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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan tentang Peran Bidan dalam Pelaksanaan

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang

Anak di Puskesmas Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan

Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang

Anaksudah cukup baik dan sesuai, hal ini dapat dibuktikan dengan tenaga

kesehatan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi dan

wewenang khususnya untuk bidan dalam hal melakukan stimulasi, deteksi

dan intervensi dini tumbuh kembang. Bidan telah melaksanakan stimulasi,

deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang yang dilakukan di dalam

puskesmas saat ibu mengimunisasikan balitanya, dan di luar puskesmas

dalam kegiatan posyandu dan dibantu oleh kader posyandu yang telah

dilatih. Dalam pelaksanaan deteksi saat posyandu, jika kader menemukan

suatu keterlambatan dalam hal pertumbuhan maupun perkembangan maka

akan melaporkan kepada puskesmas. Penanganan selanjutnya adalah

melakukan pemeriksaan ulang terkait kondisi balita, dan melakukan

rujukan ke rumah sakit jika ditemukan kondisi balita yang berkebutuhan

khusus.
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2. Bidan telah melaksanakan perannya sesuai kompetensi dan

kewenangannya dalam melakukan pemantauan pertumbuhan,

perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anakyakni melakukan

stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. Dalam stimulasi

bidan melakukan KIE kepada orangtua anak cara mengoptimalkan tumbuh

kembang anak dengan stimulasi secara terus menerus, bidan berkolaborasi

dengan kader posyandu, gizi dan psikolog dalam mendeteksi gangguan

tumbuh kembang anak dengan KPSP dan DDST, kemudian melakukan

intervensi dini jika ditemukan gangguan tumbuh kembang sesuai

kebutuhan anak.

3. Faktor pendukung pelaksanaan pemantaan pertumbuhan, perkembangan

dan gangguan tumbuh kembang anak antara lain: fasilitas pelayanan

kesehatan, sumber daya manusia (tenaga kesehatan) yang memadai, biaya

posyandu yang terjangkau dan kerja sama lintas sektor. Sementara faktor

penghambat adalah dukungan keluarga yang masih rendah, kondisi sosial

dan ekonomi yang tidak mendukung dan pengetahuan ibu yang kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Bidan dalam Pelaksanaan

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang

Anak di PuskesmasKota Yogyakarta terdapat beberapa hal yang menjadi

saran dari penulis, yaitu :
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1. Bagi Tenaga Kesehatan Terkait

Tenaga Kesehatan yang terlibat (bidan, perawat, ahli gizi, psikolog)

sebagai tenaga kesehatan yang ada dimasyarakat harus senantiasa

mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan

dalam melaksanakan kewenangannya khususnya sebagai seorang bidan

dengan mengikuti pelatihan terkait pertumbuhan dan perkembangan yang

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu

harapan penulis agar bidan lebih sering melakukan kunjungan rumah

khususnya kepada balita berkebutuhan khusus untuk mengobservasi serta

memotivasi orangtua dan keluarga agar senantiasa sabar dan semangat

untuk memeriksakan kondisi balitanya.

2. Puskesmas yang Terlibat dalam Penelitian

Meningkatkan fasilitas kesehatan sehingga menambah kualitas

pelayanan kesehatan. Mempertahankan program terkait SDIDTK yang

sudah ada dan bila perlu meningkatkan program sehingga mampu

mengoptimalkan tumbuh kembang anak.Selain itu puskesmas hendaknya

memberikan penyuluhan kepada orangtua balita yang kurang mampu

terkait program pemerintah yakni BPJS sehingga anak mereka bisa

mendapatkan penanganan dengan biaya ditanggung oleh pemerintah

3. Bagi Orangtua Balita dan Keluarga

Diharapkan bagi ibu yang bekerja khususnya agar memberikan waktu

luangnya untuk memeriksakan balitanya ke puskesmas dan mengikuti

posyandu secara teratur. Hal ini untuk mengetahui perkembangan tumbuh
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kembang balita. Keluarga ibu hamil diharapkan ikut berpartisipasi dengan

mengantar ibu ke puskesmas agar memberikan dukungan dan semangat

bagi ibu.
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Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Tujuan pengumpulan data ini murni hanya untuk tujuan pendidikan dalam

menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi

responden penelitian yang akan dilakukan mahasiswa:

Nama : Ni Luh Gede Wira Yanti, S.ST

Nim : 15.C2.0007

Judul :Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Permenkes Nomor 66

Tahun 2014 Meliputi Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini

Gangguan Tumbuh Kembang pada Anak Berkebutuhan

Khusus Di Puskesmas Kota Yogyakarta.

Saya mengerti bahwa data yang dihasilkan dalam penelitian ini akan

dirahasiakan, semua berkas yang mencantumkan identitas subyek penelitian akan

dimusnahkan dan hanya peneliti yang mengetahui kerahasiaan data.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 2017

Responden/Narasumber
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Lampiran 3

PERTANYAAN

(Untuk Bidan)

Nama :

Usia :

Tempat :

1. Sudah berapa lama anda menjadi bidan dan bekerja di Puskesmas ini?

2. Bagaimanakah pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan

tumbuh kembang anak di laksanakan di Puskesmas ini?

3. Apakah kegiatan yang wajib dilakukan oleh bidan dalam memantau

pertumbuhan dan perkembangan anak di Puskesmas ini dan apakah anda telah

melakukan hal tersebut secara maksimal dan sesuai standar pelayanan?

4. Menurut anda bagaimanakah cara melakukan penilaian pertumbuan dan

perkembangan pada anak dan apakah anda telah melakukannya secara

maksimal dan sesuai standar pelayanan?

5. Pada usia berapa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilakukan?

6. Apakah yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan

pertumbuhan dan perkembangan anak? Dan sudahkah anda melakukannya

secara maksimal dan sesuai standar?
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7. Apakah yang anda lakukan jika menemukan suatu gangguan pada

pertumbuhan atau perkembangan anak? Dan sudahkah anda melakukannya

secara maksimal dan sesuai standar?

8. Apakah yang anda ketahui tentang anak berkebutuhan khusus?

9. Bagaimanakah cara melakukan deteksi dini untuk mengenali tanda dan gejala

anak berkebutuhan khusus?

10. Apakah yang anda lakukan saat menemukan balita berkebutuhan khusus?

11. Pernahkah anda melakukan pelayanan kesehatan pada anak berkebutuhan

khusus? Apakah yang anda lakukan untuk memaksimalkan tumbuh kembang

anak tersebut?

12. Menurut anda, penyuluhan apa saja yang bisa diberikan pada orang tua atau

calon orang tua untuk mencegahan gangguan tumbuh kembang anak?

13. Menurut anda, apakah kendala yang ditemukan dilapangan saat melakukan

pelayanan deteksi dini tumbuh kembang anak?

14. Bagaimanakah cara meningkatkan peran orang tua agar mampu ikut serta

dalam memberikan stimulasi dini untuk memaksimalkan tumbuh kembang

anak dan mencegah gangguan tumbuh kembang secara dini?

15. Pelayanan apa saja yang anda berikan saat melakukan kunjungan ke rumah

terkait pemantauan tumbuh kembang anak?

16. Apabila bidan tidak memberikan pelayanan terkait deteksi dini tumbuh

kembang apakah ada sanksinya, berupa apakah sanksi tersebut?
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Lampiran 4

PERTANYAAN

(Untuk Orang Tua Anak)

Nama :

Alamat:

1. Apakah benar putra-putri bapak/ibu mengalami gangguan tumbuh kembang,

jika diperkenankan saya untuk mengetahui apa nama gangguan tumbuh

kembang anak bapak/ibu?

2. Sejak kapan bapak/ibu mengetahui gangguan tersebut dan bagaimana

penanganannya?

3. Pelayanan apa saja yang anak anda peroleh terkait pelayanan kesehatan untuk

memaksimalkan tumbuh kembangnya?

4. Apakah anak anda sudah dilayani dengan baik atau tidak?

5. Menurut anda, bagaimana peran bidan dalam memberikan pelayanan

kesehatan terhadap anak anda? Apakah sudah optimal atau belum?

6. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai sarana dan prasarana yang ada

di wilayah kerja Puskesmas?

7. Apakah bidan sering melakukan kunjungan ke rumah anda, terkait intervensi

tumbuh kembang anak?

8. Apakah anda sering mendapatkan penyuluhan dari bidan setempat terkait

tumbuh kembang anak? Penyuluhan seperti apa saja
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Lampiran 5

PERTANYAAN

(Untuk Kepala Puskesmas)

Nama :

Kedudukan :

Alamat Kantor:

1. Apakah anda mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Puskesmas dalam

melakukan stimulasi, deteksi dan intervensi dini gangguan tumbuh kembang

anak? Dan apakah Puskesmas anda sudah menjalankan kegiatan tersebut secara

optimal?

2. Menurut anda apakah yang mempengaruhi bidan dalam melakukan

pemantauan terhadap pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh

kembang anak?

3. Menurut anda apakah peran bidan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan,

perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak?

4. Adakah kendala yang dialami dalam menjalankan program terkait pemantauan

pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak?

5. Apakah anda mengetahui peraturan terkait peran Puskesmas dalam melakukan

stimulasi, deteksi dan intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak.
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Lampiran 6

PERTANYAAN

(Untuk Kader Puskesmas)

Nama :

Alamat:

1. Sudah berapa lama anda menjadi kader Puskesmas?

2. Menurut anda apakah peran kader Puskesmas dalam pemantauan terhadap

pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak?

3. Apakah pelayanan yang anda berikan terkait pemantauan pertumbuhan,

perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak? Sudahkah anda

melakukan pelayanan tersebut secara optimal?

4. Apakah upaya yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan

tumbuh kembang anak?

5. Apakah upaya yang anda lakukan untuk memaksimalkan tumbuh kembang

pada anak berkebutuhan khusus?

6. Apakah kendala anda dalam melakukan pelayanan kesehatan terkait

pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang

anak?
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