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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, 

mental dan sosial dan semua hal yang berkaitan dengan sistem 

reproduksi, serta fungsinya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi 

secara nasional, antara lain: kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

(BBL), keluarga berencana (KB), pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menular seksual termasuk PMS dan 

HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan 

penanggulangan aborsi, kesehatan reproduksi remaja.1 

Di Indonesia angka kematian ibu dan bayi masih terbilang 

tinggi dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. Sedangkan 

Angka Kematian Ibu di Kota Semarang Jawa Tengah beberapa 

tahun terakhir tergolong tinggi. Dari data yang ada hingga bulan 

November tahun 2015 angka kematian ibu melahirkan mencapai 36 

kasus, padahal fasilitas kesehatan yang ada di Kota Semarang 

sudah tergolong lengkap dan modern.2 

                                                           
1  Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, 2012, Kesehatan Reproduksi Untuk 

Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan, Jakarta, Salemba Medika, hal. 3 

2 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah, 2013, Buku Profil Kesehatan Provinsi jawa 
Tengah Tahun 2012, Semarang, Penerbit Dinkes Jateng, hal.23 
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Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui Tribun 

Jateng, mengakui adanya peningkatan kasus kematian ibu. Pada 

tahun 2014, jumlah kematian ibu mencapai 33 kasus dan 

meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2015. Beliau menyatakan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu ibu risiko tinggi. 

Kasus meningkat diimbangi peningkatan ibu risiko tinggi, "Yang 

kedua, angka unmeet need tinggi, orang yang tidak mau punya 

anak tapi tidak mau KB juga banyak. Harusnya hanya 5 persen, 

tapi di Semarang mencapai 10 persen. Istilah lain ya 'kebobolan'," 

katanya pada Tribun Jateng di kantornya, beberapa waktu lalu. 

Faktor lain adalah itu hamil muda dan kehamilan terlalu tua 

juga meningkat. Terakhir jarak anak kurang dari dua tahun juga 

meningkat. Hal-hal itulah yang mendukung kematian ibu. Hingga 

saat ini jumlah kematian ibu mencapai 35 kasus. “Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Semarang menjelaskan pihaknya sudah 

melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus kematian ibu 

melahirkan. Pihaknya membenahi sektor primer mulai dari bidan, 

puskesmas hingga rumah sakit.”3 

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir menjadi upaya prioritas 

dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal adalah 

pelayanan kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga 

                                                           
3  http://jateng.tribunnews.com/2016/04/04/mengapa-angka-kematian-ibu-di-kota-   

semarang-sangat-tinggi , Internet, 4 April 2016 

http://jateng.tribunnews.com/2016/04/04/mengapa-angka-kematian-ibu-di-kota-%20%20%20semarang-sangat-tinggi
http://jateng.tribunnews.com/2016/04/04/mengapa-angka-kematian-ibu-di-kota-%20%20%20semarang-sangat-tinggi
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kesehatan yang berkualitas baik yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan atau masyarakat itu sendiri.  

Kesehatan termasuk salah satu unsur kesejahteraan yang 

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana tertera pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat. 

Pemerintah perlu bekerja keras menghadapi masalah kesehatan 

salah satunya dengan melakukan pemerataan tenaga kesehatan di 

setiap wilayah agar seluruh penduduk Indonesia mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang optimal terutama masalah kesehatan 

ibu dan bayi baru lahir. 

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dapat diberikan 

di bidan desa meliputi: pemeriksaan kehamilan, pertolongan 

persalinan, pelayanan nifas untuk ibu dan bayi, dan pertolongan 

pertama pada kegawatdaruratan kebidanan, dan di puskesmas 

meliputi: semua pelayanan di bidan desa ditambah penanganan 

terbatas bagi kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir, dan 

di rumah sakit meliputi: semua pelayanan ditingkat puskesmas di 

tambah penanganan bagi semua jenis kegawatdaruratan 

kebidanan dan bayi baru lahir termasuk bedah saesar dan transfusi 

darah.4 

                                                           
4  Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, op.cit., hal. 8 
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Berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat penurunan 

angka kematian ibu dimulai sejak akhir 1980-an melalui program 

Safe Motherhood Initiative yang mendapat perhatian dan dukungan 

dari berbagai pihak. Faktor utama yang mempengaruhi angka 

kematian ibu adalah derajat kesehatan ibu yang rendah saat hamil 

dan sebelum hamil antara lain sekitar 50% ibu hamil menderita 

anemia, sekitar 30% ibu hamil beresiko Kurang Energi Kronis 

(KEK), 65% ibu hamil dengan keadaan 4 Terlalu (terlalu muda, 

terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak) dan 3 Terlambat 

(terlambat dalam mengenali tanda bahaya dan mengambil 

keputusan, terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan, 

terlambat mendapat pertolongan cepat dan tepat di fasilitas 

pelayanan).5  

Tenaga kesehatan terutama bidan mempunyai peran penting 

dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dengan 

demikian bidan harus bekerja secara profesional dalam 

mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi. Hak reproduksi 

adalah hak setiap individu, setiap orang berhak menentukan 

kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi dan paksaan 

dari pihak manapun.  

Menurut dokumen Internasional Conference on Population 

and Development (ICPD) Kairo 1994, hak-hak reproduksi meliputi : 

                                                           
5  Ibid, hal. 8 
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hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan 

reproduksi, hak mendapatkan pelayanan dan pelindungan 

kesehatan reproduksi, hak atas kebebasan berfikir dan membuat 

keputusan tentang kesehatan reproduksi, hak untuk memutuskan 

jumlah dan jarak kelahiran anak, hak untuk hidup bebas dari resiko 

kematian karena kehamilan atau masalah gender, hak mendapat 

kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, 

hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan, hak atas 

kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya, hak untuk 

membangun dan merencanakan keluarga, hak dalam kebebasan 

berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi, 

hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan 

reproduksi.6 

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi 

keberadaannya. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia, Pasal 3 menyebutkan: Setiap orang dilahirkan 

bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan 

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 

persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat 

                                                           
6  Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, op.cit., hal. 4 
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kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, 

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi artinya tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun.7 

Berdasarkan ketentuan Pemerintah tersebut di atas 

mengimplementasikan kewajiban, menjamin ketersediaan sarana 

informasi secara cepat, tepat dan dapat dipercaya dan sarana 

pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan 

terjangkau oleh masyarakat melalui Puskesmas dan jaringannya 

serta rumah sakit. Tertera pada Peraturan Pemerintah No.61 

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 8 ayat (1), 

“Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu 

untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang 

sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.”8 

Bidan adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan 

masyarakat yang secara khusus memberi pelayanan kebidanan 

kepada ibu dan sebagai pengambil keputusan terhadap seseorang 

yang telah mempercayakan dirinya berada dalam asuhan dan 

                                                           
7 Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3, Internet, 24 

Mei 2016, http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-
tentang-ham 

8 Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Internet, 24 
Mei 2016, http://peraturan.go.id/pp/nomor-61-tahun -
201411e4bbf20a10e5c084f0313335343535-11e4bbf20a10e5c084f0313335343535.html  

http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
http://peraturan.go.id/pp/nomor-61-tahun%20-201411e4bbf20a10e5c084f0313335343535-11e4bbf20a10e5c084f0313335343535.html
http://peraturan.go.id/pp/nomor-61-tahun%20-201411e4bbf20a10e5c084f0313335343535-11e4bbf20a10e5c084f0313335343535.html
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penanganan bidan.9 Dalam praktek kebidanan, pemberian asuhan 

kebidanan yang berkualitas juga sangat dibutuhkan. Kualitas 

kebidanan ditentukan dengan cara bidan membina hubungan, baik 

sesama rekan sejawat ataupun dengan orang yang diberi asuhan. 

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga 

ditentukan oleh ketrampilan bidan untuk berkomunikasi secara 

efektif dan melakukan konseling yang baik kepada klien. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian 

Dinas Kesehatan Kota Semarang pada bulan Februari 2016 

terdapat 6 puskesmas yang memiliki poned yang ada di Kota 

Semarang yaitu Puskesmas Karang Malang, Telogosari Kulon, 

Halmahera, Gunung Pati, Bangetayu dan Ngesrep. Dari keenam 

Puskesmas tersebut tiga diantaranya memiliki jumlah pasien 

persalinan terbanyak yaitu Puskesmas Ngesrep 40 persalinan 

dalam satu bulan, Puskesmas Halmahera 20 persalinan dalam satu 

bulan, Puskesmas Banget Ayu 15 persalinan dalam satu bulan.10 

Dari hasil studi wawancara yang dilakukan penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian di tiga puskesmas terbanyak pasien 

persalinannya dalam satu bulan. Dimana dalam masalah ini bidan 

memiliki peranan penting dan untuk meningkatkan standar asuhan 

kebidanan di rumah sakit dan puskesmas perlu dikembangkan 

                                                           
9  Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi, 2015, Mutu Pelayanan Kesehatan dan 

Kebidanan, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hal.17 
10

 Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bagian Kesehatan Ibu dan Anak, Wawancara, 18 Februari 
2016 
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berbagai perangkat lunak antara lain standar asuhan kebidanan 

termasuk indikator keberhasilan yang jelas dan mudah diterapkan. 

Juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kinerja klinis bidan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam 

memberikan asuhan berkualitas. Atas dasar itulah penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait dengan peran bidan dalam 

pelayanan kesehatan tersebut. Adapun judul penelitiannya adalah 

“Kajian Yuridis Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan untuk 

Mewujudkan Hak Atas Kesehatan Reproduksi di Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wilayah Kota Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di 

atas, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa sajakah ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

peran bidan dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi ? 

2. Bagaimana peran bidan dalam mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Puskesmas 

Wilayah Kota Semarang  ? 



9 
 

3. Apakah peran bidan untuk mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi di Puskesmas Wilayah Kota Semarang sudah 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut di atas dapat dirumuskan 

beberapa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur peran bidan untuk mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi. 

2. Untuk mengetahui peran bidan dalam mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Puskesmas 

Wilayah Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui peran bidan untuk mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi di Puskesmas Wilayah Kota 

Semarang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini 

diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan 

dapat menjadi pengembangan yang bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya. Lain dari pada itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pada khasanah ilmu hukum 

kesehatan pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Puskesmas, diharapkan dapat memberikan masukan 

dan sumbangan pemikiran bagi puskesmas dan ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum kesehatan pada khususnya 

terutama tentang kajian yuridis peran bidan dalam 

pelayanan kesehatan untuk mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi di Puskesmas, diharapkan dapat 

memberi masukan dan semangat agar masyarakat sadar 

akan kebutuhan kesehatan dalam diri dan keluarganya. 

b. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu 

penulis sebagai bidan yang berperan dalam pelayanan 

kesehatan untuk mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Strata 2 Magister Hukum Konsentrasi Hukum 

Kesehatan. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian primer di lapangan, serta membahas 

aspek-aspek hukum dalam penerapannya di masyarakat. 

Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah seperangkat 

aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum kesehatan atau hak 

atas kesehatan reproduksi, yang pada dasarnya merupakan 

cabang dari ilmu hukum dan berkaitan dengan penelitian ini. 

Dalam hal ini peraturan yang berkaitan erat dengan penelitian ini 

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU 

No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan, PP No.61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi, Permenkes No.1464 Tahun 2010 Tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Permenkes No.97 Tahun 

2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan 

Seksual, Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan 
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Masyarakat. Sedangkan faktor sosioligisnya adalah  peran Bidan 

dalam pelayanan kesehatan untuk mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi di Puskesmas Ngesrep, Puskesmas 

Bangetayu dan Puskesmas Halmahera. 

Adapun dalam penelitian ini berusaha melihat kenyataan 

peran bidan dalam pelayanan kesehatan untuk mewujudkan hak 

kesehatan reproduksi yang ada di Puskesmas, dimana dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi tersebut meliputi 

masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah 

melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontasepsi, serta 

pelayanan seksual. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil, maka 

spesifikasi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. 

Bersifat eksplanatoris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan gejala-gejala hukum yang sudah ada berdasarkan 

pengetahuan dan pengertian yang sudah ada untuk menguji 

kebenaran suatu hipotesis dan menerangkan sebab akibat 

diantara berbagai variabel. Dalam penelitian ini yaitu menjelaskan 

bagaimana peran bidan dalam pelayanan kesehatan untuk 

mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi di Kota Semarang. 
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Metode ini menggambarkan peraturan-peraturan yang 

berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 

praktek pelaksanaan hukum positif. Analisis dari data yang 

diperoleh diharapkan dapat memberikan jawaban dari 

permasalahan dalam tesis ini. 

 

3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat.  

1. Variabel bebas (Independent) adalah merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya 

variabel terikat (dependent). 11  Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah peran bidan dalam pelayanan 

kesehatan. 

2. Variabel Terikat (dependent) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 12  Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah untuk pelaksanaan hak atas kesehatan reproduksi di 

Kota Semarang. 

 

 

 

                                                           
11 Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, hal. 4 
12 Ibid, hal. 5 
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b. Definisi Operasional 

1) Peran Bidan: keadaan dimana seseorang (bidan) terikat 

secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu 

yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. 

2) Pelayanan Kesehatan: upaya yang diselenggarakan 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit. 

3) Kesehatan Reproduksi: suatu keadaan sejahtera fisik, 

mental dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan 

system reproduksi serta fungsi dan prosesnya. 

4) Hak atas Kesehatan: Hak setiap individu untuk 

memperoleh kesehatan dan berhak secara mandiri  

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan 

kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber 

pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dengan menggunakan 

tekhnik wawancara kepada narasumber yaitu pegawai Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, Kepala Puskesmas Ngesrep, Kepala 

Puskesmas Bangetayu, Kepala Puskesmas Halmahera, dan 
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responden bidan koordinator KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), bidan 

pelaksana, penanggung jawab PONED (Pelayanan Obstetri dan 

Neonatus Emergency Dasar) dan pasien yang ada di puskesmas 

Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera.. 

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. 13 

Pada penelitian ini dilakukan wawancara pada narasumber dan 

responden. 

 Data Sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi : 

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir. Bahan hukum 

Primer antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

4) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 

5) Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi. 

                                                           
13 Adi Rianto, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, hal. 72 
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6) Peraturan Menteri Kesehatan No.1464 Tahun 2010 Tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

7) Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Seksual. 

8) Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat. 

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder adalah buku/literatur, hasil penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1) Buku tentang Peraturan perundang - undangan; 

2) Buku tentang Ilmu Kebidanan; 

3) Buku tentang Profil Dinas Kesehatan; 

4) Buku tentang Hukum kesehatan; 

5) Buku tentang Kesehatan Reproduksi. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan primer dan sekunder. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di 

lapangan melalui tekhnik wawancara. Wawancara merupakan 

salah satu metode mengumpulan data dengan jalan komunikasi, 

yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (narasumber) dan responden, 

alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa panduan 

wawancara. 14  Wawancara bertujuan untuk memperoleh dan 

menggali informasi terhadap subjek penelitian. Subjek 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pegawai 

Dinas Kesehatan Kota Semarang bagian Kesehatan Keluarga, 

kepala Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu, 

Puskesmas Halmahera Kota Semarang. 

2. Melakukan wawancara dengan responden yaitu bidan 

koordinator KIA, bidan pelaksana, penanggung jawab PONED 

dan pada pasien yang kebetulan ada di Puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang. 

3. Meneliti apa saja peraturan perundang-undangan yang 

mengatur peran bidan dalam pelayanan kesehatan di 

                                                           
14 Adi Rianto, op.cit., hal. 72 
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puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu, Puskesmas 

Halmahera Kota Semarang. 

4. Meneliti peran bidan dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi di puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu, 

Puskesmas Halmahera Kota Semarang. 

5. Meneliti peran bidan untuk mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi dan peraturan perundang-undangan apakah sudah 

sesuai. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan. 

Kegiatan pengumpulan data tersebut disebut dengan studi 

pustaka atau “literature study”.15 Bahan pustaka yang dimaksud 

terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kajian yuridis peran bidan 

dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi.  

c. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.16 Subjek 

penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan 

sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

                                                           
15 Adi, Rianto, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, hlm. 61. 
16 Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, 

Rineka Cipta, hlm. 173. 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.17 Populasi 

dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kesehatan Kota 

Semarang bagian kesehatan keluarga dan Kepala Puskesmas 

Ngesrep, Kepala Puskesmas Bangetayu, Kepala Puskesmas 

Halmahera sebagai narasumber, bidan koordinator KIA, bidan 

pelaksana dan penanggung jawab PONED dan pasien yang 

ada di Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan 

Puskesmas Halmahera yang kebetulan ada saat penelitian 

sebagai responden. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Nonprobability Sampling dengan teknik 

Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang 

didasarkan pada tujuan tertentu. 18   Subyek penelitian dalam 

penelitian ini yaitu Bidan koordinator KIA, bidan pelaksana dan 

penanggung jawab PONED dan Pasien yang kebetulan ada di 

wilayah Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu, dan 

Puskesmas Halmahera, sedangkan untuk narasumber dalam 

penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

Kepala Puskesmas Ngesrep, Kepala Puskesmas Bangetayu 

dan Kepala Puskesmas Halmahera Kota Semarang. Hasil 

                                                           
17

 Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, hlm. 61. 
18

 Ibid, hlm. 51. 
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inventarisasi terhadap bahan hukum di atas kemudian disusun 

intisari-intisari penting sehingga mudah untuk menganalisisnya. 

 

6. Metode Analisis Data 

a. Pengolahan data  

Semua data dikumpulkan dengan teknik wawancara, 

maka dilakukan pengolahan data dengan mengelompokkan 

data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan 

narasumber yaitu: pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

Kepala Puskesmas Ngesrep, kepala Puskesmas Bangetayu, 

Kepala Puskesmas Halmahera. Responden pada penelitian ini 

adalah: bidan koordinator KIA, bidan pelaksana dan bidan 

penanggung jawab PONED yang di dapat dari Puskesmas 

Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera. 

b. Analisa data 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun 

secara sistematis dan dianalasis secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. 

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan 

dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data-data 

yang diperoleh dari hasil penelitian. Logis dan sistematis 
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menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata 

tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilimiah. 

F. Kerangka Konsep 
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G. Penyajian Tesis 

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan 

tesis yang terdiri dari empat BAB, yang ditulis secara naratif sebagai 

berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini penulis menyajikan berupa latar belakang masalah 

dalam penelitian ini adalah banyaknya angka kematian ibu yang 

ada di Kota Semarang yaitu sejumlah 33 kasus di tahun 2014 dan 

meningkat di tahun 2015 yaitu 35 kasus, sehingga peneliti ingin 

melihat peraturan yang ada tentang peran bidan dalm mewujudkan 

hak atas kesehatan reproduksi. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa saja ketentuan perundang-undangan 

yang mengatur tentang peran bidan dalam mewujudkan hak 

kesehatan reproduksi, bagaimana peran bidan dan apakah peran 

bidan dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui peraturan perundang-

undangan yang mengatur peran bidan dalm mewujudkan hak 

kesehatan reproduksi, mengetahui peran bidan yang ada di 

Puskesmas wilayah Kota Semarang dan untuk mengetahui apakah 

peran bidan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada. Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Kerangka 

konsep, metode penelitian dan penyajian tesis. 
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2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini penulis menyajikan tentang tinjauan pustaka dari 

teori hukum, peran bidan, hubungan hukum antara bidan dan 

pasien dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, pelayanan 

kebidanan, kesehatan reproduksi. 

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bagian ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, yang 

di dalamnya akan menguraikan tentang tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

peran bidan dalam mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi, 

untuk mengetahui peran bidan yang ada di Puskesmas wilayah 

Kota Semarang, dan untuk megetahui apakah peran bidan sudah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

hambatan yang di alami bidan dalam mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi di Puskesmas wilayah Kota Semarang. 

4. BAB IV Penutup 

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 




