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Abstract
In order to guarantee the quality of higher education graduates in particular areas of Midwifery
and Nursing, it is necessary to standardize graduate memalui competency test. Indonesia requires
qualified human resources for health, particularly midwives. The study aims to determine the effect
of student knowledge about the competency test against midwifery students' learning interest in
prime stikes bukittinggi archipelago, cross sectional research design, from February to August
2013, 186 people and the number of samples proportional sampling technique samples. The
collection of data through documentation and anket number of midwifery students with
questionnaires, the data were processed and analyzed by computer. The results showed that the
students have a high knowledge of the competency test and also have a high interest in learning as
much as 53 respondents (55.2%), students have the knowledge about testing and have a low interest
in learning as much as 43 respondents (44.8%). Students have low knowledge about the competency
test but has a high interest in learning as much as 38 respondents (42.8%) and students who have
low knowledge and low interest in learning as much as 52 respondents (57.8%). Based on the
variables studied did not have a significant relationship to the knowledge of students about the
competency test on students' learning interest with p-value of 0.081. Thus students are expected to
increase the knowledge about the development of midwifery accompanied with high motivation and
interest to be able to graduate with the quality of quality.
Keywords: Test of competence, interest in learning
Abstrak
Dalam rangka penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi khususnya bidang Kebidanan dan
Keperawatan, maka diperlukan standarisasi lulusan memalui uji kompetensi. Indonesia memerlukan
SDM Kesehatan bermutu, utamanya bidan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pengetahuan mahasiswa tentang uji kompetensi terhadap minat belajar mahasiswa kebidanan di
stikes prima nusantara bukittinggi, desain penelitian Cross Sectional, bulan Februari sampai Agustus
2013, jumlah sampel 186 orang dan tehnik sampel proporsional sampling. Pengumpulan data
melalui dokumentasi jumlah mahasiswa kebidanan dan anket dengan kuesioner, data diolah dan
dianalisis dengan komputer. Hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan
tinggi tentang uji kompetensi dan memiliki minat belajar juga tinggi sebanyak 53 responden (55,2
%), mahasiswa memiliki pengetahuan tentang uji dan memiliki minat belajar rendah sebanyak 43
responden (44,8%). Mahasiswa memiliki pengetahuan rendah tentang uji kompetensi namun
memiliki minat belajar tinggi sebanyak 38 responden (42,8%) dan mahasiswa yang memiliki
pengetahuan rendah dan minat belajar rendah sebanyak 52 responden (57,8%). Berdasarkan variabel
yang diteliti tidak memiliki hubungan signifikan terhadap pengetahuan mahasiswa tentang uji
kompetensi terhadap minat belajar mahasiswa dengan p-value 0,081. Dengan demikian diharapkan
mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan kebidanan di sertai dengan
dorongan dan minat yang tinggi untuk dapat lulus dengan mutu yang berkualitas
Keywords: Uji kompetensi, minat belajar
1. PENDAHULUAN
Seiring
dengan
pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan serta meningkatnya
kebutuhan masyarakat akan tersedianya
pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
berkualitas, maka permasalahan yang
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menyangkut pendidikan kesehatan sebagai
penyedia tenaga kesehatan di Indonesia
dewasa ini semakin kompleks dan majemuk.
(Sulistyowati, 2010)
Dalam upaya pengadaan tenaga
kesehatan seperti bidan yang profesional
sesuai dengan kewenangan yang tertuang
dalam Keputusan Mentri Kesehatan Nomor
900 tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik
Bidan, maka sejak tahun 1996 telah
dilaksanakan Pendidikan Diploma III
Kebidanan
di
Indonesia.
Pendidikan
kebidanan ini bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan ibu dan anak dan
menurunkan angka kematian ibu (AKI) da
angka kematian bayi dan balita (AKB dan
AKABA) yang tertuang dalam tujuan MDGs
2010. (Dirjen Dikti, 2011)
Menurut badan kesehatan dunia
(WHO), angka kematian ibu diseluruh dunia
diperkirakan 400 per 100.000 kelahiran
hidup. Berdasarkan wilayah, Indonesia
termasuk ke dalam 13 negara penyumbang
kematian ibu terbesar didunia. Angka
Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi
baru lahir (AKBBL) di Indonesia masih jauh
dari target yang harus di capai tahun 2015
sesuai
dengan
kesepakatan
sasaran
pembangunan millenium. (dian melani, 2012)
Berdasarkan Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 Angka
Kematian Ibu (AKI) Indonesia sebesar 359
per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan
Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 40 per
1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian
Neonatus (AKN) adalah sebesar 19 per 1.000
kelahiran hidup 1-2. Indonesia berkomitmen
sesuai
dengan
deklarasi
Mellinium
Devalopment
Goals
(MDGs),
untuk
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
menjadi 1/3 dari keadaan tahun 2000, yaitu
menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2015. (SDKI, 2012). Di Sumatera
Barat AKI tahun 2006 sebesar 230/100.000
kelahiran hidup , tahun 2007 sebesar
229/100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2008
sebesar 211/100.000 kelahiran hidup. (Profil
Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, 2009)
Berbagai upaya pemerintah dalam
menurunkan AKI, AKB, dan AKABA telah
dilakukan melalui program kesehatan ibu dan
anak (KIA). Salah satu prinsip pengelolaan
program KIA adalah meningkatkan deteksi

dini faktor resiko dan komplikasi kebidanan.
Dalam pelaksanaan program kesehatan ini
sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang
kompeten sehingga tujuan pembangunan
dapat dicapai. Bidan sebagai salah satu
sumber daya manusia dibidang kesehatan
yang merupakan ujung tombak yang berada
digaris terdepan yang berhubungan langsung
dengan wanita sebagai sasaran program.
Maka dilakukannya upaya peningkatan SDM
(sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan
berkompeten dalam praktik kesehatan.
(Sulistyawati, 2010)
Berdasarkan
surat
keputusan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun
2013 No. 36/2013 & No.I/IV/Pb/2013 dalam
rangka penjaminan mutu lulusan pendidikan
tinggi khususnya bidang Kebidanan dan
Keperawatan, maka diperlukan standarisasi
lulusan memalui uji kompetensi. Untuk itu
diimplementasikan uji kompetensi yang
bermutu, sebagai bagian dari proses evaluasi
pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem
pendidikan. Dimana dalam surat keputusan
tersebut uji kompetensi diberlakukan kepada
pendidikan tinggi program Diploma III
Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan
Profesi Ners. Uji kompetensi dilaksanakan
pada akhir pendidikan sebagai exit exam,
kelulusan uji kompetensi menjadi salah satu
syarat kelulusan dari Perguruan Tinggi.
(Dirjen Dikti, 2012)
Uji kompetensi menggunakan metode
yang tepat dalam menguji sikap dan perilaku,
pengetahuan dan keahlian. Ini pertama kali
dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 bagi
mahasiswa program Profesi Ners dan bulan
November 2013 bagi mahasiswa program
Diploma III Keperawatan dan Kebidanan.
Selanjutnya uji kompetensi dilaksanakan
sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun pada
periode Maret, Juli, dan November. Hasil uji
kompetensi akan dipublikasikan sebagai
bentuk akuntabilitas publik serta memberikan
umpan balik bagi institusi pendidikan dalam
perbaikan proses pembelajaran.
(Dirjen
Dikti, 2012)
Penelitian ini pernah dilakukan oleh
Rahmah Nur Hayati mahasiswa Universitas
Dipenogoro yang dilakukan di kota Semarang
dengan judul pengaruh pengetahuan, sikap
dan motivasi Terhadap minat bidan mengikuti
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uji kompetensi di kota Semarang tahun 2007.
(Rahmi Nur Hayati, 2007)
Penelitian yang sama juga pernah
dilakukan oleh Sulistiyowati mahasiswa
Universitas Sebelas Maret (USM) yang
dilakukan di STIKes Muhammadiyah
Lamongan dengan judul hubungan minat dan
motivasi belajar dengan pencapaian target
kompetensi
praktik
klinik
kebidanan
mahasiswa Prodi D III Kebidanan STIKes
Muhammadiyah Lamongan tahun 2009/2010.
(Sulistiyowati, 2010)
Data sejumlah akademi kebidanan
menunjukkan
tren
kenaikan
jumlah
mahasiswa, bahkan ada juga yang sampai
over kuota. Bukan hanya jumlah mahasiswa
akademi kebidanan yang meningkat, saat ini
juga banyak didirikan sekolah atau akademi
kebidanan di berbagai daerah. Menurut data
program studi baru Dikti terdapat 578
program studi Kebidanan di seluruh
Indonesia, dan 355 jurusan/prodi Kebidanan
Poltekkes di seluruh Indonesia. Ini bukan
angka yang kecil mengingat angka kelulusan
bidan yang akan terus meningkat setiap
tahunnya. Dasar hukum pelaksanaan uji
kompetensi adalah adanya Peraturan Menteri
Kesehatan RI No.161 Tahun 2010 Tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan. (Jurnal
Lulianthy E, 2012)
Kota Bukittinggi memiliki 8 (delapan)
institusi kesehatan, dan hanya 3 Institusi yang
memiliki program studi selain program studi
Kebidanan dan Keperawatan yaitu STIKes
Prima Nusantara, STIKes Ford De Kock dan
Fakultas Kesehatan dan MIPA UMSB. Dari
ketiga institusi tersebut STIKes Prima
Nusantara memliki mahasiswa kebidanan
tebanyak dengan 348
mahasiswa dan
Fakultas Kesehatan dan MIPA UMSB
memilki 160 mahasiswa kebidanan. Dari studi

pendahuluan yang penulis lakukan di STIKes
Prima Nusantara, di dapatkan 7 dari 10
mahasiswa mengatakan Uji Kompetensi itu
menakutkan dan membuat mereka tertekan
dan 3 mahasiswa menyatakan uji kompetensi
tersebut bagus. Berdasarkan fenomena diatas
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan
Mahasiswa
Tentang
Uji
Kompetensi
Terhadap
Minat
Belajar
Mahasiswa
Kebidanan Di STIKes Prima Nusantara
Bukittinggi Tahun 2013” dan penelitian
tersebut akan di lakukan di STIKes Prima
Nusantara Bukttinggi.
2. METODE PENELITIAN
Subjek dalam penelitian ini adalah
mahasiswa D-III Kebidanan di STIKes Prima
Nusantara Bukittinggi Tahun 2013 yang
berjumlah 348 orang dengan sampel 186
responden. Metode yang digunakan yaitu
penelitian survey analitik dengan pendekatan
cross sectional. Teknik pengambilan sampel
yang
digunakan
adalah
proporsional
sampling(Arikunto, 2010). Dimana penelitian
ini untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan
Mahasiswa
Tentang
Uji
Kompetensi
Terhadap
Minat
Belajar
Mahasiswa
Kebidanan Di STIKes Prima Nusantara
Bukittinggi Tahun 2014” dan penelitian
tersebut akan di lakukan di STIKes Prima
Nusantara Bukttinggi. Variabel independen
(intervensi) dalam penelitian ini adalah uji
kompetensi.
Sedangkan
variabel
dependentnya (efek) adalah minat belajar
mahasiswa. Teknik analisa data dengan
menggunakan analisa univariat dan bivariat
menggunakan uji chi-square dengan tingkat
kepercayaan 95%. Penelitian ini dilakukan di
STIKes Prima Nusantara Bukittinggi tahun
2014 dan waktu penelitian bulan Juli 2013.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013 di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi.
Jumlah responden sebanyak 186 orang yang dipilih sesuai dengan kriteria sampel. Hasil penelitian
dibahas dalam bentuk analisa univariat dan analisa bivariate yang akan dijelaskan sebagai berikut :
Analisa Univariat
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa D-III Kebidanan Tentang Uji
Kompetensi Di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi Tahun 2013
Pengetahuan
F
%
Tinggi
96
51,6
Rendah
90
48,4
Jumlah
186
100
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa separuh responden memiliki tingkat pengetahuan yang
tinggi yaitu 96 responden (51,6 %)
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Minat Belajar Mahasiswa D-III Kebidanan di STIKes Prima
Nusantara Bukittinggi Tahun 2013
Minat Belajar Mahasiswa
Tinggi
Rendah
Jumlah

F
91
95
186

%
48,9
51,1
100

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa separuh responden memiliki minat belajar
yang rendah dengan 95 Responden (51,1%).
Analisa Bivariat
Tabel 4.3 Tingkat Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Uji Kompetensi Terhadap
Minat Belajar Mahasiswa D-III Kebidanan Di Stikes Prima Nusantara Bukittinggi
2013

Pengetahuan
Tinggi
Rendah
Total

F
53
38
91

Minat Belajar Mahasiswa
Tinggi
Rendah
%
F
%
55,2
43
44,8
42,2
52
57,8
48,9
95
51,1

Jumlah
F
96
90
186

%
100
100
100

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan tinggi tentang
uji kompetensi dan memiliki minat belajar juga tinggi sebanyak 53 responden (55,2 %), dan
mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang uji dan memiliki minat belajar rendah sebanyak 43
responden (44,8%). Sedangkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan rendah tentang uji
kompetensi namun memiliki minat belajar yang tinggi sebanyak 38 responden (42,8%) dan
mahasiswa yang memiliki pengetahuan rendah dan minat belajar yang rendah sebanyak 52
responden (57,8).
tertentu dan sangat penting terhadap
Tingkat
Pengetahuan
Tentang
Uji
terbentuknya tindakan seseorang.
Kompetensi Mahasiswa D-III Kebidanan
Pengetahuan adalah hasil dari suatu
di STIKes Prima Nusantara Bukittiggi
produk sistem pendidikan dan akan
Tahun 2013
mendapatkan pengalaman yang nantinya akan
Pada hasil penelitian ini didapatkan
memberikan suatu tingkat pengetahuan dan
separuh
responden
memiliki
tingkat
kemampuan
tertentu.
Pada
dasarnya
pengetahuan yang tinggi tentang uji
pengetahuan akan terus bertambah dan
Kompetensi yaitu sebanyak 96 responden
bervariatif sesuai dengan proses pengalaman
(51,6%) dan selebihnya yaitu 90 responden
manusia yang dialami. Menurut Bunner,
(48,4%) yang berpengetahuan rendah tentang
proses pengetahuan tersebut melibatkan tiga
uji kompetensi.
aspek, yaitu proses mendapatkan informasi,
Pengetahuan menurut Notoatmojo adalah
proses transformasi, dan proses evaluasi.
hasil penginderaan manusia atau hasil tahu
Informasi baru yang didapat merupakan
seseorang terhadap objek melalui indera yang
pengganti informasi sebelumnya. Proses
dimilikinya (mata, hidung, telinga dan
transformasi adalah proses manipulasi
sebagainya).
Kemampuan
pengetahuan
pengetahuan agar sesuai dengan tugas-tugas
(knowledge) merupakan hasil dari tahu
baru.
melalui penginderaan terhadap suatu obyek
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Proses evaluasi dilakukan dengan
memeriksa kembali apakah cara mengolah
informasi telah memadai. Pengetahuan dalam
penelitian ini adalah segala sesuatu yang
diketahui mahasiswa tentang uji kompetensi
di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi tahun
2014 (Wahit Iqbal:2011).
Pada penelitian Rahmah Nurhayati di
semarang
mengenai
uji
kompetensi
menunjukan adanya pengaruh positif variabel
pengetahuan terhadap minat. Peningkatan
minat mengikuti uji kompetensi akan
diperoleh
apabila
ada
peningkatan
pengetahuan terhadap uji kompetensi. Hal ini
dapat
disimpulkan
bahwa
untuk
meningkatkan
minat
mengikuti
uji
kompetensi
perlu dilakukan upaya
peningkatan pengetahuan secara lebih intensif
dan informasi yang diberikan sejelas mungkin
agar dapat menumbuhkan minat yang lebih
baik terhadap uji komptensi. (Rahmah.2007)
Setiap mahasiswa memiliki tingkat
pengetahuan yang berbeda mengenai uji
kompetensi ini, tidak semua mahasiswa
mengetahui pengertian, tujuan bahkan alasan
kenapa uji kompetensi bidan ini dilakukan.
Ini bisa dipengaruhi karena kurangnya
penjelasan mengenai uji kompetensi atau
sosialisasi yang minin kepada mahasiswa.
Tingkat Minat Belajar Mahasiswa DIII Kebidanan Di STIKes Prima Nusantara
Bukittinggi 2013.
Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa
separuh responden yaitu sebanyak 91
responden(48,9%) yang memilki minat tinggi
sedangkan selebihnya yaitu 95 responden
(51,1%) yang memiliki minat rendah.
Minat
belajar
merupakan
suatu
kecenderungan untuk memberikan perhatian
dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau
situasi yang menjadi objek dari minat tersebut
dengan disertai perasaan senang. Proses
belajar akan berjalan lancar jika disertai
dengan
minat dan hasil belajar akan
menjadi optimal kalau ada minat dari diri
sendiri.
Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan
diperoleh kemudian. Minat terhadap suatu
pelajaran akan mempengaruhi belajar
selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan
minat-minat baru. Minat tidak timbul secara

tiba-tiba dan terkait dengan partisipasi,
pengalaman dan kebiasaan.
Pada penelitian Sulistiyowati Prodi D-III
Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan
menunjukkan bahwa secara bersama – sama
ada hubungan yang signifikan minat terhadap
pencapaian uji kompetensi praktik klinik
kebidanan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan
STIKes Muhammadiyah Lamongan Tahun
2009/2010. (Sulistiyowati.2010)
Minat belajar mahasiswa yang rendah ini
dapat dipengaruhi masih kurangnya motivasi
dan
kecendrungan
mahasiswa
dalam
mengikuti proses belajar. Dan metode belajar
mahasiswa yang masih belum maksimal
dalam mengikuti pembelajaran. Dan masih
ada mahasiswa yang tidak berminat
mengikuti pendidikan kebidanan tetapi dapat
menyelesaikan target kompetensi pendidikan
kebidanan tepat pada waktunya.
Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa
tentang uji kompetensi terhadap minat
belajar mahasiswa kebidanan di STIKes
Prima Nusantara Bukittinggi.
Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa
mahasiswa yang memiliki pengetahuan tinggi
tentang uji kompetensi dan memiliki minat
belajar juga tinggi sebanyak 53 responden
(55,2 %), dan mahasiswa yang memiliki
pengetahuan tentang uji dan memiliki minat
belajar rendah sebanyak 43 responden
(44,8%). Sedangkan mahasiswa yang
memiliki pengetahuan rendah tentang uji
kompetensi namun memiliki minat belajar
yang tinggi sebanyak 38 responden (42,8%)
dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan
rendah dan minat belajar yang rendah
sebanyak 52 responden (57,8).
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui
bahwa tidak terdapat pengaruh yang
bermakna antara pengetahuan mahasiswa
tentang uji kompetensi dengan minat belajar
mahasiswa di STIKes Prima Nusantara
Bukittinggi Tahun 2014. P-value (0,081)
dengan P > 0,05 yaitu (p=0,081) berarti (Ha
ditolak dan Ho diterima).
Hasil pengetahuan ini tidak sejalan
dengan pendapat Notoatmodjo (2003) bahwa
pengetahuan merupakan domain yang sangat
penting
untuk
terbentuknya
tindakan
seseorang (overbihavior).
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Pengetahuan mahasiswa tentang uji
kompetensi terhadap minat belajar mahasiswa
di STIKes Prima Nusantara tidak memiliki
rentan yang jauh berbeda. Terdapat separuh
dari responden yang memilki pengetahuan
yang tinggi disertai dengan minat belajar yang
tinggi namun juga terdapat responden yang
memiliki pengetahuan rendah akan tetapi
memiliki minat belajar yang tinggi.
Hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan Sulistiyowati
(2010) dengan judul “hubungan minat dan
motivasi
terhadap
pencapaian
target
kompetensi
praktik
klinik
kebidanan
mahasiswa semester VI Prodi D3 Kebidanan
Stikes Muhammadiyah Lamongan.”, dalam
penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa
minat mempunyai hubungan yang signifikan
terhadap pencapaian target kompetensi.
Pada dasarnya mahasiswa termotivasi
untuk melakukan suatu aktivitas untuk dirinya
sendiri karena ingin (minat ) mendapatkan
kesenangan dari pelajaran, atau merasa
kebutuhannya terpenuh.
Ada juga mahasiswa yang termotivasi
melaksanakan
belajar
dalam
rangka
memperoleh penghargaan atau menghindari
hukuman dari luar dirinya sendiri, seperti:
nilai, tanda penghargaan, atau pujian guru,
dalam hal ini jika mahasiswa dapat mencapai
target kompetensi praktik klinik kebidanan
maka akan memperoleh nilai yang bagus
dimana
akan
mempengaruhi
prestasi
belajarnya
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a. Separoh
mahasiswa
memiliki
pengetahuan
tinggi
tentang
uji
kompetensi
b. Separoh mahasiswa memiliki minat
belajar yang rendah
c. Tidak terdapat Hubungan yang bermakna
antara Pengetahuan mahasiswa tentang
uji kompetensi terhadap minat belajar
mahasiswa kebidanan di STIKes Prima
Nusantara Bukittinggi Tahun 2013.
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