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ABSTRAK 
Latar Belakang: Tingginya AKI dan AKB di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Indonesia 

masih rendah. Dalam hal ini, perlu ditelusuri kembali kemungkinan penyebab dari permasalahan tersebut, yang 

salah satunya adalah kekurangefektifan metode penyuluhan yang digunakan oleh petugas kesehatan yakni 

metode konvensional. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan  efektifitas 3 metode penyuluhan, yakni 

Snowball Drilling, Role Playing dan  Focus Group Discussion untuk meningkatkan perilaku ibu hamil dalam 

deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Metode: Rancangan penelitian ini adalah Non 

Randomized Control Group Pre-test - Post-test Design. Sampel penelitian ini adalah 60 ibu hamil di Puskesmas 

Tanah Kalikedinding, Surabaya, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data untuk tahap pre-test dan 

post-test dikumpulkan menggunakan kuesioner lalu dianalisis menggunakan uji Manova. Hasil dan analisis: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan perilaku ibu (pengetahuan, sikap dan tindakan) dalam 

deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal, baik pada kelompok Snowball Drilling, Role Playing dan  

Focus Group Discussion. Dalam hal ini, metode yang paling efektif adalah Focus Group Discussion  

Kata kunci: Focus group discussion, Snowball drilling, Role playing, Kegawatdaruratan maternal-neonatal 

 

ABSTRACT 

Background: The high MMR and IMR indicate that the quality of health in Indonesia is still low. In this case, it 

needs to be traced back to the possible causes of these problems, one of which is the effectiveness of extension 

methods used by health workers namely conventional methods. The purpose of this study was to explain the 

effectiveness of 3 counseling methods, namely Snowball Drilling, Role Playing and Focus Group Discussion to 

improve the behavior of pregnant women in early detection of maternal and neonatal emergencies. Methods: 

The design of this study was a Non Randomized Control Group Pre-test - Post-test Design. The sample of this 

study were 60 pregnant women in Tanah Kalikedinding Health Center, Surabaya, who were selected by 

purposive sampling technique. Data for the pre-test and post-test stages were collected using a questionnaire and 

then analyzed using the Manova test. Results and analysis: The results showed that there was an increase in 

maternal behavior (knowledge, attitude and action) in early detection of maternal and neonatal emergencies, both 

in the Snowball Drilling group, Role Playing and Focus Group Discussion. In this case, the most effective 

method is Focus Group Discussion 

Keywords: Focus group discussions, Snowball drilling, Role playing, Maternal-neonatal emergency 

 

PENDAHULUAN 

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap 

keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan 

kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan. Hal ini tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014 dengan salah satu pasal yang menyatakan bahwa pembangunan 

keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam 

lingkungan yang sehat, dan kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga merupakan salah satu syarat 

dari keluarga yang berkualitas. 

Regulasi perlindungan hak-hak kesehatan keluarga tersebut ternyata tidak sejalan dengan hasil 

pelaksanaan di lapangan yang menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 

Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) adalah 359 per 

100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target MDGs 10 November 2015 yaitu 102 

kematian per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula dengan AKB, BPS (2016) menyatakan bahwa 

AKB mencapai 25,5, yang berarti terdapat 25,5 kematian untuk setiap 1.000 bayi yang dilahirkan. 

Sebenarnya dalam waktu 20 tahun AKB di Indonesia sudah menurun, tetapi AKB tersebut masih 

tergolong tinggi dibandingkan dengan AKB di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura 
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yang tidak lebih dari 10 kematian per 1.000 kelahiran bayi. Tingginya AKI dan AKB tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas di sektor kesehatan di Indonesia masih rendah. 

Pemerintah Indonesia sesuai dengan amanah UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 melalui 

Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk menurunkan AKI dan AKB sesuai target MDGs, seperti 

penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan Buku 

Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K), serta penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 

di Puskesmas perawatan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di 

Rumah Sakit. Langkah-langkah tersebut diikuti dengan penyebarluasan informasi kesehatan melalui 

pembinaan dan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan.   

Upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat merupakan 

langkah positif, mengingat permasalahan di Indonesia adalah berhubungan dengan sikap dan mental. 

Indikasi ini ditangkap oleh pemerintah dengan mencanangkan revolusi mental, yang berusaha 

memprogram ulang sikap mental negatif ke sikap mental positif, termasuk yang mengarah kepada 

sikap hidup sehat. Meskipun upaya tersebut cukup strategis, risiko kegagalan program tersebut tetap 

tinggi akibat faktor manusia, baik dilihat dari segi penyuluh maupun sasaran. Berkaitan dengan 

sasaran, masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik majemuk, baik dilihat dari segi sosio-

budaya maupun psikologis. Untuk itu, petugas kesehatan sebagai penyuluh kesehatan tentu harus 

memiliki bekal yang kuat, khususnya metode penyuluhan yang tepat dan efektif. 

Metode penyuluhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pemberian 

informasi kesehatan terhadap masyarakat. Ada pertanda positif tentang tingginya antusiasme peneliti 

atau mahasiswa kesehatan untuk melakukan penelitian tentang metode pembelajaran bagi masyarakat.  

Sebagai contoh adalah Wahyuni dan Wahyuningsih yang melakukan penelitian tentang Efektivitas 

penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4); Kapti dkk. (2016) yang melakukan penelitian tentang efektifitas 

audiovisual sebagai media penyuluhan tentang diare; serta Indarwati dkk (2013) yang melakukan 

penelitian tentang efektifitas FGD untuk meningkatkan pengetahuan perawat tentang MTBS.  

Banyak metode yang bisa digunakan dalam penyuluhan kesehatan seperti ceramah, diskusi, 

focus group discussion, snowball, brainstorming, role playing, simulasi dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini, ada 3 metode yang dipelajari efektivitasnya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

tindakan ibu tentang deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal, yakni snowball drilling, 

role playing dan focus group discussion. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy experiment dengan rancangan “Non Randomized 

Control Group Pre-test – Post-test Design”, yaitu penelitian untuk membandingkan hasil intervensi 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan pengambilan sampel tidak secara random. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh metode Focus Group Discussion, Snowball 

drilling, dan metode Role playing terhadap perubahan perilaku ibu dalam deteksi dini 

kegawatdaruratan maternal neonatal. Pada rancangan ini, kelompok I mendapatkan perlakuan berupa 

Snowball drilling, kelompok II mendapatkan Role playing, kelompok III mendapatkan Focus Group 

Discussion dan kelompok IV (kontrol) mendapatkan ceramah. Pada fase pre-test dan post-test 

dilakukan pengumpulan data tentang pengetahuan, sikap dan tindakan ibu dalam deteksi dini 

kegawatdaruratan maternal-neonatal. 

 

Subyek  Pra  Perlakuan  Pasca tes 

K – A  O1  I  O2 

K – B     O3  I  O4 

K – C  O5  I  O6 
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   N. z . p . q 

 n  = ————————— 

  d (N – 1) + z² . p . q 

K – D  O7  -  O8 

  Time 1  Time 2  Time 3 

 

Keterangan: 

K – A, K – B, K - C : Subyek (ibu hamil) perlakuan 

K – D    : Subyek (ibu hamil) kontrol 

O1, O3, O5    :  Pretest untuk kelompok perlakuan 

O7     :  Pretest untuk kelompok kontrol  

I     :  Intervensi  dengan pendekatan FGD 

-     :  Intervensi paket non pendekatan FGD 

O2 , O4,O6   :  Postest pada kelompok perlakuan  

O8     :  Postest pada kelompok kontrol 

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini perubahan yang diukur adalah perilaku deteksi dini kegawat daruratan 

maternal neonatal yang meliputi pengetahuan dan sikap.  

Dalam menentukan besar sampel peneliti menggunakan perhitungan dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

n  : Besar sampel 

N  :  Besar populasi  

z  :  Nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

p : Perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50 % 

q :  1 – p (100% - p) 

d  :  tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

 

Berdasarkan penghitungan di atas maka besar sampel penelitian ini adalah 60 orang ibu hamil. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.  

Variabel bebas penelitian adalah penyuluhan (snowball drilling, role playing, focus group 

discussion) tentang deteksi dini kegawat daruratan maternal neonatal, sedangkan variabel terikat 

adalah perilaku deteksi dini kegawat daruratan maternal neonatal yang meliputi  pengetahuan, sikap 

dan tindakan.  

Keenampuluh responden dibagi menjadi empat kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri atas 

15 orang. Ketiga kelompok tersebut masing-masing diberi perlakuan yang berbeda dalam penyuluhan 

yang digunakan metode yang berbeda, yaitu metode snowball drilling, role playinging dan focus 

group discussion tentang deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Sedangkan pada 

kelompok kontrol diberikan penuyuluhan dengan metode ceramah. 

Setelah itu dilakukan pengukuran perilaku yang mencakup pengetahuan, sikap dan tindakan 

tentang deteksi dini kegawat daruratan maternal neonatal. Data yang telah terkumpul berjenis numerik 

sehingga disajikan berupa mean, SD, nilai minimum dan nilai maksimum (Nugroho, 2014) selanjutnya 

dianalisis menggunakan uji Manova untuk menguji ada tidaknya perbedaan keefektifan antara 

pemakaian metode focus group discussion, snowball drilling, dan role playinging, serta uji t untuk 

menguji perbedaan keefektifan antara pemakaian focus group discussion dan snowball drilling, focus 

group discussion dan role playing, serta snowball drilling dan role playinging dalam meningkatkan 
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pengetahuan, sikap dan tindakan  ibu hamil tentang deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 

Tabel 1. Perbandingan Pengetahuan responden kelompok Ceramah Tanya Jawab, Snowball Drilling, 

Role Playinging  dan Focus Group Disscusion sebelum dan sesudah perlakuan di Puskesmas   Tanah 

Kalikedinding kota  Surabaya tahun 2017 

Pengetahuan 
 

PRE 
  

 POST   p 

 
 

Mean SD Min Max Mean SD Min Max 

Kelompok Snowball 

Drilling 

44 15.946 20 70 64.67 15.055 40 90 0,000 

Kelompok Role 

Playinging. 

45.33 15.523 20 70 63.33 13.973 50 90 0.001 

Kelompok Focus Group 

Disscusion 

51.33 17.265 20 70 70.67 10.998 60 90 0,001 

   

Tabel 1 menunjukan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan responden pada kelompok 

snowball drilling, role playinging, focus group disscusion setelah mendapatkan intervensi, terlihat dari 

p-value untuk masing-masing kelompok yaitu 0,000; 0,001 dan 0,001. 

 

Tabel 2. Perbandingan Sikap responden kelompok Snowball Drilling, Role Playinging dan Focus 

Group Disscusion sebelum dan sesudah perlakuan di Puskesmas   Tanah Kalikedinding kota Surabaya 

tahun 2017 

Sikap 
 

PRE 
  

 POST   p 

 
 

Mean SD Min Max Mean SD Min Max 

Kelompok Snowball 

Drilling 

37.13 6.643 26 49 43.47 9.657 30 68 0.021 

Kelompok Role 

Playinging. 

39 4.957 32 44 45.6 5.974 34 54 0.001 

Kelompok Focus Group 

Disscusion 

41.47 7.376 23 53 48.93 3.918 40 55 0.000 

   

Tabel 2 menunjukan bahwa terjadi peningkatan sikap responden pada kelompok snowball 

drilling, role playinging, focus group disscusion setelah mendapatkan intervensi, terlihat dari p-value 

untuk masing-masing kelompok yaitu 0,021; 0,001 dan 0,000. 

 

Tabel 3. Perbandingan tindakan responden kelompok Snowball Drilling, Role Playinging  dan Focus 

Group Disscusion sebelum dan sesudah perlakuan di Puskesmas   Tanah Kalikedinding kota Surabaya 

tahun 2017 

Tindakan 
 

PRE 
  

 POST   p 

 
 

Mean SD Min Max Mean SD Min Max 

Kelompok Snowball 

Drilling 

73.47 7.633 58 88 89.07 9.331 75 100 0.001 

Kelompok Role 

Playinging. 

74 6.106 67 88 91.8 9.206 75 100 0.001 

Kelompok Focus Group 72.33 7.007 58 88 92.33 9.325 75 100 0.001 
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Disscusion 

   

Tabel 3 menunjukan bahwa terjadi peningkatan tindakan responden pada kelompok snowball 

drilling, role playinging, focus group disscusion setelah mendapatkan intervensi, terlihat dari p-value 

untuk masing-masing kelompok yaitu 0,001; 0,001 dan 0,001. 

 

Tabel 4. Perbandingan keefektifan metode Snowball Drilling,Role Playinging   dan  Focus Group 

Disscusion dalam meningkatkan perilaku responden dalam deteksi dini Kegawatdaruratan maternal 

neonatal di Puskesmas Tanah Kalikedinding kota Surabaya tahun 2017 

Hasil Uji Manova 

 Perilaku Kelompok N Mean 
Std. 

Deviation 

p-Value 

(Siq) 

Pengetahuan.Post 

Snowball drilling 15 64.67 15.055 

0.293 
Role playinging 15 63.33 13.973 

Focus group 

disscusion 
15 70.67 10.998 

Sikap.Post 

Snowball drilling 15 43.47 9.657 

0.106 
Role playinging 15 45.6 5.974 

Focus group 

disscusion 
15 48.93 3.918 

Tindakan.Post 

Snowball drilling 15 89.07 9.331 

0.590 
Role playinging 15 91.8 9.206 

Focus group 

disscusion 
15 92.33 9.325 

 

Tabel 4 menunjukan bahwa di antara ketiga metode yaitu snowball drilling, role playinging dan 

focus group disscusion sama-sama memiliki efektivitas yang tinggi, yang ditunjukkan oleh p-value 

masing-masing yaitu 0,293; 0,106 dan 0,590. 

 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan, sikap dan tindakan para ibu pada kelompok snowball drilling role playinging, 

focus group disscusion setelah mendapatkan intervensi tentang deteksi dini kegawatdaruratan maternal 

neonatal mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari pengetahuan, sikap dan 

tindakan, metode focus group discussion adalah metode dengan nilai mean tertinggi. Metode ini 

digunakan untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yaitu tentang deteksi dini kegawatdaruratan 

maternal neonatal.  

Menurut Koentjoroningrat (2005), kegunaan focus group discussion di samping sebagai alat 

pengumpul data adalah sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat re-

check terhadap berbagai keterangan/informasi yang didapat melalui berbagai metode penelitian yang 

digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang 

bertentangan.  

Jumlah peserta dalam kelompok cukup 7–10 orang, namun dapat diperbanyak hingga 12 orang, 

sehingga memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta 

cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi (Krueger, 1988). Jumlah peserta 

yang lebih besar, sebenarnya juga bisa memberi keuntungan lain, yaitu memperluas sudut pandang 

dan pengalaman peserta yang mungkin muncul. Namun walaupun jumlah peserta tidak banyak dan 

waktu untuk mengemukakan pendapat tidak dibatasi, peserta mempunyai batasan waktu tertentu 

dalam berbicara karena fokus perhatian tidak hanya pada satu responden melainkan seluruh peserta.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan efektivitas ketiga metode (snowball 

drilling, role playing dan focus group discussion). Dengan demikian bisa dinterpretasikan bahwa 

snowball drilling, role playing dan focus group discussion sama-sama efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan tindakan ibu dalam deteksi dini kegawatdaruratan maternal neonatal.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa snowball drilling, role playing dan focus 

group discussion efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu hamil dalam 

deteksi dini kegawatdaruratan maternal neonatal di Puskesmas Tanah kali Kedinding Surabaya. 
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