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SOAL - A 

Judul artikel 
Penulis 
Nama jurnal 

: Epidemiology of malaria in pregnancy in central India 
: N. Singh , M.M. Shukla, & V.P. Sharma 
: Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (7) 

Telah diketahui bahwa angka kejadian malaria lebih tinggi pada wanita hamil dibandingkan 
kelompok lainnya. Keadaan ini dapat memicu terjadinya aborsi, kematian dalam kandungan, 
kelahiran prematur dan bahkan kematian ibu hamil. Di India, studi dari daerah endemik malaria 
masih sangat terbatas. Peneliti melakukan pengamatan untuk menentukan keterkaitan antara 
infeksi malaria dan kehamilan di Jabalpur. Dari informasi yang diperoleh , diharapkan dapat 
membantu pengernbangan strategi untuk mengontrol penyakit malaria. Area e!1demik di Jabalpur 
tersebut dianggap menarik karena populasinya terinfeksi oleh dua parasit penyebab malaria yaitu 
Piasmodium vivax dan P. falciparum . 

Penelitian ini dilakukan di salah satu rumah sakit dan melibatkan 2.127 ibu hamil dan 1.984 tidak 
hamil. Mereka diana!isis status infeksi malarianya dan diukur kadar hemoglobinnya (Hb) untuk 
mendeteksi kondisi anemia. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan ditampilkan dalam tabel di bawah ini. 

Hamil Hamil Kontrol 1: Kontrol 2: 
(terinfeksi P. vivax (terinfeksi P. falciparum tidak hamil (terinfeksi hamil tidak 
/ tdk terinfeksi) / tdk terinfeksi) / tdk terinfeksi) terinfeksi 

Jumlah I r-~2-_ 1 
terinfeksi 121/2127 (6%) 244/2127 (11%) 150/1984 (8%) - 1~~ 

~ -rata 
Hb±SD 9,05±1 ,391 e,42±1 ,9s d 9,68 ± 1,43 0j 10,03±1 ,11 t1 

*Hb: protein yang mengandung zat bes, di dalam sel darah merah yang beriungsi mengangkut oksigen 
dari paru-paru. 

Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan data di atas: 
1. Bagaimana perbandingan angka kejadian infeksi pada wanita hamil dengan wanita tidak hamil? 
Secara statistika berbeda nyata (P <0,0001 ). Jelaskan jawaban anda! 

2 . Menurut anda hal apa yang dapat menyebabkan perbedaan angka kejadian tersebut? 
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3. Berdasarkan informas1 tambahan di bawah ini , jelaskan bagaimana perbandingan kadar 
hemoglobin darah (Hb) antar wanita hamil dan tidak hamil ji ka dikaitkan dengan kondisi terinfeksi 
dan tidak terinfeksi? 

• Nilai Hb pada wanita terinfeksi P.falciparum berbeda nyata dengan wanita hamil tidak terinfeksi 
(P <0,0001) atau dengan wanita tidak ha mil terinfeksi. 

• Nilai Hb pada wanita terinfeksi P. vivax juga berbeda nyata dengan wanita ha mil tidak terinfeksi 
(P <0,0001) atau dengan wanita tidak hamil terinfeksi. 

• Diantara wanita hamil , nilai Hb yang terinfeksi P falciparum berbeda nyata dengan yang 
terinfeksi P. v,vax (P <0,001) 

4. Je/askan ko11disi apakah yang akan terjadi apabila nilai Hb rendah! 

SOAL - 8 

Judul artikel : f mprovement of soil physical and chemical properties with compost application in 
rice-wheat cropping system 
Penufis : G. Sarwar, H. Schmeisky, N. Hussain, S. Muhammad, and Ehsan Safdar 
Nama jurnal : Pakistan Journal of Botany, 40(1 ): 275-282, 2008 

Penggunaan kompos memiliki manfaat dalam memperbaiki kualitas tanah . Kompos kaya akan 
nutrisi dengan kandungan organik yang tinggi. Sifat fisikokimia tanah dapat diperbaiki dengan 
penambahan kompos yang akhirnya mampu rneningkatkan produksi pertanian. 

Penefitian ini dilakukan di salah satu wi!ayah di Pakistan dan bertujuan untuk mengevaluasi 
penggunaan kompos (dari sisa-sisa tanaman dan kotoran hewan ternc1k) terhadap kualitas tanah 
pertanian padi. Peneliti mengaplikasikan kompos dengan berbagai per/akuannya pada waktu 1 
bulan sebelum masa tanam padi. Kemudian setelah masa panen, tanah disampling dan dianalisis. 

Hasil pengukuran parameter tanah yang telah dianal isis statistika ditampilkan di tabel berikut ini. 

Perla Kuan pH Kandungan organik (%) 

J Kontrol (tanpa perlakuan) 8,2 a 0,56 f 

Pupuk sintetik (NPK) 8, 1 a 

Kompos 12 ton/hektar 7,8 b 

Kompos 24 ton/hektar 7,8 b 

Kompos 12 ton/hektar + pupuk sintetik 7,8 b 

Kompos 24 ton/hektar + pupuk sintetik 7,8 b 

* pH mendekat1 7 dan kandungan orgamk yang tmggI adalah yang diharapkan. 

Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan data di atas: 

0,74 e 

0,85 d 

0,89 C 

0,93 b 

0,98 a 

1. Jelaskan efek dari setIap perlakuan terhadap kondisi pH dan kandungan organik tanah 
pertanian setelah panen! 

2 . Jelaskan menurut analisis statistika, apakah antar perlakuan dan kontrol menunjukkan adanya 
perbedaan signifikan terhadap efek yang dihasilkan! 

3 . Menurut anda, perlakuan manakah yang terbaik untuk diterapkan dalam pertanian tersebut? 
Jelaskan alasannya! 
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