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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur` kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita  

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang 

berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.1 

 Guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan 

mendapatkan pelayanan kesehatan maka dibuat kebijakan 

pembangunan kesehatan yang dijamin dalam beberapa ketetapan 

perundang-undangan, kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan pada 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka 

percepatan penurunan angka kematian ibu.Penurunan kematian ibu 

melahirkan sangat penting sebab tinggi rendahnya Angka Kematian 

Ibumerupakan indikator penting kesejahteraan suatu Negara.2 

 Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Semarang 

dapat diketahui jumlah angka kematian terus bertambah setiap 

                                                           
1
Internet, 4 April 
2015,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf 

2
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, hal 85, 

http://www.profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf diakses tanggal 20 November 2015 pukul 11.00 WIB 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf
http://www.profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf/
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tahunnya, berikut data jumlah Angka Kematian Ibu dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2016 : 

Tabel 1.1 Daftar Angka Kematian Ibu Tahun 2011 Sampai 2016 Di 

Kabupaten Semarang 

Tahun  Kematian Ibu 

2011 10 

2012 11 

2013 12 

2014 20 

2015 17 

2016 25 

 
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Semarang 

 
Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, 

eklampsia, partus lama, dan komplikasi abortus. Selain itu, penyebab 

kematian ibu tidak langsung antara lain gangguan pada kehamilan, 

seperti anemia, kurang energi protein (KEP), dan kurang energi kronis 

(KEK). Kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor pelayanan kebidanan, antara lain 

asuhan kebidanan yang diberikan oleh tenaga bidan melalui 

pendekatan manajemen kebidanan. 

Asuhan kebidanan merupakan pelayanan kesehatan utama 

yang diberikan kepada ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Setiap ibu 

hamil akan menghadapi risiko yang bisa mengancam jiwanya. Oleh 
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karena itu setiap ibu hamil memerlukan asuhan selama masa 

kehamilannya  yaitu asuhan antenatal. 3 

Asuhan antenatal mempunyai pengaruh penting dalam 

menurunkan AKI seperti yang tertuang dalam KEPMENKES Nomor 52 

Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2015-2019 yaitu: 

Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun 
masih jauh dari target MDGs tahun 2015, meskipun jumlah 
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami 
peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara 
lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, 
kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan 
lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam 
kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat 
diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan 
dengan baik.4 
 
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan akses ibu 

hamil terhadap pelayanan antenatal adalah cakupan K1- kontak 

pertama dan K4- kontak 4 kali dengan tenaga kesehatan yang 

mempunyai kompetensi sesuai standart. Dari data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Semarang Cakupan K1 ibu hamil di Kabupaten Semarang 

pada tahun 2011 sebesar 84% mengalami peningkatan pada tahun 

2012 sebesar 98,8%, sedangkan cakupan K4 ibuhamil di Kabupaten 

Semarang pada tahun 2011 sebesar 88,3% mengalami 

peningkatanpada tahun 2012 sebesar 89,1%, sedangkan target yang 

ditetapkan adalah 95% sehingga masih harus lebih ditingkatkan lagi 

                                                           
3
Salmah, Rusmiati, Maryanah, Ni Nengah Susanti, 2005. Asuhan Kebidanan Antenatal, Jakarta : Buku 

Kedokteran EGC, hal 1 
4
Internet, 4 April 2015, http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf 

http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf
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(Dinas KesehatanKabupaten Semarang, 2012). Dari data Dinas 

KesehatanKabupaten Semarang yaitu dari 26 puskesmas yang ada di 

wilayah Kabupaten Semarang didapatkan kunjungan K4 tertinggi yaitu 

diPuskesmas Pringapus sebesar 82%sedangkan Kunjungan K4 paling 

rendah yaitu di Puskesmas Duren sebesar 64,2%.5 

Meskipun secara Nasional angka cakupan pelayanan 

antenatal saat ini sudah tinggi, namun masih terdapat disparitas antar 

provinsi dan antar kabupaten/kota yang variasinya cukup besar.Selain 

adanya kesenjangan, juga ditemukan ibu hamil yang tidak menerima 

pelayanan dimana seharusnya diberikan pada saat kontak dengan 

tenaga kesehatan.6 

Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan komprehensif 

dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibuhamiluntuk 

memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayananantenatal yang 

berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilandengan sehat, dan 

melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.7Dalam pelayanan 

antenatal terpadu terdapat program pemberian Komunikasi Informasi 

dan Edukasi (KIE) dengan tujuan memberikan pendidikan mengenai 

komplikasi kehamilan, persiapan persalinan dan membangun 

psikologis ibu hamil untuk siap menghadapi persalinannya. 

                                                           
5
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, op. cit., hal 13 

6
Tim Kementerian Kesehatan Direktur Jendral Bina Kesehatan Masyarakat,  2010 , Pedoman Pelayanan 

Pelayanan antenatal terpadu, Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, hal 2. 
7
Ibid, hal.6 
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Sehinggaibu hamil dalam mengatasi masalahnyadan komplikasi pada 

kehamilan bisa terdeteksi sejak dini.8 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki 

posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan AKI dan angka 

kesakitan dan kematian bayi yang selanjutnya disebut dengan 

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.9 

Peran dan tanggungjawab bidan dalam asuhan kehamilan 

tidak terlepas dari rangkaian peran dan tanggungjawab di dalam 

asuhan kebidanan.Peran bidan tersebut yaitu peran sebagai 

pelaksana, peran sebagai pengelola, peran sebagai pendidik, dan 

peran sebagai peneliti.Peran bidan pada asuhan kebidanan pelayanan 

antenatal terpadu terutama dalam pemberian KIE adalah sebagai 

pelaksana pelayanan dan sebagai pendidik dalam memberikan 

informasi serta edukasi kepada ibu hamil dan keluarga.10 

Mengingat peran bidan yang besar maka berbagai program 

telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidan agar 

                                                           
8
Ibid , hal.19 

9
Winda Kusumandari,  2010, Bidan, Yogyakarta : Nuha Medika hal 67 

10
Miratu Megasari, Ani Triana, Rika Andriyani, Yulrina Andriyani, Ika Putri Damayanti, 2015. Panduan Belajar 

Asuhan Kebidanan, Yogyakarta : Deepublish, hal 10-11 
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sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Dalam menjalankan 

tugasnya bidan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi11 sebagai 

pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan. 

Guna menjamin kualitas dari pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh bidan maka kegiatan pembinaan dan pengawasan 

diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Prakitk Bidan Pasal 21 ayat (1)12 

dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa organisasi profesi dalam 

hal ini adalah Ikatan Bidan Indonesia berkewajiban melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya untuk pelaksanaan 

standar profesi bidan, peningkatan kompetensi bidan, dan bersinergi 

dengan pemerintah dalam pelaksanaan program Pemerintah 

khususnya Program pelayanan KIA. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang Kajian Yuridis Peran Bidan Praktik 

Mandiri Dalam Pemberian Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) 

Sebagai Bentuk Pelayanan antenatal terpadu Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Duren. 

 

 

                                                           
11

Selanjutnya disebut STR 
12

Secara detail : Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota melakukan 
pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan majelis tenaga kesehatan Indonesia, Majelis Kesehatan 
Provnsi, Organisasi profesi dan Asosiasi Institusi pendidikan yang bersangkutan. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana peraturan tentang peran bidan praktik mandiri dalam 

pemberian KIE sebagai bentuk pelayanan antenatal terpadu 

berdasarkan perundang – undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan peran bidan praktik mandiri dalam 

pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadudi wilayah kerja 

Puskesmas Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang? 

3. Apakah pelaksanaan peran bidan praktik mandiri dalam pemberian 

KIE pada pelayanan antenatal terpadu di wilayah kerja Puskesmas 

Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sudah sesuai 

dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis peraturan tentang peran bidan praktik mandiri 

dalam pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadu 

berdasarkan perundang– undangan di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan peran bidan praktik mandiri dalam 

pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadu diwilayah kerja 

Puskesmas Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. 
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3. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan peran bidan praktik 

mandiri dalam pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadudi 

wilayah kerja Puskesmas Duren Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan perundang-undangan 

yang ada di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi kepada organisasi IBI pada umumnya dan khususnya 

kepada bidan pelaksana tugas pelayanan. 

2. Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk 

penelitian berikutnya khususnya di bidang Hukum Kesehatan yang 

berkaitan dengan suatu kemampuan dan kewenangan profesi 

dalam pelaksanaan tugas di pelayanan kesehatan khususnya 

pelayanan antenatal terpadu. 
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E. Kerangka Pemikiran  

1. Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-

cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 

1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :“Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.” 

Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya adalah upaya untuk meningkatkan keadaan 

kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya,serta masyarakat 

mendapatkan hak atas kesehatan yang layak terutama hak untuk 

mendapatkan KIE dan konseling tentang kesehatan reproduksi 

pada masa kehamilan, perlindungan hukum atas kesehatan, 

tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan upaya 

kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 71 ayat (2) huruf a dan Pasal 

72 huruf d. 

Setiap manusia mempunyai hak atas perlindungan dan 

pengakuan hukum.Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

perempuan mendapatkan hak khusus karena fungsi reproduksinya 
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yaitu pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, kehamilan, 

melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui. 

Keterjaminan hak wanita kerena fungsi reproduksinya ini diatur 

dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 49 ayat (3), yaitu: “ Hak khusus yang melekat pada 

diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi 

oleh hukum.” 

Pelayanan kesehatan masa hamil adalah salah satu dari 

pelayanan kesehatan reproduksi yang sangat penting.Untuk 

melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta untuk 

menurunkan AKI maka hak perempuan mendapatkan pelayanan 

kesehatan terutama pada ibu hamil harus secara terpadu dan 

dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 8 

ayat (3) point b yang berbunyi : 

Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2) diselenggarakan melalui: 
b. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, 
Persalinan, dan Sesudah Melahirkan; 

 
Pasal 8 ayat 4, berbunyi :”Pelayanan kesehatan ibu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

 

Pelayanan kesehatan pada masa hamil dalam bentuk 

pelayanan antenatal adalah termasuk upaya kesehatan melalui 
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pendekatan preventif sebab pelayanan antenatal bertujuan untuk 

menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi 

pada masa kehamilan, persalinan dan sesudah melahirkan 

(nifas).Sehingga dibutuhkan pelayanan antenatal yang berkualitas 

dan dibutuhkan tenaga kesehatan terutama bidan yang berkualitas 

pula karena antenatal yang berkualitas mempengaruhi kehamilan 

yang berkualitas pula. Seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 

Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu : 

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil diberikan dalam 
bentuk pelayanan antenatal. 

(2) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil 
dan janin serta mencegah komplikasi pada masa 
kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan. 

(3) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai standar secara berkala 
paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan. 

(4) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan. 

 
Pelayanan antenatal terpadu merupakan bagian dari 

pelayanan kesehatan pada masa hamil. Pelayanan yang diberikan 

diharapkan dapat memenuhi hak ibu hamil dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang berkualitas termasuk pemberian 

konseling, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah 
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Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan 

Kesehatan Seksual Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) poin a 

,yaitu sebgai berikut: 

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk 
memenuhi haksetiap ibu hamil memperoleh 
pelayanan kesehatan yang berkualitassehingga 
mampu menjalani kehamilan dengan sehat, 
bersalindengan selamat, dan melahirkan bayi yang 
sehat dan berkualitas. 

(2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui 
pelayanan antenatal terpadu. 

(3) pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan 
komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui: 
a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan 

termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan 
berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan 
cerdas; 

 
Pelayanan antenatal dilakukan paling sedikit empat 

kali.Pelayanan antenatal juga harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten termasuk bidan. Dalam pelaksanaan 

pelayanan antenatal terpadu bidan harus mendokumentasikannya 

dalam buku KIA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi pada Pasal 13 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3)  yaitu : 

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan 
sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa 
kehamilan yang dilakukan: 
a. 1 (Satu) kali pada trimester pertama; 
b. 1 (Satu) kali pada trimester kedua; dan 
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c. 2 (Dua) kali pada trimester ketiga 
(2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan. 

(3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai 
standar dan dicatat dalam buku KIA. 

 
Tenaga Kebidanan merupakan kelompok dari tenaga 

kesehatan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 ayat (1) huruf d. 

Sedangkan bidan sendiri termasuk dalam kelompok tenaga 

kebidanan. Mengenai ini juga diatur dalam Pasal 11 ayat (5), yaitu: 

“Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga 

kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 

bidan”.Bidan sebagai tenaga kesehatan  selain mempunyai 

kewenangan juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan 

praktiknya. Hal ini diatur padaPasal 58 ayat (1) huruf a, yang 

berbunyi: 

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: 
 

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar 
Prosedur Operasional, dan etika profesi serta 
kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. 

Peran bidan dalam pelaksanaan pelayanan antenatal 

dalam pemberian KIE adalah sebagai pelaksanadan sebagai 

pendidik.Dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan 

antenatal pada masa kehamilan bidan harus memperhatikan 
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standart asuhan kebidanan yang sudah ditentukan.Kualitas 

pelayanan antenatal erat hubungannya dengan penerapan standar 

pelayanan kebidanan. Bidan harus menguasai kompetensi ke -3 

BAB Asuhan Dan Konseling Selama Kehamilan pada Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 938 Tahun 2007 Tentang Standart 

Profesi Bidan, yaitu bidan harus memberikan asuhan antenatal 

bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan 

dan memiliki pengetahuan dasar anatara lain penyuluhan 

kehamilan.  

Asuhan kebidanan termasuk pelayanan antenatal terpadu 

yang didalamnya terdapat materi pemberian KIE setelah dilakukan 

oleh bidan maka harus dicatat secara benar, jelas, singkat, logis 

dalam suatu metode pendokumentasian. Pencatatan dilakukan 

segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir buku 

Kesehatan Ibu Dan Anak yeng selanjutnya disingkat dengan KIA, 

dan pencatatan ditulis dalam bentuk catatan perkembangan data 

subyektif, data obyektif, analisa, dan penatalaksanaan yang 

selanjutnya disingkat SOAP seperti yang tertuang dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 938 Tahun 2007 Tentang 

Standar Asuhan Kebidanan pada Standart VI Yaitu Pencatatan 

Asuhan Kebidanan. 

Seperti disebutkan dalam Permenkes Nomor 1464 

Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 
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Pasal9 huruf a dijelaskan bahwa bidan dalam menjalankan 

praktik berwenang untuk memberikan pelayanan salah 

satunya yaitu pelayanan kesehatan ibu. Kemudian dijelaskan 

pula pada Pasal 10 ayat (1) bahwa pelayanan kesehatan ibu 

diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, 

masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. 

Pada Pasal 10 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa pelayanan 

antenatal pada kehamilan normal merupakan salah satu dari 

pelayanan kesehatan ibu yang diberikan oleh bidan. 

Selanjutkan bidan dalam memberikan pelayanan antenatal 

pada kehamilan normal dijelaskan pada Pasal 10 ayat 3 huruf 

d, f, h dan I yaitu bidan berwenang memberikan tablet Fe 

pada ibu hamil, fasilitas/ bimbingan inisiai menyusu dini dan 

promosi air susu ibu eksklusif, penyuluhan dan konseling dan 

bimbingan pada kelompok ibu hamil. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan hukum Yuridis Sosiologis, yaitu suatu 

penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian 

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 

dengan menemukan kenyataan yang dialami dilapangan.13 Dalam 

penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Kajian Yuridis 

Peran Bidan Dalam Pemberian KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) 

Pada Pelayanan antenatal terpaduDi Bidan Praktik MandiriWilayah 

Kerja Puskesmas Duren. 

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran 

bidan dalam pelayanan antenatal tepadu.Aspek sosiologis dalam 

penelitian ini terletak pada peran bidan dalam pemberian KIE pada 

pelayanan antenatal terpadu di BPM wilayah Puskesmas Duren 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Metode ini 

digunakan karena permasalahan yang akan dibahas bersifat yuridis 

dan berkaitan dengan kenyataan yang ada di masyarakat kaitannya 

dengan peran bidan dalam pemberian KIE pada pelayanan 

antenatal terpadu. 

                                                           
13

Suryono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta : UI Press, hal. 7. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah 

eksplanasi.Penelitian eksplanasi yaitu suatu penelitian untuk 

menguji hubungan (hubungan sebab akibat, komparasi, korelasi) 

antar variabel. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan hubungan/ variabel 

tentang Kajian Yuridis Peran Bidan Praktik Mandiri Dalam 

Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Sebagai Bentuk 

Pelayanan antenatal terpadu Di Wilayah Kerja Puskesmas Duren. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari data lapangan.14 Cara 

memperoleh data primer yaitu melalui daftar pertanyaan dan 

wawancara dengan responden. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh kepustakaan 

guna untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan 

juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk formal 

maupun naskah resmi yang ada.  

Data sekunder dalam penelitian ini berupa kepustakaan, yaitu : 

1) Bahan/ Sumber primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutahir, ataupun 

                                                           
14

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 25 
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pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun 

mengenai suatu gagasan (idea). 15 

Bahan/ sumber primer antara lain : 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

c) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi 

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, 

Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta 

Pelayanan Kesehatan Seksual 

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

h) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 

Tentang Standar Profesi Bidan 

i)  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938 Tahun 2007 

Tentang Standar Asuhan Kebidanan 

2) Bahan/ sumber Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum 

primer.16 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu: 

                                                           
15

Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hal.123 
16

Ibid, Hal.124 
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a) Buku tentang Kebidanan : Bidan, Asuhan Kebidanan 

Antenatal, Konsep Kebidanan, Promosi Kesehatan, 

Panduan Belajar Asuhan Kebidanan I, Asuhan 

Kebidanan Dan Komunitas, Bidan, Prinsip Etika dan 

Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan, Konsep Sejarah 

dan Profesionalisme, Asuhan Kebidanan Antenatal, 

Komunikasi Kebidanan, Komunikasi dan Konseling 

Dalam Praktik Kebidanan 

b) Buku tentang Metode Penelitian hukum : Pengantar 

Penelitian hukum, Ilmu Pengetahuan (Sebuah tinjauan 

Filosofi), Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerapan 

Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 

Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Metodologi Penelitian Hukum, Pedoman Pelayanan 

antenatal terpadu, Teori Hukum, Mengenal Hukum. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini antara lain: 

a) Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, http://www.profil-

kesehatan-indonesia-2014.pdf 

b) Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2012,http://www.profil-kes.prov.jawatengah2012.pdf 

 

http://www.profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf/
http://www.profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf/
http://www.profil-kes.prov.jawatengah2012.pdf/
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan 

studi lapangan.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data primer yang 

dilakukan secara langsung pada obyeknya dilapangan. 

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data 

dengan teknik wawancara, dimana peneliti menggunakan 

panduan wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pokok 

yang akan digali kebenarannya. 17 

Cara pengambilan sampel secara umum dapat digolongkan 

menjadi 3 (tiga) yaitu Probability Sampling, Non Probability 

Sampling dan Gabungan antara probability dan non-probability 

sampling (multi stage sampling).18Dalam penelitian ini digunakan 

Non Probability Sampling yaitu bahwa setiap unsur atau anggota 

dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan/peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel.19 Jenis Non Probability 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

                                                           
17

Rony Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 35. 
18

Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal 78-80 
19

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: 
Alfabeta,hal 122 
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pertimbangan dan tujuan tertentu, dengan kata lain peneliti 

menentukan sendiri informan dan narasumber mana yang 

dianggap dapat mewakili.20 

Informan dalam penelitian ini : Bidan Praktik Mandiri di 

Wilayah Kerja Puskesmas Duren Kecamatan Bandungan dan 

Ibu hamil trimester III 

b. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.Sedangkan studi lapangan meliputi pengamatan/ 

observasi, wawancara dan kuesioner.21 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara studi pustaka dengan membaca dan mempelajari 

bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan peran bidan 

praktik mandiri dalam pemberian KIE sebagai bentuk pelakasaan 

pelayanan antenatal terpadu. Adapun yang menjadi acuan 

antara lain buku-buku literatur, perundang-undangan, jurnal, 

hasil penelitian maupun dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

                                                           
20

Ibid, hal 299  
21

Rony Hanitijo Soemitro, op.cit., hal 35 
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lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajar, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 22 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, 

dan peraturan perundang-undangan.Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Penyajian data yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.23 Pada penelitian ini semua informasi dari 

narasumber atau informan mengenai pengaturan tugas dan 

kewenangan bidan dalam menjalankan praktik, pelaksanaan KIE 

sebagai bentuk pelayanan antenatal terpadu oleh bidan praktik 

mandiri  setelah data dikumpulkan, maka diperiksa/ diteliti kembali 

untuk mencari kebenarannya dan hasil analisis tersebut kemudian 

disajikan secara deskriptif analitis. 

6. Rencana Penyajian Thesis 

Rencana penyajian tesis terdiri dari empat bab, dimulai 

dari Bab I yaitu Pendahuluan diuraikan tentang Latar Belakang 

                                                           
22

Ibid, hal. 244 
23

Ibid, hal. 249 
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Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari 

Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan 

Rencana Penyajian Tesis yang memuat sistematika penulisan 

tesis. 

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang memuat teori-

teori yang diambil berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti, 

merupakan perluasan dari kerangka pemikiran yang diambil 

berdasarkan permasalahan yang diteliti dan diangkat untuk 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan penulisan. 

Pada Bab III meliputi Hasil Penelitian dan Pembahasan.Hasil 

penelitian didapatkan melalui wawancara terarah kepada 

narasumber menggunakan kuesioner/daftar pertanyaan dan hasil 

penelitian disajikan secara narasi.Pembahasan berisi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, jawaban 

terhadap tujuan penelitian, pembahasan tentang ketentuan hukum 

di Indonesia tentang peran bidan praktik mandiri dalam pemberian 

KIE sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu. 

Bab IV yaitu Penutup berisi kesimpulan dari penulisan, saran 

atau masukanuntuk kemajuan hukum kesehatan terutama perihal 

peran bidan dalam pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu. 

 

 




