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ABSTRAK

Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

Ayu Kumalasari 1, Askrening 2, Syahrianti 3

Latar Belakang: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan bahwa
pelayanan KIA sangat mendesak untuk ditingkatkan. Menurut SDKI tahun 2010
sebanyak 54% persalinan masih ditolong oleh dukun bayi. Di samping itu pada
wanita yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi sebanyak 89,2% kelahiran ditolong
oleh tenaga kesehatan. Kondisi ini sangat timpang pada wanita dengan ekonomi
rendah yaitu hanya 21,3%.
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui karakteristik ibu bersalin yang tidak ditolong
oleh tenaga kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe
Tahun 2017.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia pada bulan April 2017.
Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang melahirkan pada periode Tahun 2014
– 2016 yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 48 ibu bersalin, dengan
jumlah sampel sebanyak 48 responden, yang ditentukan dengan cara total sampling.
Variabel independen yakni pendidikan, ekonomi dan persepsi, sedangkan variabel
dependen yakni ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan.
Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga
kesehatan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah, yakni sebanyak
25 orang (52,1%); Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sebagian
besar memiliki tingkat ekonomi rendah, yakni sebanyak 19 orang (39,6%); dan Ibu
bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sebagian besar memiliki persepsi
positif, yakni sebanyak 31 orang (64,6%).
Kesimpulan: Semakin rendah tingkat pendidikan Ibu bersalin yang didukung oleh
tingkat ekonomi yang rendah serta persepsi ibu bersalin yang negatif, maka
kecenderungan ibu memilih untuk tidak ditolong oleh tenaga kesehatan pada saat
persalinan cukup besar.

Kata Kunci : Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan
Daftar Pustaka : 30 (2007-2016)

1. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan
2.3 Dosen Pembimbing Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan strategi

untuk menangani masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Di

daerah pedesaan, pertolongan persalinan oleh tenaga non kesehatan

masih cukup tinggi. Hal ini berakibat terhadap masih tingginya Angka

Kematian Ibu (AKI). Tingginya angka kematian ibu menunjukkan besarnya

masalah kesehatan ibu terutama saat hamil, melahirkan dan menyusui,

sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu harus mencakup

selain aspek medis juga aspek sosial.

Menurut World Health Organization (WHO), Indonesia masih

memiliki angka Kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi, bahkan di tingkat

Asia masih menjadi yang tertinggi. Kematian ibu melahirkan mencapai

307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 65 kali kematian ibu di

Singapura; 9,5 kali dari Malaysia dan 2,5 kali lipat dari angka kematian ibu

di Filipina (Depkes RI, 2016).

Dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada

tahun 2010 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 228/100.000

kelahiran hidup. Tahun 2015 AKI di Indonesia mencapai 359/100.000

kelahiran hidup. Sementara target SDGs yang ingin dicapai pada tahun

2016 adalah 102/100.000 kelahiran hidup (DepKes RI, 2016).

1
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Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) serta lambatnya penurunan

angka tersebut menunjukkan bahwa pelayanan KIA sangat mendesak

untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas

pelayanannya, termasuk cakupan pelayanan masa nifas dan pertolongan

persalinan yang baik (Wiknjosastro, 2010).

Persalinan yang aman adalah persalinan yang memastikan semua

penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat

untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih, serta memberikan

pelayanan nifas kepada ibu dan bayi. Penanganan yang tidak baik sangat

berisiko mengalami pendarahan atau infeksi yang dapat menyebabkan

kematian ibu (Budiarso, 2012).

Untuk menekan angka kematian ibu saat persalinan perlu seorang

penolong persalinan yang mampu mengenal dan menangani secara cepat

dan tepat komplikasi persalinan. Pemerintah mengupayakan dengan

memberikan penekanan semua persalinan harus ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih. Pencapaian ini tidak dapat terealisasi dengan baik

karena sebagian besar masyarakat di beberapa daerah berpendapat

bahwa kematian ibu saat persalinan bukanlah menjadi suatu masalah,

karena kematian ibu pada saat persalinan merupakan takdir yang harus

bisa diterima dengan ikhlas, bukan disebabkan karena penolong

persalinan, sikap inilah yang menjadi suatu tantangan dalam menurunkan

angka kematian ibu di Indonesia sehingga AKI masih tetap tinggi (Depkes

RI, 2014).
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Berdasarkan indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak,

pertolongan persalinan sebaiknya oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan,

pembantu bidan dan perawat bidan). Kunjungan antenatal pertama dapat

menjangkau 90% dari ibu hamil, namun saat kelahiran tiba hanya 60%

yang dilakukan oleh tenaga terampil. Bahkan menurut SDKI tahun 2010

sebanyak 54% persalinan masih ditolong oleh dukun bayi.  Di samping itu

pada wanita yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi sebanyak 89,2%

kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan. Kondisi ini sangat timpang pada

wanita dengan ekonomi rendah yaitu hanya 21,3% (Nurhayati, 2008).

Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan bagi ibu

dan bayi, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat

persalinan, faktor sosial budaya, serta pengetahuan dan perilaku budaya

yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, contohnya

adalah kepercayaan masyarakat memilih dukun bayi sebagai penolong

persalinan. Peran dukun bayi yang masih cukup besar sebagai tenaga

penolong persalinan oleh sebagian besar wanita pada tingkat ekonomi

rendah perlu digaris bawahi. Selayaknya fakta yang menyatakan bahwa

dukun bayi masih digunakan sebagai penolong persalinan, dapat menjadi

acuan kebijakan dan program serta strategi upaya keselamatan ibu di

Indonesia (Nurhayati, 2008).

Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan dukun bayi

sebagai tenaga penolong persalinan menjadi faktor kurangnya cakupan

pelayanan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Pertolongan persalinan
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oleh dukun bayi dapat dikaitkan dengan kondisi persalinan yang tidak

bersih dan berisiko mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Fenomena

dukun bayi merupakan salah satu bagian yang cukup besar pengaruhnya

dalam menentukan status kesehatan ibu dan bayi. Keadaan ini diperparah

karena pada umumnya dukun bayi yang menolong persalinan tersebut

tidak terlatih dan belum terjangkaunya oleh pelayanan kesehatan secara

memadai. Sampai saat ini keberadaan dukun bayi masih menjadi pilihan

utama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjangkau pelayanan

persalinan di pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi, masalah

sosial budaya yang ditradisikan oleh nenek moyang, maupun faktor lain

(Marmi, 2012).

Menurut Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe (2013)

target pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan dalam satu tahun

sebesar 6.040 ibu bersalin 97,07%. Pada tahun 2014, persalinan yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan tercatat 6.193 ibu bersalin 95,31%. Dan

pada tahun 2015 persalinan oleh tenaga kesehatan tercatat 6.977 ibu

bersalin 92,84%.

Menurut hasil laporan dari Puskesmas Soropia, setiap tahunnya

persalinan pada tenaga kesehatan cenderung mengalami penurunan.

Pada tahun 2013, terdapat 186 ibu bersalin yang terdiri dari 174 ibu

(93,5%) melakukan persalinan di tenaga kesehatan, dan 12 ibu (6,5%)

melakukan persalinan pada dukun. Pada tahun 2014, terdapat 188 ibu

bersalin yang terdiri dari 170 ibu (90,4%) melakukan persalinan di tenaga

kesehatan, dan 18 ibu (9,6%) melakukan persalinan pada dukun. Pada
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tahun 2015, terdapat 140 ibu bersalin yang terdiri dari 125 ibu (89,3%)

melakukan persalinan di tenaga kesehatan, dan 15 ibu (10,7%)

melakukan persalinan pada dukun. Sedangkan pada tahun 2016, terdapat

149 ibu bersalin yang terdiri dari 134 ibu (89,9%) melakukan persalinan di

tenaga kesehatan, dan 15 ibu (10,1%) melakukan persalinan pada dukun

(Puskesmas Soropia, 2016).

Dilihat dari data yang ada di Puskesmas Soropia Kabupaten

Konawe, ibu banyak melakukan persalinan oleh tenaga non kesehatan

(dukun), padahal diharapkan seluruh persalinan dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara kepada bidan yang

dilakukan oleh peneliti, mengatakan bahwa ibu hamil tidak melakukan

persalinan melalui tenaga kesehatan salah satu penyebabnya adalah

keadaan ekonomi, karena mata pencaharian sebagian besar penduduk

adalah petani dan nelayan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

serta persepsi masyarakat mengenai pemilihan tempat persalinan.

Dengan melakukanya persalinan pada tenaga non kesehatan

(dukun) karena keterbatasan sarana yang hanya dapat dibawa oleh bidan

dampak yang sering terjadi seperti perdarahan, infeksi, keracunan

kehamilan, dan terlambatnya sistem rujukan yang dapat mengancam jiwa

ibu dan janin. Mengingat begitu besar resiko yang dapat terjadi akibat

resiko persalinan oleh tenaga non kesehatan (dukun) maka perlu

diusahakan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti

bidan, perawat dan dokter (Wiknjosastro, 2010).
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Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti telah melakukan

penelitian dengan judul: Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong

oleh Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten

Konawe Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah karakteristik ibu bersalin yang

tidak ditolong oleh tenaga kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia

Kabupaten Konawe Tahun 2017?”

C.  Tujuan Penelitian

1.  Tujuan umum

Untuk mengetahui karakteristik ibu bersalin yang tidak ditolong

oleh tenaga kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia

Kabupaten Konawe Tahun 2017.

2.  Tujuan khusus

a. Untuk mengidentifikasi ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga

kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten

Konawe Tahun 2017 berdasarkan faktor pendidikan.

b. Untuk mengidentifikasi ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga

kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten

Konawe Tahun 2017 berdasarkan faktor ekonomi keluarga.
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c. Untuk mengidentifikasi ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga

kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten

Konawe Tahun 2017 berdasarkan faktor persepsi.

D.  Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi mengenai karakteristik ibu bersalin yang

tidak ditolong oleh tenaga kesehatan dan mengembangkan

pengetahuan kebidanan.

2. Bagi Tempat Penelitian

Sebagai acuan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan khususnya dalam penelitian kebidanan dan

mengetahui karakteristik ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga

kesehatan.

3. Bagi Institusi Penelitian

Sebagai dokumentasi dan acuan dalam pembuatan penelitian

lebih lanjut tentang karakteristik ibu bersalin yang tidak ditolong oleh

tenaga kesehatan.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti

selanjutnya dan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan

yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam

pertolongan persalinan.
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E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang sudah dilakukan oleh

peneliti, hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh:

1. Gustiana (2012). Karakteristik Ibu dengan Pemilihan Persalinan Dukun

di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemilihan persalinan oleh tenaga dukun di

dasarkan oleh faktor pengetahuan, pendidikan dan letak geografis.

2. Rahma (2013). Faktor Penyebab Tingginya Ibu Bersalin dengan

Fasilitas Tenaga Non Kesehatan di Kecamatan Abeli Kota Kendari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya ibu bersalin

yang memilih fasilitas tenaga non kesehatan meliputi faktor

pengetahuan, faktor pendidikan dan faktor keadaan geografis.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tahun

penelitian, tempat penelitian, variabel yang teliti.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Persalinan

1.  Pengertian

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan

uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui

jalan lahir atau jalan lain, dengan bantuan atau tanpa

bantuan/kekuatan sendiri (Lailiyana, S., 2011). Persalinan adalah

serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup

bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta

dan selaput janin dari tubuh ibu (Yanti, 2009).

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika

prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37

minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai (inpartu)

sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks

(membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara

lengkap (POGI, IDAI, IBI, PPNI, 2008).

Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi

pada kehamilan cukup bulan (37- 42 minggu), lahir spontan dengan

presentasi belakang kepala yang berlangsung tidak lebih dari 18 jam

tanpa komplikasi, baik bagi ibu maupun janin (Rukiyah, 2009).

9
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Adapun menurut proses berlangsungnya persalinan dibedakan

sebagai berikut:

a. Persalinan spontan

Bila persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri, melalui

jalan lahir ibu tersebut.

b.  Persalinan buatan.

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar misalnya ekstraksi

forceps, atau dilakukan operasi section caesaria.

c.   Persalinan anjuran

Persalinan yang tidak di mulai dengan sendirinya tetapi baru

berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau

prostaglandin (Yanti, 2009).

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti,

sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan

mulainya kekuatan his, hormon-hormon yang dominan pada saat

kehamilan yaitu:

a. Estrogen

Berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas otot rahim dan

memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan

oksitosin, rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis.

b.   Progesterone

Berfungsi menurunkan sensitivitas otot rahim, menyulitkan

penerimaan rangsangan dari luar seperti oksitosin, rangsangan
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prostaglandin, rangsangan mekanis, dan menyebabkan otot rahim

dan otot polos relaksasi (Sumarah, 2009).

2.  Tahapan Persalinan

Menurut Sumarah (2009), tahapan persalinan sebagai berikut:

a. Kala I Pembukaan

Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus

yang teratur dan meningkat (frekuensi dan kekuatannya) hingga

serviks membuka lengkap (10 cm). Kala I persalinan terdiri atas

dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif.

1) Tanda dan gejala kala I

a) Penipisan dan pembukaan serviks

b) Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks

(Frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit)

c) Cairan lendir bercampur darah (“show”) melalui vagina

2) Fase laten pada kala I persalinan:

a) Di mulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan

dan pembukaan serviks secara bertahap

b) Berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm

c) Pada umumnya, fase laten berlangsung hampir atau hingga

8 jam

3) Fase Aktif pada kala I persalinan:

a) Frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara

bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi
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tiga kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung

selama 40 detik atau lebih).

b) Dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap

atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm

per jam (nulipara atau primigravida) atau lebih dari 1 cm

hingga 2 cm (multipara)

c) Terjadi penurunan bagian terbawah janin

b. Kala II persalinan

Di mulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir.

Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada

multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat, kurang

lebih 2-3 menit sekali. Dalam kondisi yang normal pada kala ini

kepala janin sudah masuk dalam ruang panggul, maka pada saat

his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara

reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Wanita merasa adanya

tekanan pada rectum dan seperti akan buang air besar. Kemudian

perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan membukanya

anus. Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin

tampak dalam vulva pada saat ada his. Jika dasar panggul sudah

berelaksasi, kepala janin tidak masuk lagi di luar his dan mengedan

maksimal kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah

simfisis dan dahi, muka, dagu melewati perenium. Setelah his

istirahat sebentar maka his akan mulai lagi untuk mengeluarkan

anggota badan bayi.
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c. Kala III persalinan

Di mulai setelah segera bayi lahir sampai lahirnya plasenta,

yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir

uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat.

Bebrapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk

melepaskan plasenta dari dindingnya.

d.   Kala IV persalinan

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama

post partum. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan

yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai

pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan

memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi.

Observasi yang harus dilakukan pada kala IV adalah :

1) Tingkat kesadaran penderita

2) Pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah, nadi dan

pernapasan

3) Kontraksi uterus

4) Terjadinya perdarahan.

Perdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak

melebihi 400 sampai 500 cc (Sumarah, 2008).
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B. Tinjauan Tentang Penolong Persalinan

Di Indonesia dikenal beberapa jenis tenaga yang memberikan

pertolongan   persalinan  pada seorang ibu yang akan melahirkan antara

lain (Depkes RI, 2009):

1. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan dalam persalinan adalah dokter spesialis

kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat bidan.

Adapun tenaga prefesional yang dimaksudkan dalam penelitian ini

adalah bidan lulusan D-III Bidan adalah seorang wanita yang telah

mengikuti pendidikan kebidanan yang diakui oleh pemerintah dan telah

menyelesaikan pendidikan tersebut dan lulus ujian yang ditentukan,

serta memperoleh ijazah dan terdaftar sebagai persyaratan utama

untuk melakukan praktek dengan profesinya.

a. Petugas Kesehatan

Menurut WHO, bidan adalah seseorang yang telah diakui

secara regular dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana

diakui secara yuridis dimana ia ditempatkan dan telah

menyelesaikan pendidikan kebidanan dan telah mendapat

kualifikasi serta terdaftar, disahkan dan diberi izin untuk

melaksanakan praktek kebidanan di negara itu.

Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan di tingkat desa

dengan tugas khusus dengan melakukan tugas-tugas umum

(bukan hanya pelayanan kesehatan ibu dan anak) di Puskesmas di

wilayah kerjanya dan memobilisasi masyarakat untuk berperilaku
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sehat dengan memberikan prioritas terhadap pelayanan kesehatan

ibu dan anak dalam rangka pengembangan kesehatan masyarakat

di desa.

Peran yang diharapkan dari bidan di desa adalah

keperawatan dan kebidanan sedangkan fungsi bidan tingkat desa

meliputi pemberian pelayanan antenatal, persalinan, keluarga

berencana, dan pengayom medis kontasepsi serta pelayanan

kesehatan, rujukan medis, deteksi dini, efek samping kontrasepsi

dan penyakit lain, berusaha mengatasi sesuai kemampuan

disamping itu juga adalah membina peran serta masyarakat di

bidang kesehatan.

Adapun tujuan khusus berdasarkan Buku Panduan Bidan

yaitu:

1) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu

hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas, kesehatan bayi

dan anak balita serta pelayanan dan konseling pemakaian

kontrasepsi, serta keluarga berencana.

2) Terjaringnya seluruh kasus resiko tinggi ibu hamil, ibu bersalin,

ibu nifas dan bayi baru lahir untuk mendapatkan penanganan

yang memadai sesuai dengan kasus dan rujukannya.

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan

kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya.

4) Meningkatkan perilaku hidup sehat pada ibu, keluarga dan

masyarakat.
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b. Dokter Spesialis Kandungan

Dokter spesialis kandungan adalah dokter yang mengambil

spesialis kandungan. Pendidikan yang mereka jalani difokuskan

untuk mendeteksi dan menangani penyakit yang terkait dengan

kehamilan, terkadang yang terkait dengan proses melahirkan.

Seperti halnya dokter ahli bedah.

Dokter spesialis kandungan dilatih untuk mendeteksi

patologi. Ketika mereka mendeteksinya, seperti mereka yang

sudah pelajari, mereka akan memfokuskan tugasnya untuk

melakukan intervensi medis. Dokter spesialis kandungan

menangani wanita hamil yang sehat, demikian juga wanita hamil

yang sakit dan berisiko tinggi. Ketika mereka menangani wanita

hamil yang sehat, mereka sering melakukan intervensi medis yang

seharusnya hanya dilakukan pada wanita hamil yang sakit atau

dalam keadaan kritis. Disebagian besar negara dunia, tugas dokter

kandungan adalah untuk menangani wanita hamil yang sakit atau

dalam keadaan kritis.

Baik dokter spesialis kandungan maupun bidan bekerja lebih

hygienis dengan ruang lingkup hampir mencakup seluruh golongan

masyarakat. Umumnya, mereka hanya dapat mengulangi kasus-

kasus fisiologis saja, walaupun dokter spesialis secara teoritis telah

dipersiapkan untuk menghadapi kasus patologis. Jika mereka

sanggup, harus segera merujuk selama pasien masih dalam

keadaan cukup baik (Syafruddin, 2009).
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Walaupun mereka dapat menanggulangi semua kasus,

tetapi hanya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat

menikmatinya. Hal ini disebabkan karena biaya yang terlalu mahal,

jumlah yang terlalu sedikit dan penyebaran yang tidak merata.

Dilihat dari segi pelayanan, tenaga ahli ini sangat terbatas

kegunaannya. Namun, sebetulnya mereka dapat memperluas

fungsinya dengan bertindak sebagai konseptor program obstetri

yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh dokter spesialis atau

bidan (Syafruddin, 2009).

2. Tenaga Non Kesehatan (Dukun)

Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat yang pada

umumnya wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki

keterampilan menolong persalinan secara tradisional. Dan dukun bayi

merupakan sosok yang sangat dipercaya dikalangan masyarakat,

memberikan pelayanan khususnya bagi ibu hamil sampai dengan nifas

secara sabar (Meilani dkk, 2009).

Tergolong dalam tenaga non kesehatan adalah dukun bayi yang

sejak dahulu kala hingga sekarang keberadaannya masih sangat

penting dalam pelayanan kebidanan sebagai dukun bayi. Dalam

lingkungannya dukun bayi merupakan tenaga yang sangat dipercaya

dan dihormati dalam segala hal yang menyangkut dengan reproduksi

wanita. Dukun akan dimintai pertimbangan dan jasa pada masa

kehamilan, mendampingi ibu yang akan bersalin hingga persalinan
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selesai serta mengurus ibu dan bayi selama nifas. Dukun bayi terdiri

dari dua yaitu:

a. Dukun terlatih adalah dukun yang telah mendapatkan pelatihan

kesehatan yang dinyatakan lulus dan dilengkapi dengan peralatan

dukun kit.

b. Dukun tidak terlatih adalah dukun yang belum pernah dilatih oleh

tenaga kesehatan (Budiarso, dkk, 2012).

Faktor-faktor penyebab pertolongan persalinan oleh dukun,

adalah:

a. Faktor geografis, di daerah dengan kondisi geografis dan

transportasi yang sulit meski sudah ditangani oleh bidan, namun

jika dalam proses memerlukan pertolongan darurat maka kondisi

tersebut akan memperlambat ibu yang akan melahirkan mencapai

fasilitas kesehatan (Nurhayati, 2008)

b. Masih langkahnya tenaga medis didaerah-daerah pedalaman,

sekarang dukun dikota semakin berkurang meskipun sebetulnya

belum punah sama sekali bahkan di sebagian besar kabupaten

dukun beranak masih eksis dan dominan (Dian, 2009).

c. Kultur budaya masyarakat kita terutama di pedesaan masih lebih

percaya kepada dukun beranak dari pada bidan apalagi dokter.

Dengan sikap budaya dan kebanyakan masyarakat di pedesaan

tetap memilih dukun beranak sebagai penolong persalinan

meskipun dengan resiko sangat tinggi (Dian, 2009).
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d. Faktor ekonomi, bahwa sekitar 65% dari seluruh masyarakat

menggunakan dukun beranak walaupun biaya merupakan alasan

yang menentukan pilihan masyarakat dan mereka lebih memilih

layanan yang diberikan oleh dukun. Sementara 35% sisanya

menggunakan layanan kesehatan seperti bidan didesa, puskesmas

dan pustu (Dian, 2009).

e. Dukungan keluarga, bila terjadi keterlambatan dalam merujuk dan

membawa ibu ke fasilitas kesehatan yang memadai maka akan

membahayakan jiwa ibu dan bayinya (Nurhayati, 2008).

Angka Kesehatan ibu cendrung tinggi akibat pertolongan

persalinan. Kasus kematian ibu saat melahirkan tetap tinggi,

pertolongan gawat darurat bila terjadi kasus perdarahan atau infeksi

yang diderita ibu yang melahirkan tidak dapat dilakukan. Selain itu

pertolongan persalinan oleh dukun sering menimbulkan kasus

persalinan diantaranya kepala bayi sudah lahir tetapi badannya belum

keluar, atau partus macet itu disebabkan karena memijat dukun bayi

tersebut kurang profesional dan hanya berdasarkan pada pengalaman,

sementara mutu pelayanan dukun berbeda dengan defenisi standar

medis seperti dengan praktek yang tidak steril (memotong tali pusat

dengan sebilah bambu). Riwayat kasus kematian ibu dan janin dalam

penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi jika dukun beranak

gagal mengetahui tanda bahaya dalam masa kehamilan dan

persalinan serta rujukan yang terlambat dan kecacatan janin pun bisa
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terjadi dari kurangnya pengetahuan dukun beranak akan tanda-tanda

bahaya kehamilan (Dian, 2009).

Perawatan persalinan juga dapat dilakukan oleh dukun bayi

antara lain mengenali tanda-tanda persalinan, memanfaatkan/

menggunakan dukun kit dengan baik, menolong persalinan dengan

aman, mengenal kelainan persalinan, merawat tali pusat dengan baik,

merujuk semua kasus kelainan persalinan, membuat laporan

mengenai persalinan yang ditolong (Meilani dkk, 2009).

C.  Tinjauan     Tentang     Karakteristik     Ibu     Bersalin     yang     Tidak
Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis perilaku

adalah konsep dari Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012) perilaku

kesehatan dipengaruhi 3 faktor utama yang terdiri faktor predisposisi yaitu

pengetahuan dan sikap masyarakat, tradisi dan kepercayaan, sistem nilai

di masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, faktor

pemungkin yaitu sarana dan prasarana, dan faktor penguat yaitu sikap

dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan dan

adanya undang-undang dan peraturan kesehatan. Pada penelitian ini

yang mempengaruhi perilaku yaitu:

1. Faktor Predisposisi/ Preamadisporing Factor

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
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pengajaran dan latihan proses, perbuatan dana cara mendidik.

Pendidikan terdiri dari pandidikan formal, informal dan non formal

bila ditinjau dari segi mendapatkannya. Pendidikan formal adalah

pendidikan yang di dapatkan seseorang disekolah secara teratur,

sistematis, bertingkat, dan mengikat syarat-syarat yang jelas dan

ketat dengan jenjang SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan

tinggi/Akademik (Notoatmodjo, 2012).

Pendidikan merangsang pikiran, perasaan dan kehendak

manusia untuk berfikir lebih baik dan lebih mengerti dalam

menerima informasi masalah kesehatan khususnya tentang

pemilihan penolong persalinan. Meskipun tingkat pendidikan sangat

berpengaruh terhadap penerimaan suatu program, akan tetapi

kurangnya informasi tehadap suatu program juga berpengaruh

terhadap tingkat penerimaan (Notoatmodjo, 2012).

Menurut Ahmadi dan Uhbiyanti (2013), menyebutkan bahwa

jalur pendidikan terdiri dari:

1) Pendidikan Formal

Pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat

dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat, pendidkan

berlangsung di sekolah, yang meliputi:

a) Pendidikan Anak Usia Dini yakni Taman Kanak-Kanak

b) Pendidikan Dasar terdiri dari SD (Sekolah Dasar), MI

(Madrasah Ibyidaiyah).
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c) Pendidikan Menengah Pertama terdiri dari SMP (Sekolah

Menengah Pertama), MTs (Madrasah Tsanawiah).

d) Pendidikan Menengah Atas terdiri dari SMA (Sekolah

Menengah Atas), MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah

Menengah Kejuruan).

e) Pendidikan Tinggi dibedakan atas gelar yang dari S1, S2, S3

dan non gelar (D1, D2, D3).

2) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang

dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu

mengikuti peraturan ketat, contohnya Paket A, B dan C.

3) Pendidkan Informal

Pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman

sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat.

Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, pergaulan

sehari-hari maupun dalam pekerjaan masyarakat, keluarga dan

organisasi.

b. Faktor Ekonomi (Pendapatan Keluarga)

Secara umum penghasilan atau biaya disebut juga

pendapatan adalah seluruh hasil kegiatan, baik itu uang maupun

materi lainnya. Dalam kamus ekonomi disebutkan penghasilan

diartikan sebagai suatu hasil berupa uang atau jasa-jasa manusia

dalam kegiatan lainnya (Handayani, dkk, 2012).
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Pendapatan keluarga adalah pendapatan yang berasal dari

semua kegiatan ekonomi seperti upah atau gaji. Upah atau gaji

pendapatan merupakan suatu indikator penting untuk menilai

tingkat hidup keluarga. Upah yang rendah mencerminkan masih

perlunya upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pendapatan keluarga merupakan faktor yang menetukan

kemampuan keluarga dalam memilih pelayanan yang terjangkau

secara ekonomi. Pendapatan keluarga adalah semua penghasilan

yang didapat oleh keluarga selama sebulan. Berkaitan dengan

besarnya pendapatan kelurga, pemerintah daerah Kabupaten

Konawe telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten Konawe

sebesar Rp. 1.525.000,- per bulan (Dinsos Kab. Konawe, 2015).

Dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun

kebutuhan sekunder keluarga dengan status ekonomi baik akan

lebih mudah tercukupi dibanding keluarga dengan status ekonomi

rendah. Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan

informasi pendidikan. Alasan perempuan untuk lebih memilih dukun

sebagai penolong karena mereka beralasan bahwa dukun lebih

murah dibanding tenaga kesehatan lainnya. Mereka menganggap

dukun murah karena mereka dapat membayarnya dengan beras,

kelapa atau ayam yang tersedia di rumah mereka. Mereka tidak

ingin memilih petugas kesehatan karena mereka harus membayar

petugas kesehatan dengan uang yang kadang-kadang tidak

tersedia di rumah mereka (Juariah, 2009).
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Sebaliknya, perempuan yang menganggap bahwa biaya ke

dukun sama dengan ke bidan, hanya cara pembayarannya yang

berbeda cenderung akan memilih petugas kesehatan. Mereka

berpendapat bahwa, jika memilih bidan mereka harus membayar

dengan uang yang relatif banyak dalam sekali waktu, tetapi jika

mereka memilih dukun, mereka harus membayar secara

berkesinambungan sampai periode nifas (Juariah, 2009).

Pendapatan sangat membawa pengaruh besar, dimana

pendapatan yang rendah merupakan barier yang kuat dalam

pemanfaatan pelayanan kesehatan modern. Perempuan yang

menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja di luar rumah secara

financial mereka sangat tergantung pada suaminya. Sehingga

ketika suaminya berpenghasilan sedikit juga akan berdampak pada

tabungan mereka untuk melahirkan (Widyastuti, 2009).

Ibu yang mempunyai pendapatan yang rendah cenderung

akan memilih penolong persalinan pada dukun. Sedangkan ibu

pendapatan yang tinggi cenderung akan memilih penolong

persalinan pada petugas kesehatan di desa. Pendapatan sangat

berpengaruh dalam pemilihan penolong persalinan, salah satu

alasan ibu memilih dukun sebagai penolong persalinannya karena

tidak memiliki biaya untuk membayar bidan. Karena mereka dapat

membayar dukun dengan cara berhutang atau membayar dengan

cicilan bahkan dapat menggantikannya dengan barang atau benda

(Purba, 2010).
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c. Faktor Geografis

Keadaan geografis pada daerah terpencil sangat

mempengaruhi tingkat kunjungan ibu berkaitan dengan kehamilan,

persalinan untuk berkunjung kesarana kesehatan (Puskesmas,

polindes, dan pertolongan bidan) sangat rendah (Kusumawati,

2012).

Pertolongan persalinan banyak dipengaruhi oleh tempat

tinggal, jarak kesarana kesehatan, lokasi tempat tinggal dengan

sarana pelayanan kesehatan. Dari segi kesehatan, agar masyarkat

mempunyai perilaku sehat harus terjangkau sarana dan prasarana

atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai (Notoatmodjo,

2012).

d. Persepsi

Persepsi adalah hasil dari proses intepretasi atas stimulus

yang diterima oleh sistem syaraf sehingga masuk dalam rentang

perhatian (Notoatmodjo, 2012).

Persepsi juga diartikan pengalaman tentang obyek, peristiwa,

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan

makna pada stimuli inderawi (sensori stimuli) (Mubarak, 2009).

Persepsi menurut Bimo Walgito dalam Notoatmodjo (2012)

adalah suatu proses pengindraan, yaitu merupakan proses

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga

disebut proses sensoris. Persepsi merupakan proses
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pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang

diteima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu

yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam

individu. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka

seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu.

Dari definisi di atas maka pengertian persepsi dalam

penelitian ini adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang

diddalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat

pengelihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan

penciuman.

Hasil persepsi yaitu persepsi positif dan persepsi negatif

(Notoatmodjo, 2012).

1) Persepsi Positif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan

tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.

Dalam persalinan seseorang yang memiliki pengetahuan dan

tanggapan yang positif tentang polindes maka akan

menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat persalinan.

2) Persepsi Negatif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan

tanggapan yang tidak selaras dengan obyek persepsi. Hal ini

akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan

menentang segala obyek yang dipersepsikannya. Begitu pula

seseorang yang mempunyai pengetahuan dan tanggapan yang
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negatif tentang polindes akan menolak dan tidak mau

menggunakan polindes sebagai tempat bersalin.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang

positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri

seseorang dalam melakukan tindakan akibat dari rangsangan

yang telah diterimanya.

2. Faktor Pendukung/ Enabling Factor

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau

memfasilitasi/mendukung terjadinya perilaku seseorang atau

masyarakat (Notoatmodjo, 2012). Faktor pemungkin meliputi :

a. Ketersediaan sarana kesehatan. Contoh: timbangan, tensi, dan

lain-lain.

b. Ketersediaan prasarana kesehatan. Contoh: Puskesmas, rumah

sakit, posyandu, BPS, Polindes dan lain-lain.

c. Lingkungan fisik. Contoh kondisi jalan yang baik, alat transportasi

yang memadai dan lain-lain.

Dari segi kesehatan, agar masyarakat mempunyai perilaku sehat

harus terakses (terjangkau) sarana dan prasarana atau fasilitas

pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2012).

3. Faktor Penguat/ Reinforcing Factor

Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh

masyarakat (toma), tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas

termasuk petugas kesehatan. Termasuk juga disini undang-undang,
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peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang

terkait dengan kesehatan (Notoatmodjo, 2012).

Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan.

Misalnya sarana atau fasilitas dan dukungan (support) (Notoatmodjo,

2012). Perilaku ini mempunyai beberapa tingkatan dan akan diuraikan

secara rinci sebagai berikut:

a. Persepsi (perseption) adalah mengenal dan memilih berbagai objek

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah

merupakan praktek tingkat pertama.

b. Respon terpimpin (guided response) dapat melakukan sesuatu

sesuai dengan urutan yang benar sesuai contoh adalah indikator

tingkat dua.

c. Mekanisme (mecanisme) adalah apabila seseorang telah dapat

melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu

sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktek

tingkat tiga (Notoatmodjo, 2012).

D. Landasan Teori

Kehamilan merupakan suatu peristiwa yang unik dan penuh misteri

bagi setiap pasangan suami istri. Setiap kehamilan diharapkan dapat

berakhir aman dan sejahtera baik bagi ibu dan janinnya. Oleh karena itu,

pelayanan kesehatan maternal yang bermutu tinggi sangatlah penting dan
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semua perempuan diharapkan dapat memperoleh akses terhadap

kesehatan tersebut.

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak mengenal

bahaya yang mungkin terjadi. Walaupun ada sarana yang baik belum

tentu mereka tahu menggunakannya. Dengan pendidikan yang tinggi

maka seorang ibu semakin banyak mengetahui tentang permasalahan

yang mungkin terjadi pada ssat persalinan.

Kemiskinan bukan semata-mata kekurangan dalam ukuran

ekonomi, tapi juga melibatkan kekurangan dalam ukuran kebudayaan dan

kejiwaan. Kemiskinan bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan.

Hal ini karena kemiskinan mengurangi kapasitas seseorang untuk

mendukung perawatan kesehatan yang memadai. Dengan pendapatan

seseorang ibu hamil cenderung memilih fasilitas yang memadai.

Setelah mengacu pada teori Lawrence Green faktor yang

menyebabkan perubahan perilaku termasuk keaktifan ibu untuk

melakukan persalinan ke Puskesmas dipengaruhi oleh tiga faktor yang

terdiri dari faktor predisposisi yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi,

geografis (jarak), persepsi kepercayaan, nilai dan persepsi, faktor

pemungkin yaitu keadaan polindes (sarana dan prasarana), dan faktor

penguat yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan, tokoh agama, dan

tokoh masyarakat (Notoatmodjo, 2012).
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E. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Pendidikan

Ibu Bersalin yang Tidak
ditolong oleh Tenaga

Kesehatan
Ekonomi

Persepsi
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BAB III

METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dimana

peneliti ingin mengetahui karakteristik ibu bersalin yang tidak ditolong oleh

tenaga kesehatan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia

Kabupaten Konawe Tahun 2017.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2017.

D.  Populasi dan Sampel Penelitian

1.   Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang

melahirkan pada periode Tahun 2014 – 2016 yang tidak ditolong oleh

tenaga kesehatan sebanyak 48 ibu bersalin.

2.   Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari objek

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo,

2010). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara total

sampling, dimana seluruh ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga

31
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kesehatan periode tahun 2014-2016 sebanyak 48 orang yang

ditetapkan sebagai sampel penelitian.

E.  Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

1. Variabel independent atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu

faktor pendidikan, ekonomi, dan persepsi.

2. Variabel dependent atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu ibu

bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan.

F.  Definisi Operasional

1. Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan

Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan adalah

ibu hamil yang melakukan persalinan tanpa menggunakan bantuan

tenaga kesehatan, melainkan ditolong oleh tenaga non kesehatan

(dukun) pada saat melahirkan pada persalinan terakhir.

2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir

yang pernah ditempuh ibu, mendapatkan ijazah, diketahui jawaban

responden pada kuesioner, dengan kriteria objektif:

Dasar : Jika responden memiliki pendidikan SD dan SMP

Menengah : Jika responden memiliki pendidikan SMA

Tinggi : Jika responden memiliki pendidikan Perguruan Tinggi
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3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah jumlah pendapatan keluarga yang

diperoleh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang diperoleh dari

jawaban kuesioner, dengan kriteria objektif:

Rendah : < Rp. 1.000.000

Sedang : Antara Rp. 1.000.000 – Rp. 1.525.000

Tinggi : ≥ Rp. 1.525.000 (BPS Kab. Konawe, 2016).

4. Persepsi

Persepsi adalah hasil pengamatan tentang presepsi ibu bersalin

yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, diperoleh dari jawaban

kuesioner. Kriteria/cara pengukuran dalam penelitian ini dengan

menggunakan skala Guttman (Sugiyono, 2010). Pertanyaan berjumlah

10 butir soal, jika menjawab “Sangat Setuju” diberi skor 4 (empat), jika

menjawab “Setuju” diberi skor 3 (tiga), jika menjawab “Tidak Setuju”

diberi skor 2 (dua), dan jika “sangat tidak setuju” diberi skor 1 (satu).

Untuk mendapatkan persentase jawaban menggunakan rumus:

K

R
I 

Skor tertinggi  = 4 x 10 = 40 (100%)

Skor terendah  = 1 x 10 = 10  (25%)

I  =  Interval Kelas

R  = Range/kisaran (100-25 = 75)

K = Jumlah kategori (2)

Interval Kelas : 75 / 2 = 37,5 Skor standar : 100 – 37,5 = 62,5%
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Kriteria objektif:

Positif : Apabila ibu memperoleh nilai > 62,5 % dari total skor

Negatif : Apabila ibu memperoleh nilai ≤ 62,5 % dari total skor

G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer bersumber dari jawaban responden melalui kuisioner. Data

sekunder bersumber dari laporan-laporan yang telah didokumentasikan

melalui buku registrasi ibu bersalin dan gambaran umum lokasi penelitian.

H. Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk

memperoleh data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data

mentah dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan

informasi yang diperlukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1.  Pengeditan (editing)

Proses editing dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mengecek kelengkapan data dari buku register.

2.  Penskoran (scoring)

Scoring data adalah memberikan penilaian terhadap item-item

yang perlu diberi penilaian atau skor.

3.  Pemasukan data (entry)

Entry data adalah proses memasukkan data-data dalam tabel

berdasarkan variabel penelitian.
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4.  Tabulasi (tabulating)

Tabulating dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel

yang tersedia kemudian melakukan pengukuran masing-masing

variabel (Sugiyono, 2010).

I. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi

frekuensi berdasarkan variabel yang diteliti disertai dengan narasi

secukupnya.

J.  Analisis Data

Analisis ini menggunakan perhitungan statistik secara sederhana

untuk mengetahui presentase satu variabel dengan menggunakan rumus :

k
n

f
P 

Keterangan :

P = Presentase hasil yang dicapai

f = frekuensi variabel yang diteliti

n = jumlah sampel penelitian

k  = konstanta (Sugiyono, 2010)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Hasil Penelitian

1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a.  Keadaan Geografis

Puskesmas Soropia adalah salah satu Puskesmas perawatan

yang berada dalam naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

yang terletak tepat di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

Wilayah kerja Puskesmas Soropia terdiri dari satu kelurahan dan

14 desa yang ada di Kelurahan Soropia dengan luas wilayah kerja

adalah 10,251 Ha.

Wilayah Kerja Puskesmas Soropia secara administratif

berbatasan dengan beberapa wilayah lain yaitu:

1) Sebelah Utara : Laut Banda

2) Sebelah Timur : Perairan Teluk Kendari

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Kendari Barat

4) Sebelah Barat : Kecamatan Lalonggasmeeto

b.  Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Untuk melaksanakan fungsi yang telah disebutkan

sebelumnya, Puskesmas Soropia bertanggung jawab

menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib

36
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dan Upaya Kesehatan Pengembangan (Puskesmas Soropia,

2017).

Selama ini Puskesmas Soropia telah menyelenggarakan

semua upaya kesehatan wajib yang terdiri dari:

1) Upaya Promosi Kesehatan

2) Upaya Kesehatan Lingkungan

3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana

4) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

5) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

6) Upaya Pengobatan (Puskesmas Soropia, 2017).

Namun untuk Upaya Kesehatan Pengembangan, Puskesmas

Soropia baru mampu melaksanakan 5 dari 9 upaya kesehatan yang

ada, yakni:

1) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

2) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

3) Upaya Kesehatan Jiwa

4) Upaya Kesehatan Mata

5) Upaya Kesehatan Usia Lanjut (Puskesmas Soropia, 2017).

c.  Kependudukan

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Soropia pada

tahun 2017 sebanyak 8.158 jiwa yang terhimpun dalam 2.248 KK.

Untuk lebih jelasnya distribusi jumlah dan keadaan penduduk di

wilayah kerja Puskesmas Soropia disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 1. Distribusi Jumlah dan Keadaan Penduduk Per Kelurahan

No. Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah KK
1 Surue Jaya 668 183
2 Leppe 428 106
3 Bajo Indah 592 155
4 Bokori 538 137
5 Mekar 764 190
6 Bajoe 410 128
7 Atowatu 459 129
8 Sawapudo 586 198
9 Tapulaga 304 86
10 Toronipa 651 189
11 Telaga Biru 293 120
12 Soropia 463 142
13 Waworaha 522 129
14 Saponda Darat 727 179
15 Saponda Laut 753 177

Jumlah 8.158 2.248
Sumber: Profil Puskesmas Soropia Tahun 2017.

d.  Tenaga Kesehatan

Distribusi ketenagaan sesuai bidang profesi di Puskesmas

Soropia disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Ketenagaan Sesuai Bidang Profesi

No. Bidang Keprofesian Jumlah (Orang)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Dokter Umum
Sarjana Keperawatan
Sarjana Kesehatan Masyarakat
Akademi Perawat dan Perawat SPK
Bidan Puskesmas
Tenaga Gizi
Sanitarian
SMA/SPPM
Apoteker
Laboran
Asisten Apoteker

1
3
6

10
8
1
1
3
1
1
2

Jumlah 35 Orang
Sumber: Profil Puskesmas Soropia Tahun 2017.
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2. Karakteristik Responden

a.  Umur Responden

Tabel 3. Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga
Kesehatan Berdasarkan Umur di Wilayah Kerja
Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

No. Umur (Tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)
1 < 20 4 8,3
2 20 – 35 27 56,3
3 > 35 17 35,4

Total 48 100,0
Sumber: Data Primer, Terolah Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 48 responden,

sebagian besar responden berumur 20 - 35 tahun, yakni sebanyak

27 orang (56,3%), dan responden yang paling sedikit berumur < 20

tahun sebanyak 4 orang (8,3%).

b.  Pekerjaan

Tabel 4. Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga
Kesehatan Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja
Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

No. Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 PNS 2 4,2
2 Wiraswasta 10 20,8
3 Pedagang 11 22,9
4 Ibu Rumah Tangga 25 52,1

Total 48 100,0
Sumber: Data Primer, Terolah Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 48 responden,

sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga, yakni

sebanyak 25 orang (52,1%), dan responden yang paling sedikit

bekerja sebagai PNS sebanyak 2 orang (4,2%).
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3. Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil

sebagai berikut:

a.  Pendidikan Responden

Tabel 5. Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas
Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

No. Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Dasar 20 41,7
2 Menengah 25 52,1
3 Tinggi 3 6,3

Total 48 100,0
Sumber: Data Primer, Terolah Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 48 responden,

sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah,

yakni sebanyak 25 orang (52,1%), dan responden yang paling

sedikit memiliki tingkat pendidikan tinggi sebanyak 3 orang (6,3%).

b.  Faktor Ekonomi

Tabel 6. Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Faktor Ekonomi di Wilayah Kerja Puskesmas
Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

No. Faktor Ekonomi Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Rendah 19 39,6
2 Sedang 15 31,3
3 Tinggi 14 29,1

Total 48 100,0
Sumber: Data Primer, Terolah Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 48 responden,

sebagian besar responden memiliki ekonomi dalam kategori

rendah, yakni sebanyak 19 orang (39,6%), dan paling sedikit
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responden yang memiliki ekonomi tinggi sebanyak 14 orang

(29,1%).

c.  Persepsi

Tabel 7. Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Faktor Persepsi di Wilayah Kerja Puskesmas
Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

No. Faktor Persepsi Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Positif 31 64,6
2 Negatif 17 35,4

Total 48 100,0
Sumber: Data Primer, Terolah Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 48 responden,

sebagian besar responden memiliki persepsi positif, yakni

sebanyak 31 orang (64,6%), dan paling sedikit responden yang

memiliki persepsi negatif sebanyak 17 orang (35,4%).

B. Pembahasan

1. Ibu Hamil yang Tidak Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Menurut
Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki tingkat pendidikan menengah, yakni sebanyak 25 orang

(52,1%), Pendidikan Dasar sebanyak 20 orang (41,7%), dan paling

sedikit responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sebanyak 3

orang (6,3%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu

bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan memiliki tingkat

pendidikan menengah.

Pendidikan mempengaruhi keputusan ibu dalam memilih tempat

persalinan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi,
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misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga mampu

meningkatkan kualitas hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi yang

pada akhirnya semakin menambah pengetahuan yang dmiliki.

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan

sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan

(Nursalam, 2010).

Pendidikan formal merupakan pendidikan terencana, teroganisir

dan dilaksanakan di dalam kelas. Melalui proses ini sesorang belajar

memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap serta

nilai-nilai yang menghantarkan orang yang belajar tersebut kearah

kedewasaan dalam bertindak. Dapat diartikan bahwa pendidikan

formal merupakan sarana yang dapat mengubah pola pikir, sikap dan

tindakan seseorang kearah kualitas pribadi yang lebih baik, dengan

tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi akan membantu

seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta

nilai-nilai yang akan membantu seserang berpikir rasional.

Ibu yang berpendidikan dasar lebih potensial memilih tenaga non

kesehatan sebagai penolong persalinannya. Hal ini dikarenakan ibu

tidak mengetahui bahaya yang akan ditimbulkan jika persalinannya

dilakukan dengan cara yang tidak mengutamakan tindakan

pencegahan infeksi. Pemilihan penolong persalinan pada tenaga non

kesehatan didominasi oleh pendidikan yang lebih rendah, hal ini
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dikarenakan daya intelektualnya masih terbatas sehingga perilakunya

masih sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.

Akan tetapi, ada pula responden yang memiliki tingkat

pendidikan tinggi yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Hal ini

disebabkan karena meskipun akses layanan kesehatan yang cukup

jauh, dimana terdapat beberapa tempat di wilayah kerja Puskesmas

Soropia yang memiliki akses jauh dari pusat layanan kesehatan, selain

itu pula kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah serta kemudahan

dan kecepatan melakukan persalinan sehingga responden lebih

memanfaatkan jasa tenaga non kesehatan (dukun) yang dirasakan

cukup dekat dari lokasi tempat tinggal mereka.

Selain itu, ibu yang mempunyai keluarga yang berpendidikan

rendah juga mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk ditolong oleh

tenaga non kesehatan pada saat persalinan. Penjelasan utama

terhadap fenomena ini adalah bahwa anggota keluarga yang

berpendidikan rendah akan memberikan pengaruh negatif kepada ibu

bersalin atau keluarga yang lain untuk bersalin di tenaga kesehatan.

Kemungkinan yang pertama mereka kurang mendapat pendidikan

reproduksi. Kedua, mereka kemungkinan tidak mempunyai akses

informasi yang lebih baik melalui membaca dan mengikuti media-

media yang menjelaskan tentang kesehatan ibu. Selain itu ibu yang

mengenyam pendidikan rendah, kurang melakukan kunjungan

antenatal, sehingga tidak mempunyai akses pengetahuan tentang

kesehatan maternal yang baik.
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Secara umum pendidikan ibu mempunyai hubungan signifikan

dengan semua jenis pemanfaatan maternal health care. Ini dapat

dilihat dari proporsi wanita pada semua tingkat pendidikan. Wanita

dengan pendidikan menengah dan dasar cenderung tidak

menggunakan jenis pelayanan kesehatan ibu dari pada wanita dengan

tingkat pendidikan lebih tinggi (Kistiana, 2009). Semakin tinggi

pendidikan akan lebih mudah menerima dan mampu memahami

pesan atau informasi tentang memilih penolong persalinan yang bersih

dan aman dibanding yang berpendidikan formal lebih rendah.

Ibu yang mempunyai pendidikan menengah dan dasar biasanya

kurang mempunyai kesedaran akan pentingnya pemeriksaan

antenatal, rata-rata kunjungan pemeriksaan antenatal ibu yang

berpendidikan rendah kurang melakukan pemeriksaan antenatal

dibanding dengan yang berpendidikan tinggi. Adanya hubungan

tingkat pendidikan dengan usaha pencaharian pelayanan kesehatan

terhadap janin yang dikandungnya. Tingkat pendidikan ibu akan

memberi pengaruh dalam penerimaan informasi yang diberikan

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan resiko

tinggi.

Pendidikan dapat mempengaruhi daya intelektual seseorang

dalam memutuskan suatu hal, termasuk penentuan penolong

persalinan. Pendidikan yang kurang menyebabkan daya intelektualnya

masih terbatas sehingga perilakunya masih dipengaruhi oleh keadaan

sekitarnya sedangkan seseorang dengan tingkat pendidikan lebih
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tinggi memiliki pandangan lebih luas tentang suatu hal dan lebih

mudah untuk menerima ide atau cara kehidupan baru. Dengan

demikian seharusnya responden dengan tingkat pendidikan rendah

lebih cenderung untuk memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi

sedangkan responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi

memilih pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup,

membuat keputusan secara mandiri. Seorang wanita yang lulus dari

perguruan tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan

mampu berperilaku hidup sehat bila dibandingkan dengan seorang

wanita yang memiliki pendidikan rendah. Meningkatnya pendidikan

berdampak pada pengalaman dan wawasan yang semakin luas dan

kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik khususnya yang

berhubungan dengan kesehatan, juga dapat meningkatkan status

sosial dan kedudukan dalam masyarakat, sehingga perempuan

tersebut dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari maupun aktivitas

sosialnya.

2. Ibu Hamil yang Tidak Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Menurut
Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki ekonomi dalam kategori rendah, yakni sebanyak 19 orang

(39,6%), ekonomi dalam kategori sedang sebanyak 15 orang (31,3%),

dan paling sedikit responden yang memiliki ekonomi tinggi sebanyak

14 orang (29,1%).
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Sebagian besar responden yang termasuk dalam status ekonomi

miskin memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi, sedangkan

seluruh responden yang tidak miskin memilih pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan. Responden yang termasuk dalam status

ekonomi miskin cenderung tidak mempunyai pendapatan keluarga

yang memadai untuk memenuhi biaya pelayanan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan. Hal ini terjadi karena biaya

persalinan di dukun bayi cenderung lebih murah dibandingkan dengan

pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain. Hal ini

sesuai dengan hasil penelitian Aminudin (2008) yang menyatakan

bahwa status ekonomi berhubungan dengan pemilihan tenaga

penolong persalinan. Penelitian Abdi (2008) juga menyatakan masih

rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disebabkan

oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan kepercayaan.

Pendapatan sangat membawa pengaruh besar, dimana

pendapatan yang rendah merupakan barier yang kuat dalam

pemanfaatan pelayanan kesehatan modern. Perempuan yang menjadi

ibu rumah tangga tanpa bekerja di luar rumah secara financial mereka

sangat tergantung pada suaminya. Sehingga ketika suaminya

berpenghasilan sedikit juga akan berdampak pada tabungan mereka

untuk melahirkan. Ibu yang mempunyai pendapatan yang rendah

cenderung akan memilih penolong persalinan pada dukun. Sedangkan

ibu pendapatan yang tinggi cenderung akan memilih penolong

persalinan pada bidan desa.
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Pendapatan sangat perpengaruh dalam pemilihan penolong

persalinan, salah satu alasan ibu memilih dukun sebagai penolong

persalinannya karena tidak memiliki biaya untuk membayar bidan.

Karena mereka dapat membayar dukun dengan cara berhutang atau

membayar dengan cicilan bahkan dapat menggantikannya dengan

barang atau benda (Purba, 2008).

Pendapatan keluarga atau kemampuan ekonomi bersama-sama

dengan biaya persalinan menjadi faktor utama yang diungkapkan oleh

masyarakat untuk memilih bersalin di dukun bayi. Rata-rata biaya

persalinan normal di bidan desa adalah Rp. 600.000,00 dianggap

terlalu mahal dan tidak terjangkau oleh beberapa anggota masyarakat.

selain itu fleksibilitas metode pembayaran bagi dukun bayi juga

merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi pemilihan penolong

persalinan (Titaley, 2010).

Pemanfaatan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan oleh

penduduk miskin jauh tertinggal. Disparitas pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan juga terjadi antar penduduk kaya dan

penduduk miskin. Penduduk kaya cenderung lebih memeriksakan

kehamilan, mencari pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan

dan melahirkan pada fasilitas kesehatan. Dengan adanya program

Askeskin/Jamkesmas, maka akses penduduk miskin pada tenaga

kesehatan dan fasilitas kesehatan dapat meningkat. Semakin miskin

penduduk semakin kecil angka persalinan yang ditolong oleh tenaga

kesehatan (Bappenas, 2009).
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3. Ibu Hamil yang Tidak Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Menurut
Faktor Persepsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki persepsi positif, yakni sebanyak 31 orang (64,6%), dan paling

sedikit responden yang memiliki persepsi negatif sebanyak 17 orang

(35,4%). Hal ini menunjukan bahwa persepsi responden memiliki andil

yang cukup besar dalam kecenderungan masyarakat dalam

pemanfaatan pelayanan persalinan melalui tenaga non kesehatan di

wilayah kerja Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe. Semakin baik

persepsi yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan semakin tahu akan

pentingnya pencarian pengobatan.

Kurangnya kepercayaan Ibu dalam pemanfaatan penolong

persalinan terhadap petugas kesehatan diketahui berdasarkan hasil

wawancara yang menunjukkan masuh ada Ibu yang tidak percaya

bahwa untuk memeriksakan kehamilan dan menolong persalinan yang

aman adalah jika ditolong oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan,

Perawat). Ibu tidak percaya untuk memeriksakan kehamilan dan

pertolongan persalinan kepada Bidan/Dokter yang umumnya relatif

masih muda. Ibu tidak percaya kepada Bidan desa untuk

memeriksakan kehamilan dan menolong persalinan karena bidan itu

sendiri belum pernah hamil dan melahirkan. Ibu tidak percaya kepada

Dokter untuk memeriksakan kehamilan dan menolong persalinan

karena dokter itu laki-laki. Ibu percaya dengan  Dukun beranak dalam

melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu percaya dengan Dukun
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beranak dalam melakukan pertolongan persalinan. Ibu percaya dukun

beranak memiliki kemampuan lebih baik dalam menolong persalinan

daripada Bidan/Dokter. Ibu percaya Dukun beranak memiliki

kemampuan lebih baik dalam memberikan obat setelah melahirkan

daripada Bidan/Dokter. Ibu tidak percaya bahwa lebih banyak ibu yang

meninggal pada saat ditolong oleh Dukun beranak. Ibu juga masih

percaya bahwa ibu yang meninggal pada saat melahirkan dikarenakan

oleh guna-guna atau santet. Menurut Taylor AW et all (2006), dampak

positif dari persepsi masyarakat terhadap kesehatan di masyarakat

telah banyak dibuktikan.

Menurut pengamatan peneliti, persepsi positif masyarakat

tentang apa dan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tenaga

non kesehatan dalam proses persalinan disebabkan kurangnya

informasi yang mereka terima akan fungsi dan peran tenaga

kesehatan serta prosedur pelayanan yang dilakukan oleh tenaga non

kesehatan yang tidak berbelit-belit dimana sebagian besar responden

kurang mengetahui jenis pelayanan serta prosedur pelayanan

persalinan oleh tenaga kesehatan.

Dari segi kebiasaan masyarakan pedesaan khususnya di daerah

Soropia, kedudukan dukun bayi lebih terhormat, lebih tinggi

kedudukannya dibanding dengan bidan sehingga mulai dari

pemeriksaan, pertolongan persalinan sampai perawatan pasca

persalinan masih banyak yang meminta pertolongan dukun bayi.

Masyarakat tersebut juga sudah secara turun temurun melahirkan di
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dukun bayi dan menurut mereka tidak ada masalah. Tingkat

kepercayaan masyarakat kepada petugas kesehatan, di beberapa

wilayah kerja Puskesmas Soropia masih kurang. Mereka masih

percaya kepada dukun karena kharismatik dukun tersebut yang

sedemikian tinggi, sehingga ia lebih senang berobat dan meminta

tolong kepada ibu dukun. Di daerah pedesaan, kebanyakan ibu hamil

masih mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan yang

biasanya dilakukan di rumah.

Dibanding hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Hartati di

Desa Padaelo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone (2008),

menunjukan bahwa persepsi sangat berhubungan dengan frekuensi

pemanfaatan pelayanan posyandu yang mempengaruhi perilaku

seseorang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Persepsi yang

kurang atau bahkan tidak ada terhadap apa dan bagaimana persalinan

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan disebabkan karena faktor jarak

dan faktor ekonomi sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan

persalinan pada tenaga dukun.

Perilaku-perilaku kesehatan di masyarakat baik yang

menguntungkan atau merugikan kesehatan banyak sekali dipengaruhi

oleh faktor perespsi.  Pada dasarnya, peran persepsi sehubungan

dengan kebiasaan terhadap kesehatan masyarakat adalah dalam

membentuk, mengatur dan mempengaruhi tindakan atau kegiatan

individu-individu suatu kelompok sosial untuk memenuhi berbagai

kebutuhan kesehatan. Memang tidak semua praktek/perilaku
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masyarakat yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga kesehatan

dirinya adalah merupakan praktek yang sesuai dengan ketentuan

medis/kesehatan. Hal ini sesuai teori Leininger, bahwa tujuan studi

praktek pelayanan kesehatan transkultural adalah meningkatkan

pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan

kesehatannya. Dengan mengidentifikasi praktek kesehatan dalam

berbagai budaya (kultur) baik dimasa lalu maupun zaman sekarang,

akan terkumpul persamaan-persamaan, sehingga kombinasi

pengetahuan tentang pola praktek transkultural dengan kemajuan

teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan

perawatan dan kesehatan orang banyak dari berbagai kultur (Asmadi,

2009).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sebagian besar

memiliki tingkat pendidikan menengah, yakni sebanyak 25 orang

(52,1%).

2. Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sebagian besar

memiliki tingkat ekonomi dalam kategori rendah, yakni sebanyak 19

orang (39,6%)

3. Ibu bersalin yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sebagian besar

memiliki persepsi positif, yakni sebanyak 31 orang (64,6%)

B. Saran

1. Bagi institusi pendidikan, agar dapat memberikan pengetahuan yang

lebih baik kepada masyarakat melalui pelayanan yang prima dan

berkualitas serta perlu meningkatkan program kesehatan seperti

penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan mengenai

pemanfaatan penolong persalinan.

2. Bagi dinas kesehatan, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat

mengenai persalinan yang aman, risiko persalinan pada dukun bayi
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serta pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan,

mengadakan pendekatan budaya dan adat istiadat setempat dalam

penempatan tenaga kesehatan agar mudah diterima dan dimanfaatkan

oleh masyarakat.

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah

pengetahuan dan sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori

yang telah didapat dibangku kuliah, khususnya mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi pemilihan persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas

Soropia Kabupaten Konawe.

4. Bagi lokasi penelitian, disarankan agar lebih meningkatkan

pengetahuan mereka sehubungan dengan pemilihan persalinan yang

baik yakni melalui petugas kesehatan atau dukun yang telah dilatih

oleh pemerintah guna menghindari terjadinya kematian ibu dan bayi

pada saat persalinan.

5. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi dan kajian empiris guna pengembangan ilmu pengetahuan di

masa yang akan datang dalam menghadapi era globalisasi.
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Lampiran 1.

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Lampiran :  1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth.

Saudara ............................

Di –
Puskesmas Soropia

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

”Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017”,
maka saya mohon dengan hormat kepada saudara untuk menjawab

beberapa pertanyaan kuesioner (angket penelitian) yang telah disediakan.

Jawaban saudara diharapkan objektif (diisi apa adanya).

Kuesioner ini bukan tes psikologi, maka dari itu saudara tidak perlu

takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya.

Artinya, semua jawaban yang saudara berikan adalah benar dan jawaban

yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu,

data dan identitas saudara akan dijamin kerahasiaannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima
kasih.

Kendari, Februari 2017

Ttd

...................................
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Lampiran 2.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat penulisan Karya Tulis

Ilmiah yang berjudul ”Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh
Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten
Konawe Tahun 2017”, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  ...........................................................

Alamat :  ...........................................................

Menyatakan Bersedia/Tidak Bersedia*) menjadi responden dalam penelitian

ini.

Kendari, 2017

Hormat Saya,

(............................................)

Responden

*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 3.

LEMBAR KUESIONER

Karakteristik Ibu Bersalin yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kerja Puskesmas Soropia Kabupaten Konawe Tahun 2017

A. Petunjuk pengisian kuesioner
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan ibu untuk menjawab

seluruh pertanyaan yang disediakan.
2. Berikan tanda contreng (√) pada kolom yang ibu pilih.

B. Karakteristik Responden

1. Nomor :  ................

2. Nama :  .................................

3. Umur Bulan Tahun

4. Tingkat pendidikan :

SD SMP SMA PT

(Akademi/Sarjana)

5. Pekerjaan :

PNS Pedagang Wirawasta Petani

Nelayan Tidak bekerja/Ibu Rumah Tangga

6. Pendapatan Keluarga Per Bulan :

< Rp. 1.000.000                      Rp. 1.000.000 - Rp. 1.525.000

≥ Rp. 1.525.000
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C. Persepsi Ibu yang Tidak Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Keterangan:
SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
Petunjuk:
Saudara (i) diminta untuk menjawab dengan jujur dengan memberi
tanda check list (√) pada pilihan yang dianggap sesuai.

No. Pernyataan Pilihan Jawaban
SS S TS STS

1 Penolong persalinan yang aman adaah
harus ditolong oleh tenaga dukun

2 Persalinan yang ditolong oleh tenaga
dukun umumnya relatif lebih mudah

3 Ibu bersalin yang berisiko (mengalami
bahaya) lebih memilih dukun karena
dukun sudah berpengalaman

4 Kemampuan dukun dalam membantu
persalinan sudah cukup baik

5 Dukun beranak memiliki kemampuan
lebih baik dalam memberikan obat
setelah melahirkan dari pada tenaga
kesehatan

6 Kesehatan ibu bersalin lebih cepat
pulih bila ditolong oleh tenaga non
kesehatan (dukun)

7 Melahirkan ke tenaga non kesehatan
(dukun) lebih terjamin kebersihannya

8 Melahirkan pada dukun lebih dekat
dibandingkan ke tenaga kesehatan

9 Biaya persalinan pada dukun lebih
murah dibandingkan melalui tenaga
kesehatan

10 Keluarga dan suami lebih
menganjurkan untuk melakukan
persalinan kepada dukun
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