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BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap

individu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945(untuk

selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUD 1945) Pasal 28H ayat (1). Hak

tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia(HAM) sehingga sejak

dalam kandungan, setiap anak berhak hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya. Hak dasar anak meliputi hak untuk hidup,

hak tumbuh dan berkembang secara optimal, hak berpartisipasi sesuai dengan

minat dan potensi yang dimiliknya, dan hak terlindungi dari segala tindak

kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah.4

Kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif,

perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan

daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Kesehatan adalah modal yang sangat penting untuk membentuk generasi

manusia yang mampu menatap masa depan dengan penuh antusiasme, energi

dan spirit yang mengarah kepada kemajuan dan kesuksesan. Kehidupan pada

4 Eko Suryani dan Atik Badi’ah, Asuhan Keperawatan Anak Sehat dan Berkebutuhan Khusus,
Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hal. 15
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masa anak-anak adalah cermin dari kehidupan masa

depannya. 5 Peningkatan dan perbaikan upaya kelangsungan, perkembangan

dan peningkatan kualitas hidup anak merupakan upaya penting untuk masa

depan Indonesia yang lebih baik. Upaya kelangsungan hidup, perkembangan

dan peningkatan kualitas anak berperan penting sejak masa dini kehidupan

yaitu masa dalam kandungan, bayi dan anak balita.6

Anak yang sehat, cerdas dan berahlak mulia merupakan dambaan setiap

orangtua. Agar dapat mencapai hal tersebut terdapat berbagai faktor yang

mempengaruhi kualitas seorang anak salah satunya dapat dinilai dari proses

tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor

genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor

yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah dan ibu, sedangkan

faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologs dan sosial.7

Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya

berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan

perkembangan. Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan

dalam besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu

yang bisa diukur dengan berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm,

meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan

nitrogen tubuh), sedangkan perkembangan (development) adalah

5Abdul Qodir Shaleh, 2008, Panduan Lengkap Mendeteksi, Memahami dan Mengatasi Masalah-
Masalah Kesehatan Anak secara Medis dan Psikologis, Diva Press, Yogyakarta, hal. 15.
6Anik Maryunani, 2012, Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan, CV. Trans Info Media, Jakarta,
hal. 1.
7Marmi dan Kukuh Rahardjo, 2014, Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, hal. 107.
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bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih

kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari

proses pematangan.8

Pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan yang pesat pada

usia dini, yaitu dari nol sampai lima tahun. Masa ini sering disebut sebagai

fase “Golden Age”. Fase ini merupakan masa yang sangat penting untuk

memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar sedini mungkin

dapat terdeteksi apabila ada kelainan. Selain itu, penanganan kelainan yang

sesuai pada fase ini dapat meminimalkan kelainan pertumbuhan dan

perkembangan anak yang bersifat permanen.9

Sebagian orangtua pasti pernah menemukan beberapa gejala dan gangguan

yang dialami buah hatinya. Gangguan pada anak bermula sejak umur enam

bulan lebih dan sering terjadi pada usia balita. Gangguan-gangguan tersebut

bisa berupa gangguan konsentrasi, gangguan belajar, gangguan bahasa,

gangguan disleksia, gangguan berhitung, gangguan menulis, gangguan emosi,

gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan depresi, gangguan makan

dan gangguan tidur. Seringkali hal yang ringan tersebut dianggap remeh,

lumrah dan diyakini akan membaik sendiri. Padahal, jika faktor penyebabnya

diketahui kita bisa melakukan intervensi untuk mencegahnya menjadi lebih

parah.10

8Hanun Marimbi, 2010, Tumbuh Kembang, Status Gizi dan Imunisasi Dasar Pada Balita, Nuha
Medika, Yogyakarta, hal. 72.9Marmi dan Kukuh Rahardjo, Lop. Cit.
10 Maria Ulfa, 2015, Beragam Gangguan Paling Sering Menyerang Anak, FlashBooks,
Yogyakarta, hal. 14.
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Setiap anak terlahir dengan keistimewaannya masing-masing.

Keistimewaan anak tentu dapat dilihat dan dirasakan, bahkan ketika anak

memiliki kelainan atau gangguan sekalipun. Di Indonesia istilah kelainan

tumbuh kembang ini dikenal dengan anak berkebutuhan khusus atau lebih

populer dengan istilah “anak luar biasa”. Anak berkebutuhan

khusus(ABK)atau disabilitas adalah mereka yang memerlukan penanganan

khusus berkaitan dengan kondisinya yang sedikit berbeda dengan anak pada

umumnya.Anak-anak yang termasuk ke dalam kelompok berkebutuhan

khusus, antara lain: anak dengan cacat fisik (tunawicara, tunarungu, tunanetra

dan tunagrahita), anak dengan kekhususan psikis (gifted, hiperaktif dan autis)

dan anak dengan kelemahan mental (down syndrome dan kecerdasan di bawah

rata-rata). 11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(untuk selanjutnya disebut UUPA) mengamanatkan bahwa anak berkebutuhan

khusus merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapatkan

perhatian dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga. Hal ini

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus.

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan

11Aulia Fadhli, 2010, Buku Pintar Kesehatan Anak, Pustaka Anggrek, Yogyakarta, hal. 16.
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khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 28H

UUD 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus ini juga

dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus.

Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (untuk selanjutnya disebut UUKA) menyebutkan bahwa

anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat

pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan

anak yang bersangkutan. Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari anak

berkebutuhan khusus belum sepenuhnya mendapatkan haknya untuk

berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terutama

terkait dengan masih adanya stigmatisasi, terbatasnya layanan pendidikan,

layanan kesehatan, akses pada sarana dan prasarana lingkungan, transportasi

dan kesempatan untuk bekerja.

Walaupun sudah terdapat jaminan dari UUD 1945, UUPA, UUKA, dan

Undang-Undang Penyandang Cacat (untuk selanjutnya disebut UUPC)

ternyata hak anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya terpenuhi baik di

lingkungan keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh

karena pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga.

Di lingkungan keluarga hak anak berkebutuhan khusus untuk bermain,

mendapatkan pendidikan, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya sebagian

besar masih diabaikan oleh anggota keluarga, bahkan masih ada yang
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disembunyikan, karena dianggap aib bagi keluarga. Begitu juga aksesibilitasi

di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan tenaga kerja, penyelenggaraan

pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus belum optimal.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) biasanya tampak semenjak lahir,

sewaktu bayi dan maksimal saat usia balita.12 Anak berkelainan/anak dengan

kecacatan merupakan anak yang paling rentan terhadap masalah kesehatan

karena lebih berisiko mendapat kekerasan dari orangtua/lingkungannya akibat

dari kelainan/kecacatan tersebut, mengalami hambatan dalam pemenuhan

kebutuhan gizi, ketidakmampuan anak dalam kebersihan perorangan

(kebersihan mulut,  kebersihan alat reproduksi, dll) dan cenderung berperilaku

beresiko.13

Penilaian pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan sedini

mungkin sejak dilahirkan. Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang

dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh

kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko pada balita. Melalui

deteksi dini dapat diketahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini,

sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan serta pemulihan dapat

diberikan dengan indikasi yang jelas pada proses tumbuh-kembang. Upaya-

upaya tersebut diberikan untuk mencapai kondisi tumbuh kembang yang

optimal.14

12Afin Murtir, 2014, All About Kesehatan Anak, Trans Idea Publishing, Yogyakarta, hal. 35.
13Kementrian Kesehatan RI, 2010, Pedoman Umum Perlindungan Kesehatan Anak Berkebutuhan
Khusus.
14Marmi dan Kukuh Rahardjo, op.cit, hal. 151.
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Jika terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, apapun bentuknya,

deteksi yang dilakukan sedini mungkin merupakan kunci keberhasilan

program intervensi atau koreksi atas gangguan yang terjadi. Semakin dini

gangguan pertumbuhan dan perkembangan terdeteksi, semakin tinggi pula

kemungkinan tercapainya tujuan intervensi.15

Pembangunan kesehatan yang menjadikan penanggulangan kematian ibu

dan anak sebagai salah satu fokus utamanya adalah menjadikan profesi bidan

sebagai ujung tombak utama dalam pembangunan kesehatan. Bidan senantiasa

berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komperhensif terhadap

ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya, sehingga mereka tumbuh

dan berkembang menjadi insan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.16

Bidan sebagai salah satu tenaga 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 balita, terutama berkenaan

dengan kompetensi keenam, yaitu: bidan memberikan asuhan yang bermutu

tinggi dan komprehensif pada bayi baru lahir sehat dengan usia satu bulan dan

kompetensi ketujuh, yaitu: bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan

komprehensif pada bayi dan balita sehat usia satu bulan sampai dengan lima

tahun.17

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang

Standar Profesi Bidan pada kompetensi ketujuh keterampilan dasarnya adalah

15Aulia Fadhli, op.cit, hal. 10.
16Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 25.
17Anik Maryunani, op.cit, hal. 1.
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melaksanakan pemantauan dan menstimulasi tumbuh kembang bayi dan anak.

Dalam melaksanakan peranannya bidan bertanggung jawab tidak hanya

deteksi dini secara langsung namun dituntut lebih mengoptimalkan kesadaran

orangtua dalam pemantauan dan pemberian stimulasi tumbuh kembang sesuai

usia sehingga keterlambatan dalam pencapaian tumbuh kembang bisa

diminimalkan.

Kewajiban tenaga kesehatan (bidan) dalam melakukan pemantauan

terhadap pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak

telah tertuang dalam Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan

Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak. Hal ini

harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatanan

yaitu: stimulasi yang memadai, deteksi dini dan intervensi dini gangguan

tumbuh kembang anak.

Hasil analisis dari Global Burden of Disease tahun 2004 didapatkan bahwa

15,3% populasi dunia (sekitar 978 juta orang dari 6,4 milyar estimasi jumlah

penduduk tahun 2004) mengalami disabilitas sedang atau parah dan 2,9% atau

sekitas 185 juta mengalami disabilitas parah. Susenas 2012 mendapatkan

penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45%. Terjadi

peningkatan jumlah yang cukup tinggi dari tahun 2003 yaitu 0,69%, tahun

2006 yaitu 1,38% dan naik sebanyak 2,45% di tahun 2012. Khususnya Daerah

Istimewa Yogyakarta pada sensus penduduk tahun 2010 yang mengalami

kesulitan sedang dalam melihat (58.927), mendengar (53.180), berjalan

(24.903), mengingat (43.974) dan mengurus diri (37.349). Sementara
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penduduk yang mengalami kesulitan parah dalam melihat (8.117), mendengar

(9.866), berjalan (15.100), mengingat (14.116) dan mengurus diri (13.037).18

Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh

kembang anak merupakan acuan bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada

fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer (Puskesmas). Hal ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang

Anak yaitu:“Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh

kembang anak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan di taman

kanak-kanak.”

Setiap puskesmas yang melaksanakan kegiatan stimulasi, deteksi, dan

intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak harus melakukan pencatatan

kegiatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) anak dan pelaporan

kesehatan bayi, anak balita dan anak prasekolah di wilayah kerjanya. Melihat

masih banyak angka kejadian disabilitas saat ini di Yogyakarta ada

kemungkinan bahwa pelayanan kesehatan khususnya deteksi dini gangguan

tumbuh kembang masih belum maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis

dengan judul “Peran Bidan pada PelaksanaanPermenkes Nomor 66

Tahun 2014 melalui Kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini

Gangguan Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Kota Yogyakarta”.

18Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014, Penyandang Disabilitas Pada Anak,
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin_disabilitas.pd
f. diakses tanggal 2 Mei 2017.
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B Pembatasan Masalah

Kewajiban tenaga kesehatan (bidan) dalam melakukan pemantauan

terhadap pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak

telah tertuang dalam Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan

Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak. Dalam

penelitian ini, penulis hanya fokus terhadap peran bidan dalam hal: stimulasi,

deteksi dan intervensi dini gangguan tumbuh kembang pada anak

berkebutuhan khusus dari usia 0-5 tahun sesuai kompetensi dan kewenangan

bidan.

C Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan

pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaanPermenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Pemantauan terhadap Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan

Tumbuh Kembang Anak pada Anak Berkebutuhan Khusus di Puskesmas

Kota Yogyakarta?

2. Bagaimanakah pelaksanaan peran bidan dalam melakukan stimulasi,

deteksi dan intervensi dini gangguan terhadap pertumbuhan dan

perkembangan pada anak berkebutuhan khusus di Puskesmas Kota

Yogyakarta?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran

bidan dalam melakukan stimulasi, deteksi dan intervensi dini terhadap
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gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak berkebutuhan

khusus di Puskesmas Kota Yogyakarta?

D Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Antara

lain:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bidan

dalam pelaksanaan Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 meliputi deteksi,

stimulasi dan intervensi dini gangguan tumbuh kembang pada anak

berkebutuhan khusus di Puskesmas Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengetahui pelaksanaanPermenkes Nomor 66 Tahun 2014

tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan

Tumbuh Kembang Anak pada Anak Berkebutuhan Khusus di

Puskesmas Kota Yogyakarta.

b) Untuk mengetahui pelaksanaan peran bidan dalam melakukan

stimulasi, deteksidan intervensi dini gangguan pertumbuhan dan

perkembangan pada anak berkebutuhan khusus di Puskesmas Kota

Yogyakarta.

c) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi peran bidan dalam melakukan stimulasi, deteksi dan
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intervensi dini gangguan tumbuh kembang pada anak berkebutuhan

khusus di Puskesmas Kota Yogyakarta.

E Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan akademis. antara

lain:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Peraturan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan pengetahuan dan

informasi dalam membuat peraturan yang lebih baik lagi terkait

pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh

kembang pada anak berkebutuhan khusus sehingga mampu menjamin

kesejahteraan dan kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus.

b. Bagi Bidan dan Tenaga Kesehatan Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi bidan

maupun tenaga kesehatan lain dalam pelaksanaan pemantauan

pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang pada

anak berkebutuhan khusus sehingga mampu mencegah terjadinya

gangguan tumbuh kembang dengan melakukan deteksi, stimulasidan

intervensi dini pada anak berkebutuhan khusus.
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2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah masukan, informasi dan ilmu

pengetahuan di bidang kebidanan khususnya terkait pertumbuhan,

perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak.

F Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan pada penelitian yang

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris/sosiologis

dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan

pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang

anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis

adalah penelitianyang menggambarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik

pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang

diteliti.19Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Permenkes Nomor

66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan

Gangguan Tumbuh Kembang Anak.

19Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.
97-98.



14

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu sebagai

berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden

atau narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan

cara wawancara kepada narasumber dan responden.Data primer berupa

jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau

dari hasil kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta

literatur lainnya yang berhubungan dengan tumbuh-kembang anak.

Selain itu data sekunder juga berupa profil Puskesmas Mergangsan,

Jetis dan Tegalrejo meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, jenis

pelayanan dan jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu hukum

dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya,

diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian

hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber yang berupa bahan

hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:20

20 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal .141.
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1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Sebagai  suatu penelitian yuridis  sosiologis

maka penelitian ini  menggunakan   bahan-bahan  hukum,  yang

terdiri  dari   peraturan  perundang-undangan yang terkait judul

penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak,

c) Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak,

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan,

f) Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Perijinan dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan

g) Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan

Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh

Kembang Anak.

2) Bahan  hukum  sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer berupa rancangan perundang-
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undangan, buku, makalah, hasil penelitian dan pendapat para pakar

hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum

sekunder berupa buku-buku yang terkait judul penelitian, antara

lain:

a) Buku-buku tentang kebidanan khususnya terkait bidan dan

tumbuh kembang,

b) Buku-buku tentang metode penelitian kualitatif,

c) Buku-buku tentang  hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Berupa

Kamus Hukum, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Kamus

Bahasa Inggris dan Kamus Kedokteran serta ensiklopedia. Dalam

penelitian ini menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, subyek penelitian adalah orang,

tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai

sasaran. Subyek penelitian dalam tesis ini adalah bidan yang bekerja di

tiga Puskesmas Kota Yogyakartayang akan dipilih secara purposive

random sampling. Pemilihan sampel dengan cara ini memudahkan penulis

untuk memilih tempat penelitian sesuai kriteria atau tujuan penelitian yaitu

untuk mencari tiga Puskesmas yang pernah menangani pemantauan



17

tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Kota Yogyakarta terdapat 18

Puskesmas yang tersebar di seluruh Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Puskesmas Mantrijeron,

2. Puskesmas Kraton,

3. Puskesmas Mergangsan,

4. Puskesmas Umbul Harjo 1,

5. Puskesmas Umbul Harjo 2,

6. Puskesmas Kota Gede 1,

7. Puskesmas Kota Gede 2,

8. Puskesmas Gondo Kusuman 1,

9. Puskesmas Gondo Kusuman 2,

10. Puskesmas Danurejan 1,

11. Puskesmas Danurejan 2,

12. Puskesmas Pakualaman,

13. Puskesmas Gandomanan,

14. Puskesmas Ngampilan,

15. Puskesmas Wirobrajan,

16. Puskesmas Gedong Tengen,

17. Puskesmas Jetis,

18. Puskesms Tegalrejo.

Puskesmas yang akan menjadi subyek penelitian nanti adalah tiga

puskesmas yang dipilih dengan teknik purposive yaitu tiga puskesmas

yang memiliki fasilitas tertinggi dengan asumsi bahwa puskesmas dengan
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fasilitas tertinggi diperkirakan menyediakan pelayanan yang baik bagi

anak berkebutuhan khusus. Puskesmas tersebut antara lain: Puskesmas

Mergangsan, Puskesmas Jetis dan Puskesmas Tegalrejo yang memiliki

fasilitas rawat inap dan jumlah tenaga kesehatan yang paling banyak

diantara puskesmas lain di Kota Yogyakarta. Dari data Kemenkes RI

Tahun 2014 tentang data dasar Puskesmas terdapat 90 bidan yang tersebar

pada 18 puskesmas di Kota Yogyakarta. Penulis akan mewawancarai dua

bidan yang berada di tiap puskesmas yang telah dipilih. Kemudian Kepala

Puskesmas, kader kesehatan pada tiap puskesmas masing-masing dua

orang, serta orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus satu

sampai dua orang pada tiap wilayah puskesmas.

Sedangkan obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran

penelitian. Adapun obyek penelitian dalam tesis ini adalah peran bidan

dalam pelaksanaan Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang pada anak

berkebutuhan khusus di Puskesmas Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara

a. Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data primer.

Wawancara mendalam yaitu suatu metode pengumpulan data primer

yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti

berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Jenis wawancara yang digunakan adalah  wawancara terpimpin yaitu
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tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan

dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang.21

b. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data sekunder. Studi

kepustakaan diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan tersier untuk mengaitkan hasil yang

didapatkan dilapangan dengan teori yang sudah relevan.

6. Metode Analisis dan Penyajian Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif

yaitu dengan menguraikan data secara narasi yang diperoleh dari data

primer dan sekunder serta tidak terlepas dari penafsiran hukum. Data

kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak

dapat diukur dan dihitung secara sistematis berwujud keterangan verbal

(kalimat dan kata). Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu

proses. Pelaksanaannya dimulai sejak tahap pengumpulan data dilakukan

secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. Proses ini sering

mengantarkan pada penemuan hal-hal baru yang membutuhkan pelacakan

lebih lanjut.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tidakan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif.22

21Lexy Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualititif, Remaja Rodsa Karya, Bandung, hal. 191.22Andi Prastowo,2016, Metode Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal.237-245.
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G Penyajian Tesis

Penyajian tesis ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian dan penyajian tesis yang akan menguraikan mengenai gambaran

secara umum tentang materi yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang teori-teori terkait judul tesis, antara lain: definisi

bidan, peran dan fungsi bidan, teori tentang pertumbuhan, perkembangan

dan gangguan tumbuh kembang anak, anak berkebutuhan khusus serta

teori tentang Puskesmas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan

oleh penulis serta pembahasan berdasarkan analisa teori dan kenyataan

dilapangan terkait peran bidan dalam Permenkes Nomor 66 Tahun 2014

tentang Pemantauan terhadap Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan

Tumbuh Kembang Anak pada Anak Berkebutuhan Khusus di Puskesmas

Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan tesis dari bab awal

serta dari hasil penelitian serta berisi saran-saran kepada pihak-pihak

terkait.
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