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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang 

tujuan Nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan Nasional 

tersebut, maka dilaksanakan upaya pembangunan yang menyeluruh. 

Termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan 

kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) 

dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, hal ini 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 

pasal 28 H, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat dan 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

 

Dengan adanya pasal tersebut, maka Pemerintah berkewajiban 

memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud pemenuhan 
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terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam Undang-Undang nomor 39 

tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga menegaskan bahwa hak 

asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat, 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 

dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

dan dilindungi oleh negara hukum, dan pemerintah dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.1 

Pemerintah melalui sistem Kesehatan Nasional, berupaya 

menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan 

pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas, guna mencapai 

derajat kesehatan yang optimal.2 

Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kebidanan 

merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan 

kewenangan bidan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan 

keluarga terutama ibu dan anak sehingga terwujud keluarga bahagia, 

sejahtera dan berkualitas.3 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki 

posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan Angka 

                                                           
1
 Diah Arimbi, 2014, Etikolegal Kebidanan, Yogyakarta: Pustaka Rihama, Hal. 95 

2
 Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, Hal. 2 
3
 Rita Yulifah,dkk, 2014, Konsep Kebidanan, Jakarta: Penerbit Salemba Medika, Hal.11 
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Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Bidan 

memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan 

paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan 

berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-

sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap 

melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia 

berada. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu standar 

profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan 

yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada 

individu,keluarga, dan masyarakat.4 

Kelangsungan hidup anak ditunjukan dengan Jumlah Kematian 

Bayi dan Balita. Perlu dipahami dan ditindak lanjuti oleh bidan dan 

petugas kesehatan lainnya, mengingat Indonesia memiliki beban yang 

berat karena wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang 

banyak dan sangat heterogen. Sebagai anggota organisasi profesi 

dibidang kesehatan, bidan juga harus berperan aktif dalam upaya 

menurunkan angka kematian Bayi dan Balita. Hal ini selaras dengan 

tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGS) nomor 

empat yaitu menurunkan angka kematian anak sampai dua-pertiganya 

pada tahun 2015.5 

                                                           
4
 Sungguh As’ad, 2014, Kode Etik Profesi Tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta Timur: 

Sinar Grafika,Hal.181 
5
 Anik Maryunani, 2010, Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan, Jakarta: CV.Trans Info 

Media, Hal.4 
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Penyebab jumlah kesakitan dan kematian terhadap bayi dan 

balita terbanyak saat ini masih diakibatkan oleh ISPA dan diare. Untuk 

itu, petugas kesehatan termasuk bidan hendaknya terus berupaya 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemauannya untuk 

menanggulangi berbagai masalah. 

Kewajiban bidan selaku tenaga kesehatan diatur dalam 

Permenkes No 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan, dimana Bidan dalam praktiknya 

berwewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. 

Pelayanan kesehatan kepada anak diberikan pada masa bayi 

(khususnya bayi baru lahir), balita dan anak pra sekolah.6 

Dalam menjalankan tugasnya bidan wajib memiliki sertifikat 

kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga 

kesehatan. Untuk dapat menjalankan praktik dan pekerjaan profesinya 

diseluruh Indonesia. Sebagai mana telah di atur dalam Permenkes 

Nomor 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan. 

Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan mengatur tentang kewenangan Bidan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan 

kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada bayi 

dan anak balita, maka kewenangan bidan tertuang dalam Pasal 9, 11, 

                                                           
6
 Nurul eko.dkk.2010, Etika profesi dan Hukum kebidanan, Yogyakarta: Pustaka Rihama, 

Hal. 106 



 

5 
 

dan 13. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, maka 

diharapkan bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara 

merata kepada setiap penerima layanan kesehatan dan menjamin 

kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi bidan dalam 

pelaksanaan program pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak 

balita. 

Kecamatan Menui Kepulauan merupakan bagian dari 

Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan sekaligus merupakan 

Kecamatan yang mempunyai jarak yang sangat jauh ke Kabupaten 

Morowali dan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut. Berdasarkan data 

Kantor Kecamatan Menui Kepulauan Tahun 2016 jumlah penduduk 

Kecamatan Menui Kepulauan sebanyak 13.850 jiwa yang terdiri dari 

6.759 jiwa penduduk laki-laki, dan 7.091 jiwa penduduk perempuan. 

Kecamatan Menui Kepulauan masih tergolong daerah terpencil yang 

ada di Kabupaten Morowali. Kecamatan Menui Kepulauan terdiri atas 

satu Kelurahan dari 23 Desa. Kecamatan Menui Kepulauan 

merupakan salah satu daerah bagian Kabupaten Morowali yang 

mempunyai jarak yang cukup jauh antara Kabupaten dengan 

Kecamatan yang dimana bisa ditempuh sekitar 8 jam hanya dengan 

menggunakan kapal. 

Kecamatan Menui Kepulauan tidak terdapat rumah sakit, hanya 

terdapat satu Puskesmas yang dimana dukungan tenaga, sarana dan 

peralatan masih sangat kurang. Tenaga yang ada sangat terbatas  
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dimana hanya terdapat 1 dokter (dokter umum), bidan 20 orang, 

perawat 14 orang, gizi 2 orang, sarjana kesehatan masyarakat 2 

orang. Disamping itu Puskesmas yang ada hanya terbuka dari jam 7 

pagi sampai jam 2 siang, sarana dan prasarana kesehatan belum 

memadai di Puskesmas, jika ada pasien yang memerlukan perawatan 

darurat pihak Puskesmas lebih memilih merujuk pasien ke Kota 

Kendari (Sulawesi Tenggara) karena jarak yang jauh antara 

Kecamatan  Menui Kepulauan dengan Kabupaten Morowali  lebih jauh 

dibandingkan jarak antara Kecamatan Menui Kepulauan dengan  Kota 

Kendari. Selain jarak yang jauh, juga tentang masalah jadwal kapal 

yang berangkat ke Kabupaten Morowali hanya beroperasi dua kali 

dalam seminggu dibandingkan dengan kapal ke Kendari yang 

beroperasi tiap hari. Cuaca juga merupakan faktor penghambat bagi 

kapal yang beroperasi, karena apabila cuaca buruk, kapal tidak ada 

yang beroperasi. 

Kecamatan Menui Kepulauan masih kurang tersedia air bersih 

yang dimana masyarakat Kecamatan Menui Kepulauan hanya 

mengandalkan air hujan  Sebagai air yang dikonsumsi, hal ini  juga 

yang mengakibatkan banyak yang terkena diare.7 

Masyarakat di daerah Kecamatan Menui Kepulauan masih 

banyak yang menggunakan pengobatan tradisional (termasuk dukun).  

Hal tersebut menunjukkan masih kuatnya tradisi masyarakat dalam 

                                                           
7
 Radi karman, 2014, Studi Pengembangan Potensi Ekonomi Di Desa Padei Darat 

Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali,Skripsi, Fakultas Ekonomi Unhalu 
(tidak diterbitkan),Hal. 6 
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melakukan pengobatan dan percaya terhadap hal-hal di luar 

jangkauan ilmu kesehatan modern. Keadaan demikian menjadi 

tantangan pihak kesehatan dalam meyakinkan dan melayani sebaik-

baiknya masyarakat di daerah Kecamatan Menui Kepulauan. 

Data jumlah Kematian Bayi di Kecamatan Menui Kepulauan 

adalah tahun 2012 terdapat 6 orang, tahun 2013 terdapat 4 orang, 

tahun 2014 terdapat 6 orang, dan tahun 2015 terdapat 7 orang. 8 

Berdasarkan data yang ada  tersebut  dimana dalam beberapa tahun 

terakhir jumlah kematian bayi dan anak balita tidak mengalami 

penurunan, hal ini menggambarkan masih kurangnya peran bidan 

dalam melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan anak balita 

guna menurunkan jumlah kematian bayi dan balita di Kecamatan 

Menui Kepulauan masih belum optimal. 

Puskesmas Ulunambo belum terakreditasi. Untuk menjamin 

bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan 

manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di 

Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal 

dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui 

mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara 

berkala paling sedikit tiga tahun sekali. 

Tujuan akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan 

peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan 

                                                           
8
  Puskesmas Ulunambo 
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terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem 

penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan 

manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan 

sertifikat akreditasi.  

Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah 

keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap 

memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.9 

Bidan sebagai salah satu anggota tim kesehatan berkewajiban 

untuk ikut serta dalam upaya kelangsungan hidup, perkembangan dan 

peningkatan kualitas hidup anak Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

kompetensi yang harus dikuasai seorang bidan berkaitan dengan 

kesehatan bayi dan anak balita, terutama berkenaan dengan 

kompetensi ke tujuh, yaitu bidan memberikan asuhan bermutu tinggi 

dan komprehensif pada bayi dan anak balita sehat usia 1 bulan sampai 

5 tahun.10 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuat peneliti tertarik 

untuk membuat tesis dengan judul “Peran Bidan Dalam Memberikan 

Pelayanan Kesehatan Kepada Bayi Dan Anak Balita Berdasarkan 

Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan 

                                                           
9
 Imbalo S.Pohan, 2007, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Jakarta: EGC. Hal. 13 

10
 Anik Maryunani, Op.Cit, Hal. 2 
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Penyelenggaraan Praktik Bidan Di  Wilayah Kerja Puskesmas 

Ulunambo“. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun 

merumuskan pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang peran bidan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita 

berdasarkan Permenkes No 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ? 

2. Bagaimana pelaksanaan peran bidan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Ulunambo ? 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa yang mempengaruhi 

peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi 

dan anak balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ulunambo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan 

masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur peran bidan 

tentang pelayanan kesehatan bayi dan anak balita berdasarkan 
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Permenkes No 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran bidan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita di Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Ulunambo. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 

yang mempengaruhi peran bidan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada  bayi dan anak balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Ulunambo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, 

adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah  

1. Manfaat praktis 

Bagi tenaga kesehatan sebagai masukan untuk menambah 

pengetahuan dan motivasi bidan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan  bayi dan anak balita. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai informasi 

baru yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang kesehatan  pada bayi dan anak balita. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis sosiologis, karena penelitian ini merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan tidak hanya menggunakan bahan 

pustaka atau data sekunder saja tetapi menggunakan data primer 

yang diperoleh dari para responden dengan menggunakan metode 

berpikir induktif. 11  Selanjutnya yang merupakan metode berpikir 

induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat 

observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi 

adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian 

hubungan atau suatu generalisasi.12 

Pendekatan yuridis sosiologis hukum merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi 

sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang 

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non 

hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 

Aspek Yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peraturan Perundang-Undangan. Dan aspek sosiologis dari 

penelitian ini terletak pada peran bidan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita. 

                                                           
11

 Soejono Soekanto,dkk, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 

Hal.14 
12

 Saifuddin Azwar, 2011, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.40 
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Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas 

bersifat yuridis dan berkaitan dengan kehidupan yang ada di 

masyarakat yang ada kaitannya dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada bayi dan anak balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Ulunambo. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif analitik, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan 

antara fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisanya, 

yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya 

secara konsisten dan sistematis serta logis13. 

 

3. Defenisi Operasional  

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

A. Peran adalah fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu karakterisasi ( Posisi) dalam struktur sosial. 

B. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan 

bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan. 

                                                           
13

Moh.Nasir, 1995, Metode Penelitian, Jakarta: Gralia Indonesia, Hal.63 
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C. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

dan Masyarakat. 

D. Bayi adalah merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang 

ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat 

disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. 

E. Anak balita adalah  anak yang telah menginjak usia diatas 1 

tahun atau lebih popular dengan anak usia anak di bawah lima 

tahun. 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran bidan 

yang berada di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ulunambo. 

Wawancara dilakukan pada Kepala Puskesmas Ulunambo, Kepala 

Desa 6 orang, Orang Tua bayi/balita 6 orang, Bidan 11 orang dan 

pengurus IBI Kabupaten Morowali. 

5. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder 

a. Data primer 

Pada peneltian ini data primer diperoleh melalui 

wawancara langsung kepada narasumber dan responden. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD 

Puskesmas Ulunambo, Kepala desa, dan Pengurus IBI. 
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Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

bidan dan orang tua bayi/anak balita. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang terdiri dokumen-dokumen 

resmi, buku, laporan hasil penelitian dan sebagainya. Data 

sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 14 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, antara lain : 

1) Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer terdapat pada aturan seperti 

peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim dan 

Peraturan Menteri seperti : 

a) UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1  

b) UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

c) UU Republik Indonesia No.36 tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

d) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM ( Hak Asasi 

Manusia) 

e) Permenkes No 1464/Menkes/PER/X/ tahun 2010 

Tentang izin penyelenggaraan praktik bidan 

                                                           
14

  Zainudin, ali, 2016, Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.106 
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f)    PERMENKES No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

g) PMK RI No.43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan (SPM) 

h) PMK No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 

i)  Kepmenkes No.369/Menkes SK/III/2007 Tentang 

Standar Profesi Bidan 

j)  Kepmenkes No.938/Menkes SK/VIII/2007 Tentang 

Standar Asuhan Kebidanan. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan 

pemahamam dan menganalisis terhadap bahan hukum 

primer, yaitu : 

a) Buku tentang Pelayanan Kebidanan, buku tentang Ilmu 

Kesehatan Anak, buku tentang Asuhan Kebidanan 

Komunitas, Kode Etik Profesi tentang kesehatan dan 

etika profesi bidan, Asuhan Neonates Bayi dan Anak 

Balita. 

b) Buku tentang Penerapan Teori Hukum pada penelitian 

tesis dan disertasi dan Metode Penelitian Hukum. 

3) Bahan hukum tersier 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan dan petunjuk berbentuk kamus 

istilah hukum dan Kamus Kebidanan. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder yang bersifat kualitatif. Maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi 

kepustakaan. Studi lapangan meliputi wawancara dan kuisioner. 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara 

merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan 

bersungguh-sungguh secara terus terang. Sedangkan kuisioner 

(daftar pertanyaan) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.15 

Dalam rencana penelitian ini wawancara dilakukan di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ulunambo terhadap pelayanan 

yang diberikan bidan kepada bayi dan anak balita. pada penelitian 

ini, Responden dan Narasumber yang digunakan adalah bidan,  

                                                           
15

 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan 
R&D), Bandung: Alfabeta, Hal 60 
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Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Orang Tua Bayi dan Anak Balita 

serta Pengurus IBI. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara narasi yang 

diperoleh dari data primer dan sekunder dan  tidak dapat lepas dari 

penafsiran hukum. 

Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, 

gejala, dan masalah yang diperoleh melalui suatu pertanyaan 

khusus. Dari realitas dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti 

membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang 

khusus ke umum. 

F. Rencana Penyajian Tesis 

Penyajian tesis terdiri dari 4 bab : 

a. Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian (kerangka 

konsep dan kerangka teori), metode penelitian, penyajian tesis 

yang memuat sistematika penulisan tesis dan jadwal penelitian. 

b. Bab II : Tinjauan Pustaka yang meliputi teori-teori yang diambil 

berdasarkan permasalahan yang diteliti dan diangkat untuk 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Teori yang 

digunakan antara lain Etika Profesi Bidan, Etika dan Hukum 

Kesehatan, Asuhan Kebidanan Komunitas, Etika Profesi dan 
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Hukum Kebidanan, Konsep Kebidanan, Ilmu Kesehatan Anak 

Dalam Kebidanan dan Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. 

c. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian 

didapatkan melalui wawancara kepada narasumber/responden 

menggunakan daftar pertanyaan dan hasil penelitian disajikan 

secara narasi. Sedangkan pembahasan diuraikan mengenai 

peraturan peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada bayi dan anak balita berdasarkan Permenkes No 

1464/Menkes/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ulunambo. 

d. Bab IV : Penutup. Berisi beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari 

penelitian ini, akan disajikan saran-saran yang ditujukan kepada 

berbagai pihak, serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang 

dipergunakan dalam penelitian ini.  

G. Jadwal Penelitian 

Tabel 1 Jadwal Penelitian 

 

KEGIATAN 

 

NOV 

2016 

 

DES 

2016 

 

JAN 

2017 

 

FEB 

2017 

 

MAR 

2017 

 

APR 

2017 

Pembuatan Proposal √ √     

Ujian Proposal   √    

Pengumpulan Dan 
Pengolahan Data 

  √    
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Penyusunan Tesis    √ √  

Ujian Tesis      √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


