ,210 ,000 ,010 ,210 ,039 ,130 . ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL Pearson 

Correlation 
,544(**) ,533(**) ,549(**) ,483(**) ,753(**) ,642(**) ,766(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,002 ,007 ,000 ,000 ,000 . 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

 

 

 

 

 
1
3
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HASIL UJI VALIDITAS DUKUNGAN MITRA KERJA 

 

   NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 TOTAL 

NO1 Pearson 

Correlation 
1 ,036 1,000(**) ,500(**) ,500(**) ,727(**) 

Sig. (2-tailed) . ,849 . ,005 ,005 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

NO2 Pearson 

Correlation 
,036 1 ,036 ,655(**) ,655(**) ,631(**) 

Sig. (2-tailed) ,849 . ,849 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

NO3 Pearson 

Correlation 
1,000(**) ,036 1 ,500(**) ,500(**) ,727(**) 

Sig. (2-tailed) . ,849 . ,005 ,005 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

NO4 Pearson 

Correlation 
,500(**) ,655(**) ,500(**) 1 1,000(**) ,939(**) 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,005 . . ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

NO5 Pearson 

Correlation 
,500(**) ,655(**) ,500(**) 1,000(**) 1 ,939(**) 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,005 . . ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

TOTAL Pearson 

Correlation 
,727(**) ,631(**) ,727(**) ,939(**) ,939(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 30 30 30 30 30 30 

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

 

 

 

 
1
3
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HASIL UJI RELIABILITAS : 

 PENGETAHUAN BIDAN 

TENTANG PENEMUAN PNEUMONIA BALITA 

 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

NO1           14,9333        24,2023        ,4975           ,9195 

NO2           14,9000        24,3690        ,4876           ,9196 

NO3           14,9333        24,2023        ,4975           ,9195 

NO5           14,8667        24,6023        ,4646           ,9199 

NO6           14,8333        24,3506        ,5929           ,9175 

NO7           14,8333        24,3506        ,5929           ,9175 

NO9           15,0667        21,9954        ,9261           ,9085 

NO10          15,0667        23,5126        ,5765           ,9180 

NO11          15,0667        21,9954        ,9261           ,9085 

NO12          14,8000        24,9241        ,4844           ,9195 

NO13          14,8333        24,6954        ,4884           ,9194 

NO14          14,8333        24,3506        ,5929           ,9175 

NO15          14,8333        24,3506        ,5929           ,9175 

NO16          15,0667        21,9954        ,9261           ,9085 

NO17          14,8000        25,0621        ,4379           ,9203 

NO18          14,9000        24,6448        ,4166           ,9211 

NO19          14,9000        23,8172        ,6322           ,9164 

NO20          14,9000        24,7828        ,3814           ,9219 

NO21          14,8667        23,7747        ,6965           ,9152 

NO22          15,0667        24,2023        ,4252           ,9219 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 20 

 

Alpha =    ,9213 
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HASIL UJI RELIABILITAS : 

SIKAP BIDAN 

TERHADAP PENEMUAN PNEUMONIA BALITA 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

SIKAP1        34,9667        22,4471        ,6756           ,8443 

SIKAP2        35,2333        20,8747        ,6790           ,8509 

SIKAP3        34,7667        23,2195        ,8035           ,8302 

SIKAP4        35,2333        29,0126        ,4312           ,8636 

SIKAP5        35,3667        28,0333        ,5524           ,8570 

SIKAP6        35,0333        28,3782        ,4314           ,8621 

SIKAP7        35,1000        26,5069        ,5270           ,8551 

SIKAP8        35,3667        28,0333        ,5524           ,8570 

SIKAP9        36,0000        19,9310        ,9462           ,8110 

SIKAP10       34,2333        29,0126        ,4312           ,8636 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30,0                    N of Items = 10 

Alpha =    ,8641 
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HASIL UJI RELIABILITAS : 

DUKUNGAN KEPALA PUSKESMAS 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E    

(A L P H A) 

Item-total Statistics  
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

DUK1           4,0667         2,8920        ,4120           ,7021 

DUK2           4,1333         2,8092        ,3618           ,7090 

DUK3           4,2667         2,6851        ,3341           ,7192 

DUK4           4,0667         2,9609        ,3415           ,7137 

DUK5           4,5000         2,2586        ,5878           ,6498 

DUK6           4,4667         2,4644        ,4319           ,6963 

DUK7           4,3000         2,2862        ,6183           ,6419 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30,0                    N of Items =  7 

Alpha =    ,7246 

 

 

 

HASIL UJI RELIABILITAS :  

DUKUNGAN MITRA KERJA 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E    

(A L P H A) 

Item-total Statistics 

 

 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

NO1            2,5000         2,4655        ,5938           ,8466 

NO2            2,6000         2,5241        ,4377           ,8852 

NO3            2,5000         2,4655        ,5938           ,8466 

NO4            2,8000         1,8897        ,8879           ,7640 

NO5            2,8000         1,8897        ,8879           ,7640 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30,0                    N of Items =  5 

Alpha =    ,8571 
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UJI NORMALITAS DATA 
  

 

 Case Processing Summary 

 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

SIkap Responden 44 100,0% 0 ,0% 44 100,0% 

Dukungan Kepala 

Puskesmas 44 100,0% 0 ,0% 44 100,0% 

Dukungan Mitra Kerja 44 100,0% 0 ,0% 44 100,0% 

 

 

 Descriptives 

 

    Statistic Std. Error 

SIkap Responden Mean 40,30 ,750 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 38,78   

Upper Bound 
41,81   

5% Trimmed Mean 40,23   

Median 39,50   

Variance 24,725   

Std. Deviation 4,972   

Minimum 30   

Maximum 50   

Range 20   

Interquartile Range 7,00   

Skewness ,528 ,357 

Kurtosis -,267 ,702 

Dukungan Kepala 

Puskesmas 

Mean 5,41 ,170 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 5,07   

Upper Bound 
5,75   

5% Trimmed Mean 5,51   

Median 6,00   

Variance 1,271   

Std. Deviation 1,127   

Minimum 2   

Maximum 7   

Range 5   

Interquartile Range 1,00   

Skewness -1,498 ,357 

Kurtosis 2,443 ,702 

Dukungan Mitra Kerja Mean 3,68 ,180 

95% Confidence Lower Bound 3,32   

Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas Data 
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Interval for Mean Upper Bound 
4,05   

5% Trimmed Mean 3,73   

Median 4,00   

Variance 1,431   

Std. Deviation 1,196   

Minimum 1   

Maximum 5   

Range 4   

Interquartile Range 2,00   

Skewness -,453 ,357 

Kurtosis -1,033 ,702 

 

 

 Tests of Normality 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

SIkap Responden ,132 44 ,051 ,938 44 ,019 

Dukungan Kepala 

Puskesmas ,314 44 ,000 ,785 44 ,000 

Dukungan Mitra Kerja ,219 44 ,000 ,860 44 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
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UJI ANALISIS UNIVARIAT 

Frequency Table 

 

1. UMUR 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 40 tahun 7 15,9 15,9 15,9 

>= 40 

tahun 
37 84,1 84,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

 

 

 

2. PENGETAHUAN 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 20 45,5 45,5 45,5 

baik 24 54,5 54,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

 

3. SIKAP 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 

mendukung 
21 47,7 47,7 47,7 

Lebih 

Mendukung 
23 52,3 52,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

 

 

4. KETERSEDIAAN FASILITAS 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak 

lengkap 
11 25,0 25,0 25,0 

lengkap 33 75,0 75,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 15. Hasil Analisis Univariat 
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5. TUGAS RANGKAP 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memiliki 

tugas rangkap 36 81,8 81,8 81,8 

memiliki tugas 

rangkap 
8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

 

6. LAMA MEMEGANG PROGRAM 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <= 3 

tahun 
19 43,2 43,2 43,2 

> 3 tahun 25 56,8 56,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

7. DUKUNGAN KEPALA PUSKESMAS 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 

mendukung 
17 38,6 38,6 38,6 

lebih 

mendukung 
27 61,4 61,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

8. DUKUNGAN MITRA KERJA 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 

mendukung 
17 38,6 38,6 38,6 

lebih 

mendukung 
27 61,4 61,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

 

9. PRAKTIK PENEMUAN PNEUMONIA 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak sesuai 

standar 
21 47,7 47,7 47,7 

sesuai standar 23 52,3 52,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0   
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UJI ANALISIS BIVARIAT 

 
  

1. Umur Responden * Praktik Penemuan Pneumonia 

 

     

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Umur Responden < 40 tahun Count 3 4 7 

Expected Count 3,3 3,7 7,0 

% within Umur 

Responden 42,9% 57,1% 100,0% 

>= 40 tahun Count 18 19 37 

Expected Count 17,7 19,3 37,0 

% within Umur 

Responden 48,6% 51,4% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within Umur 

Responden 47,7% 52,3% 100,0% 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,079(b) 1 ,778     

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,079 1 ,778     

Fisher's Exact Test       1,000 ,553 

Linear-by-Linear 

Association ,077 1 ,781     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,34. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,042 ,778 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16. Hasil Analisis Bivariat 
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2. Pengetahuan Responden  * Praktik Penemuan Pneumonia 

 
 Crosstab 

 

   

PRAKTIK 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

PGETAHUA kurang Count 10 1 11 

Expected 

Count 
5,3 5,8 11,0 

baik Count 11 22 33 

Expected 

Count 
15,8 17,3 33,0 

Total Count 21 23 44 

Expected 

Count 
21,0 23,0 44,0 

 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 10,962(b) 1 ,001     

Continuity Correction(a) 8,776 1 ,003     

Likelihood Ratio 12,194 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 10,713 1 ,001     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,55. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,447 ,001 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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3. Sikap Responden * Praktik Penemuan Pneumonia 

 
 Crosstab 

 

    

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Sikap Responden kurang mendukung Count 11 10 21 

Expected Count 10,0 11,0 21,0 

% within Sikap 

Responden 52,4% 47,6% 100,0% 

Lebih Mendukung Count 10 13 23 

Expected Count 11,0 12,0 23,0 

% within Sikap 

Responden 43,5% 56,5% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within Sikap 

Responden 47,7% 52,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,349(b) 1 ,555     

Continuity Correction(a) ,083 1 ,773     

Likelihood Ratio ,349 1 ,555     

Fisher's Exact Test       ,763 ,387 

Linear-by-Linear 

Association ,341 1 ,559     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,02. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,089 ,555 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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4. Ketersediaan Fasilitas * Praktik Penemuan Pneumonia 

 
 Crosstab 

 

    

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Ketersediaan 

Fasilitas 

tidak lengkap Count 8 3 11 

Expected Count 5,3 5,8 11,0 

% within 

Ketersediaan 

Fasilitas 

72,7% 27,3% 100,0% 

lengkap Count 13 20 33 

Expected Count 15,8 17,3 33,0 

% within 

Ketersediaan 

Fasilitas 

39,4% 60,6% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within 

Ketersediaan 

Fasilitas 

47,7% 52,3% 100,0% 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,674(b) 1 ,055     

Continuity Correction(a) 2,460 1 ,117     

Likelihood Ratio 3,764 1 ,052     

Fisher's Exact Test       ,083 ,058 

Linear-by-Linear 

Association 3,591 1 ,058     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,25. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,278 ,055 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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5. Tugas Rangkap * Praktik Penemuan Pneumonia 

 
 Crosstab 

 

    

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Tugas Rangkap tidak memiliki tugas 

rangkap 

Count 7 1 8 

Expected Count 3,8 4,2 8,0 

% within Tugas 

Rangkap 
87,5% 12,5% 100,0% 

memiliki tugas rangkap Count 14 22 36 

Expected Count 17,2 18,8 36,0 

% within Tugas 

Rangkap 
38,9% 61,1% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within Tugas 

Rangkap 
47,7% 52,3% 100,0% 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,200(b) 1 ,013     

Continuity Correction(a) 4,404 1 ,036     

Likelihood Ratio 6,764 1 ,009     

Fisher's Exact Test       ,019 ,016 

Linear-by-Linear 

Association 6,059 1 ,014     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,82. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,351 ,013 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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6. Lama Memegang Program  * Praktik Penemuan Pneumonia 

 
 Crosstab 

 

    

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Lama Memegang 

Program 

<= 3 tahun Count 14 5 19 

Expected Count 9,1 9,9 19,0 

% within Lama 

Memegang Program 73,7% 26,3% 100,0% 

> 3 tahun Count 7 18 25 

Expected Count 11,9 13,1 25,0 

% within Lama 

Memegang Program 28,0% 72,0% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within Lama 

Memegang Program 47,7% 52,3% 100,0% 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9,031(b) 1 ,003     

Continuity Correction(a) 7,293 1 ,007     

Likelihood Ratio 9,358 1 ,002     

Fisher's Exact Test       ,005 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 8,826 1 ,003     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,07. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,413 ,003 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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7. Dukungan Kepala Puskesmas * Praktek Penemuan Pneumonia 
 

 

 Dukungan Kepala Puskesmas * Praktik Penemuan Pneumonia Crosstabulation 

 

    

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Dukungan Kepala 

Puskesmas 

kurang mendukung Count 15 2 17 

Expected Count 8,1 8,9 17,0 

% within Dukungan 

Kepala Puskesmas 88,2% 11,8% 100,0% 

lebih mendukung Count 6 21 27 

Expected Count 12,9 14,1 27,0 

% within Dukungan 

Kepala Puskesmas 22,2% 77,8% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within Dukungan 

Kepala Puskesmas 47,7% 52,3% 100,0% 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 18,221(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 15,671 1 ,000     

Likelihood Ratio 19,987 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 17,807 1 ,000     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,11. 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,541 ,000 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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8. Dukungan Mitra Kerja * Praktik Penemuan Pneumonia 

 
 Crosstab 

 

    

Praktik Penemuan Pneumonia 

Total 

tidak sesuai 

standar 

sesuai 

standar 

Dukungan Mitra 

Kerja 

kurang mendukung Count 8 9 17 

Expected Count 8,1 8,9 17,0 

% within Dukungan 

Mitra Kerja 47,1% 52,9% 100,0% 

lebih mendukung Count 13 14 27 

Expected Count 12,9 14,1 27,0 

% within Dukungan 

Mitra Kerja 48,1% 51,9% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

Expected Count 21,0 23,0 44,0 

% within Dukungan 

Mitra Kerja 47,7% 52,3% 100,0% 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,005(b) 1 ,944     

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,005 1 ,944     

Fisher's Exact Test       1,000 ,595 

Linear-by-Linear 

Association ,005 1 ,944     

N of Valid Cases 44         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,11. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,011 ,944 

N of Valid Cases 44   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Logistic Regression 
 

 Case Processing Summary 

 

Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 44 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 44 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 44 100,0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

 Dependent Variable Encoding 

 

Original Value Internal Value 

sesuai standar 0 

tidak sesuai standar 1 

 

 

 Categorical Variables Codings 

 

  Frequency 

Parameter 

coding 

(1) 

DUKKAPUS kurang mendukung 17 1,000 

lebih mendukung 27 ,000 

KTSDFAS tidak lengkap 11 1,000 

lengkap 33 ,000 

TUGASRGK memiliki tugas 

rangkap 
8 1,000 

tdak memiliki 

tugas rangkap 
36 ,000 

LAMA <= 3 tahun 19 1,000 

> 3 tahun 25 ,000 

PGETAHUA kurang 11 1,000 

baik 33 ,000 

 

 

Block 0: Beginning Block 

 

 Classification Table(a,b) 

 

  Observed Predicted 

  

PRAKTIK1 

Percentage 

Correct 

sesuai 

standar 

tidak sesuai 

standar 

Step 0 PRAKTIK1 sesuai standar 23 0 100,0 

  tidak sesuai 

standar 
21 0 ,0 

Overall Percentage     52,3 

Lampiran 17. Hasil Analisis Multivariat 
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a  Constant is included in the model. 

b  The cut value is ,500 

 

 

 Variables in the Equation 

 

  B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,091 ,302 ,091 1 ,763 ,913 

 

 

 Variables not in the Equation 

 

  Score Df Sig. 

Step 0 Variables PGETAHUA(

1) 
10,962 1 ,001 

KTSDFAS(1) 3,674 1 ,055 

TUGASRGK(

1) 
6,200 1 ,013 

LAMA(1) 9,031 1 ,003 

DUKKAPUS(

1) 
18,221 1 ,000 

Overall Statistics 28,017 5 ,000 

 

 

Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio) 

 

 Omnibus Tests of Model Coefficients 

 

    Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 34,815 5 ,000 

Block 34,815 5 ,000 

Model 34,815 5 ,000 

Step 

2(a) 

Step -,007 1 ,936 

Block 34,809 4 ,000 

Model 34,809 4 ,000 

Step 

3(a) 

Step -,763 1 ,382 

Block 34,046 3 ,000 

Model 34,046 3 ,000 

Step 

4(a) 

Step -2,043 1 ,153 

Block 32,003 2 ,000 

Model 32,003 2 ,000 

a  A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous 

step. 

 

 

 Model Summary 

 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 26,091 ,547 ,729 

2 26,097 ,547 ,729 

3 26,860 ,539 ,719 

4 28,903 ,517 ,690 
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 Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step Chi-square df Sig. 

1 4,630 6 ,592 

2 2,044 6 ,916 

3 1,312 4 ,859 

4 ,065 2 ,968 

 

 

 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

  

PRAKTIK1 = sesuai 

standar 

PRAKTIK1 = tidak 

sesuai standar 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 13 14,233 2 ,767 15 

2 3 2,693 0 ,307 3 

3 4 3,213 0 ,787 4 

4 2 1,485 3 3,515 5 

5 1 ,670 3 3,330 4 

6 0 ,488 5 4,512 5 

7 0 ,163 4 3,837 4 

8 0 ,056 4 3,944 4 

Step 2 1 14 14,733 2 1,267 16 

2 3 2,306 0 ,694 3 

3 4 3,443 3 3,557 7 

4 1 1,211 3 2,789 4 

5 1 ,902 3 3,098 4 

6 0 ,346 4 3,654 4 

7 0 ,051 4 3,949 4 

8 0 ,007 2 1,993 2 

Step 3 1 16 16,445 2 1,555 18 

2 1 ,616 0 ,384 1 

3 5 4,640 6 6,360 11 

4 1 ,859 3 3,141 4 

5 0 ,378 5 4,622 5 

6 0 ,061 5 4,939 5 

Step 4 1 17 17,057 2 1,943 19 

2 5 4,943 9 9,057 14 

3 1 ,943 5 5,057 6 

4 0 ,057 5 4,943 5 

 

 

 Classification Table(a) 

 

  Observed Predicted 

  

PRAKTIK1 

Percentage 

Correct 

sesuai 

standar 

tidak sesuai 

standar 

Step 1 PRAKTIK1 sesuai standar 21 2 91,3 

  tidak sesuai 2 19 90,5 
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standar 

Overall Percentage     90,9 

Step 2 PRAKTIK1 sesuai standar 21 2 91,3 

tidak sesuai 

standar 
2 19 90,5 

Overall Percentage     90,9 

Step 3 PRAKTIK1 sesuai standar 20 3 87,0 

tidak sesuai 

standar 
2 19 90,5 

Overall Percentage     88,6 

Step 4 PRAKTIK1 sesuai standar 20 3 87,0 

tidak sesuai 

standar 
2 19 90,5 

Overall Percentage     88,6 

a  The cut value is ,500 

 

 

Variables in the Equation 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

              Lower Upper 

Step 

1(a) 

PGETAH

UAN(1) 
3,195 1,381 5,354 1 ,021 24,404 1,630 365,339 

  KTSDFAS

(1) 
,107 1,323 ,007 1 ,936 1,113 ,083 14,875 

  TUGASR

GK(1) 
1,497 1,803 ,690 1 ,406 4,470 ,131 153,024 

  LAMA(1) 1,514 1,178 1,651 1 ,199 4,545 ,452 45,755 

  DUKKAP

US(1) 
2,905 1,147 6,414 1 ,011 18,260 1,929 172,890 

  Constant -2,921 ,927 9,939 1 ,002 ,054     

Step 

2(a) 

PGETAH

UAN(1) 
3,227 1,323 5,952 1 ,015 25,216 1,886 337,096 

  TUGASR

GK(1) 
1,486 1,805 ,677 1 ,411 4,418 ,128 152,088 

  LAMA(1) 1,550 1,092 2,017 1 ,156 4,713 ,555 40,043 

  DUKKAP

US(1) 
2,923 1,128 6,716 1 ,010 18,588 2,039 169,486 

  Constant -2,925 ,931 9,874 1 ,002 ,054     

Step 

3(a) 

PGETAH

UA(1) 
3,308 1,299 6,479 1 ,011 27,320 2,140 348,829 

  LAMA(1) 1,586 1,081 2,152 1 ,142 4,885 ,587 40,673 

  DUKKAP

US(1) 
3,082 1,105 7,781 1 ,005 21,792 2,500 189,946 

  Constant -2,859 ,928 9,480 1 ,002 ,057     

Step 

4(a) 

PGETAH

UA(1) 
3,745 1,320 8,053 1 ,005 42,302 3,185 561,872 

  DUKKAP

US(1) 
3,843 1,066 12,988 1 ,000 46,648 5,771 377,070 

  Constant -2,320 ,741 9,803 1 ,002 ,098     

a  Variable(s) entered on step 1: PGETAHUA, KTSDFAS, TUGASRGK, LAMA, DUKKAPUS. 
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Model if Term Removed 

 

Variable 

Model Log 

Likelihood 

Change in -

2 Log 

Likelihood df 

Sig. of the 

Change 

Step 1 PGETAH

UA 
-16,811 7,531 1 ,006 

KTSDFA

S 
-13,049 ,007 1 ,936 

TUGASR

GK 
-13,429 ,768 1 ,381 

LAMA -13,855 1,619 1 ,203 

DUKKAP

US 
-16,869 7,647 1 ,006 

Step 2 PGETAH

UA 
-17,378 8,658 1 ,003 

TUGASR

GK 
-13,430 ,763 1 ,382 

LAMA -14,010 1,923 1 ,166 

DUKKAP

US 
-17,153 8,208 1 ,004 

Step 3 PGETAH

UA 
-18,301 9,742 1 ,002 

LAMA -14,452 2,043 1 ,153 

DUKKAP

US 
-18,282 9,705 1 ,002 

Step 4 PGETAH

UA 
-20,460 12,016 1 ,001 

DUKKAP

US 
-24,356 19,809 1 ,000 

 

 

 Variables not in the Equation 

 

  Score Df Sig. 

Step 2(a) Variables KTSDFAS(1) ,007 1 ,936 

Overall Statistics ,007 1 ,936 

Step 3(b) Variables KTSDFAS(1) ,001 1 ,970 

TUGASRGK(

1) 
,683 1 ,408 

Overall Statistics 
,695 2 ,707 

Step 4(c) Variables KTSDFAS(1) ,121 1 ,728 

TUGASRGK(

1) 
,812 1 ,368 

LAMA(1) 2,525 1 ,112 

Overall Statistics 3,109 3 ,375 

a  Variable(s) removed on step 2: KTSDFAS. 

b  Variable(s) removed on step 3: TUGASRGK. 

c  Variable(s) removed on step 4: LAMA. 
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Lampiran 18. Dokumentasi Pengambilan data 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMBILAN DATA : 

PENGISIAN KUESIONER 

 

1
5
8
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DOKUMENTASI PENGAMATAN PRAKTIK DOKUMENTASI CEXLIST KETERSEDIAAN LOGISTIK 

 
1
5
9
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Lampiran 19. Bagan Tatalaksana Pneumonia Balita 

 

1
6
0
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Umur  Tahun  Bulan  Batuk:  Hari  Gangguan Napas:  Hari 

Tanda bahaya : 
    Tidak bisa minum  

  Kejang 

YA / TIDAK 
    Kurang bisa minum  

  Stridor 

    Kesadaran menurun  
  Wheezing 

    Demam dingin  
  Gizi buruk 

  Frekuensi napas :  kali per menit  TDDK :  YA/TIDAK 

 
  Klasifikasi  

  Penyakit sangat Berat  
  Pneumonia Berat  

  Pneumonia 

     Batuk bukanPneumonia 

 
  Tindak lanjut :  

  Rawat jalan  
  Rujuk ke : 

 
  Obat yang :  

  Antibiotika : 

  berikan  
  Obat lain : 

 
  Nasihat :  

  Kontrol ulang :  Hari 

     Cara minum obat : 

     Pemberian makanan-minuman : 

Lampiran 20. Stempel Program P2 

ISPA 

1
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