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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan, peneliti 

telah mengumpulkan beberapa data primer dari narasumber dan responden 

mengenai peran bidan puskesmas dalam program kesehatan sekolah untuk 

penyadaran pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada siswi-siswi 

sekolah menengah atas di kabupaten semarang. Narasumber terdiri dari 

Kepala Puskesmas, bidan. Serta responden terdiri dari siswi Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten Semarang. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten 

Semarang. Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten otonom di 

Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif wilayah Kabupaten Semarang 

Terdiri dari 19 Kecamatan yang terdiri dari 208 desa dan 27 Kelurahan. 

Terletak pada posisi 110
0
 14' 54,74" - 110

0
 39' 3" Bujur Timur dan 70 3’ 

57” – 70 30’0” Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten 

Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi 

Jawa Tengah.  Jumlah Puskesmas pada Kabupaten Semarang berdasarkan 

data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang berjumlah 26 Puskesmas.  

Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian yaitu Puskesmas 

Ungaran, Pringapus, Duren, Somowono dan Kaliwungu. Sekolah yang 

menjadi lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Ungaran, MA Darul 

Ma’arif, SMK Theresiana, SMA Sumowono dan SMK Kaliwungu. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten 

Demak.  

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Boyolali. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan 

Kabupaten Magelang.  
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d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Kendal.
87

 

B. Implementasi Pasal 79 ayat (1) UU Nomer 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan Sekolah untuk Penyadaran Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(Sadari) pada Siswi-siswi Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Semarang 

Berdasarkan PERMENKES NO 75 tahun 2014 defenisi Pusat 

kesehatan masyarakat atau puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perorangan tingkat pertama. Puskesmas merupakan unit organisasi 

pelayanan kesehatan terdepan dengan misi sebagai pusat pengembangan 

pelayanan kesehatan, tugasnya adalah melaksanakan pembinaan, 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dan terpadu kepada masyarakat 

disuatu wilayah tertentu. Puskesmas bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau disebagian 

wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan 

kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat 

pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam rangka pencapaian 

keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan 

bidang kesehatan.
88

  

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yakni keduanya jika ditinjau 

dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat 

pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokan menjadi dua yaitu upaya 

kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.  

Terkait program kesehatan sekolah diatur pada Pasal 36 ayat (4)  

Peraturan Menteri Kesehatan termasuk dalam upaya kesehatan 

pengembangan, upaya pengembangan ini bersifat tidak wajib, yang 

kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat 

                                                             
87

 Profil Kesehatan Kabupaten Semarang  2018. 
88 Alamsyah Dedi, 2012, Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika, Hal 44. 
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ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas 

masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya 

yang tersedia di masing-masing Puskesmas. 

 Hasil wawancara terhadap dari kelima Puskesmas terkait 

pelaksanaan program kesehatan sekolah pada hasil wawancara semua 

puskesmas melaksanakan program kesehatan sekolah tersebut.
89

 Namun 

dalam pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara optimal tentang 

pentingnya penyadaran periksa payudara sendiri. Dalam Undang-undang 

No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 79 ayat (1) disebutkan 

bahwa: 

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup 

sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 

berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

   

Terdapat beberapa program kesehatan sekolah yang dilaksanakan 

setiap Puskesmas yaitu Program Penjaringan dan Program PKPR. Program 

Penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator 

standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi urusan wajib 

pemerintah daerah. Tujuan Program Penjaringan ini yaitu untuk 

meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara opimal dalam 

mendukung proses belajar di sekolah. Jadi kegiatan penjaringan ini 

merupakan pemeriksaan secara berkala melalui wadah Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS).  

Program lainnya yang diselenggarakan oleh Puskesmas terkait 

kesehatan sekolah pada remaja yaitu Program Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR). Program PKPR ini adalah dasar dilaksanakannya 

penyuluhan tentang pentingnya penyadaran periksa payudara sendiri 

(Sadari), dimana salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program 

tersebut yaitu kegiatan penyuluhan. Tujuan dari Program PKPR yaitu 

                                                             
89 Hasil wawancara 5 puskesmas di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 September 2018. 
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meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam pencegahan 

masalah kesehatan dan meningkatkan keterlibatan remaja dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja. 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada 

Pasal 2 ayat (2 F) dikatakan bahwa: “Setiap warga negara Indonesia usia 

15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar”. Pasal ini 

berfokus terhadap pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan standar 

skrining pada usia produktif.  

 Kesehatan reproduksi secara umum menunjuk pada kondisi 

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang 

berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, termasuk hak dan 

kebebasan untuk bereproduksi secara aman, efektif, tepat, terjangkau dan 

tidak melawan hukum. Adapun hak reproduksi mencakup hal-hal sebagai 

berikut :
90

 

a. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan 

reproduksi. 

b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan 

reproduksi. 

c. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang 

kesehatan reproduksi. 

 

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sebagaimana di 

atur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk 

pelaksanaan skirining kesehatan dilakukan di Puskesmas dan jaringannya 

(Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja 

sama dengan pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan skrining kesehatan 

usia 15-59 tahun tersebut dilaksanakan satu tahun sekali.     

                                                             
90Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Op. Cit., Hal. 3. 
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Adapun pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :  

a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa 

tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.  

b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai 

pencegahan primer. 

c. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat 

gula darah. 

d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.  

e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan. 

f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran.  

g. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara 

klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 

tahun.  

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap 

warga negara agar memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas 

sesuai dengan kebutuhan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi 

terhadap remaja. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa puskesmas 

bidan pemegang program kesehatan sekolah sudah memberikan pelayanan 

sesuai standar pelayanan minimal. Namun dalam setiap pelayanan 

kesehatan yang diberikan belum optimal, dikarenakan pelaksanaan 

penyuluhan tentang pentingnya penyadaran sadari belum dilaksanakan 

oleh semua puskesmas sehingga diharapkan kepada Puskesmas untuk 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan tersebut sehingga meciptakan 

pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi remaja/peserta didik yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Hasil wawancara dengan bidan penanggung jawab Program PKPR 

mengenai layanan pemeliharaan kesehatan remaja terdapat beberapa 

peraturan Perundang-undangan yang mengatur seperti pada UU No 36 

tahun 2009 pada Pasal 71 disebutkan bahwa:
91

 

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, 

mental, dan  sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari 

penyakit atau kecatatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan 

proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.  

 

                                                             
91 Wawancara dengan bidan penanggung jawab program PKPR, pada tanggal 10 September 2018. 
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Selanjutnya pada Pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa: 

Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, 

preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi 

dengan bantuan dilkukan secara aman dan sehat dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi 

perempuan.  

 

Puskesmas berdasarkan fungsinya bertanggung jawab 

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan memiliki program pokok dan juga program pengembangan 

sebagaimana diatur dalam Permenkes No 75 Tahun 2014 pada Pasal 36 

ayat (2) yang dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga dan kelengkapan 

fasilitasnya. Program puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan 

adalah sebagai berikut:  

a) Promosi Kesehatan; 

b) Kesehatan Lingkungan; 

c) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); 

d) Perbaikan Gizi Masyarakat; 

e) Pemberantasan Penyakit Menular (P2M); 

f) Pengobatan. 

Pada program pengembangan beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

yaitu: 

a) Upaya kesehatan sekolah; 

b) Upaya kesehatan olah raga; 

c) Upaya perawatan kesehatan masyarakat; 

d) Upaya kesehatan kerja; 

e) Upaya kesehatan gigi dan mulut; 

f) Upaya kesehatan jiwa; 

g) Upaya kesehatan mata; 

h) Upaya kesehatan usia lanjut; 

i) Upaya pembinaan pengobatan tradisonal. 

Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat pula berupa 

upaya inovatif, yakni upaya di luar upaya-upaya tersebut di atas, yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kesehatan sekolah merupakan salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh puskesmas. Beberapa kegitan yang dilaksanakan pada 
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upaya kesehatan sekolah yaitu Program Penjaringan dan Program PKPR. 

Program Penjaringan merupakan salah satu indikator standar pelayanan 

minimal bidang kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. 

Tujuan Program Penjaringan ini yaitu untuk meningkatkan derajat 

kesehatan peserta didik secara opimal dalam mendukung proses belajar di 

sekolah. Jadi kegiatan penjaringan ini merupakan pemeriksaan secara 

berkala melalui wadah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan yang  

dilaksanakan berupa: pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi dan berat 

badan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, pemeriksaan 

telinga, hidung, dan tenggorokan. Kegiatan Penjaringan ini dilaksanakan 

setahun sekali pada tahun ajaran baru, dan yang menjai sasaran yaitu 

peserta didik kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan Kelas 10 SMA. 

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam program kesehatan 

sekolah yaitu kegiatan PKPR. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

(PKPR) merupakan program pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk 

remaja di puskesmas, diharapkan mampu memberikan pelayanan agar 

dapat mewujudkan remaja sehat. Tujuan dari Program PKPR yaitu 

meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam pencegahan 

masalah kesehatan dan meningkatkan keterlibatan remaja dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan berupa penyuluhan kesehatan yang 

berhubungan tentang kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan penyuluhan 

yang dilakukan berupa penyuluhan tentang penyakit bahaya seks bebas, 

penyakit menular seksual, penyalahgunaan NAPZA dan juga penyuluhan 

tentang kanker payudara dan Sadari. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil simpulan bahwa 

implementasi Pasal 79 ayat (1) tentang kesehatan sekolah pada siswi-siswi 

sekolah menengah atas di Kabupaten Semarang telah dilaksanakan melalui 

Program Penjaringan dan Program PKPR.  Akan tetapi dalam pelaksanaan 

di lapangan belum berjalan optimal karena hanya beberapa puskesmas 
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yang melaksanakan penyuluhan tentang kanker payudara dan Sadari 

tersebut. 

Berikut ini terdapat beberapa gambar atau kondisi tempat 

penelitian di Puskesmas Kabupaten Semarang dan kegiatan tentang 

kesehatan sekolah, antara lain:  

a. Puskesmas Pringapus 

Gambar 1 Profil Puskesmas Pringapus 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Pringapus tahun 2018. 

Gambar 2 Kegiatan Pemeriksaan Hb 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Pringapus tahun 2018. 
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Gambar 3 Penyuluhan di Sekolah 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Pringapus tahun 2018. 

Petugas kesehatan di Puskesmas Pringapus melaksanakan 

pelayanan kesehatan sekolah dalam Program Penjaringan salah 

satunya yaitu pemeriksaan HB dan pemberian tablet Fe, kegiatan ini 

dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dilakukan monitoring/evaluasi 

setiap 3 bulan. Tujuan pemberian tablet Fe yaitu upaya memberikan 

tablet zat besi ke sekolah-sekolah untuk remaja putri ini dilakukan 

untuk meminimalisiasi perempuan muda mengalami anemia. Remaja 

putri yang anemia kemudian hamil berpotensi akan melahirkan bayi 

dengan tubuh pendek (stunting) atau berat badan lahir rendah (BBLR). 

Selain kegaiatan pemeriksaan HB bidan puskesmas juga memberikan 

penyuluhan terkait kesehatan reproduksi remaja seperti penyuluhan 

tentang sistem reproduksi, untuk penyuluhan tentang kanker payudara 

dan Sadari belum dilaksanakan. 
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b. Puskesmas Ungaran 

Gambar 4 Profil Puskesmas Ungaran 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Ungaran Tahun 2018. 

Gambar 5 Pemeriksaan Gigi dan Mulut 

 
Sumber: Data Primer Puskesmas Ungaran tahun 2018. 

 

Gambar 6 Penyuluhan di Sekolah 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Ungaran tahun 2018. 

Program kesehatan sekolah yang dilaksanakan oleh bidan di 

Puskesmas Ungaran pada Program Penjaringan salah satunya 
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pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, 

pemeriksaan THT, pemeriksaan mata. Kegiatan seperti pemeriksaan 

gigi yang dilakukan oleh pihak puskesmas Ungaran untuk memeriksa 

keadaan gigi, apakah terdapat caries atau tidak. Untuk kegiatan 

penyuluhan bidan memberikan penyuluhan tentang  alat reproduksi 

dan bahaya seks bebas, untuk penyuluhan tentang kanker payudara dan 

Sadari belum dilaksanakan. 

 

c. Puskesmas Kaliwungu 

Gambar 7 Profil Puskesmas Kaliwungu 

 

       Sumber. Data Primer Puskesmas Kaliwungu Tahun 2018 

     Gambar 8 Pemeriksaan Gigi dan Mulut 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Kaliwungu tahun 2018. 
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Gambar 9 Penyuluhan di Sekolah 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Kaliwungu tahun 2018. 

Program kesehatan yang dilaksanakan oleh bidan di Puskesmas 

Kaliwungu pada Program Penjaringan yaitu pemeriksaan gigi dan 

mulut untu memeriksa apakah terdapat caries pada gigi siswa-siswi. 

Untuk kegiatan penyuluhan bidan lebih berfokus pada penyuluhan 

tentang kesehatan reproduksi remaja, untuk penyuluhan tentang kanker 

payudara dan Sadari belum dilaksanakan. 

 

d. Puskesmas Duren 

Gambar 10 Profil Puskesmas Duren 

 

Sumber. Data Primer Puskesmas Duren tahun 2018 
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Gambar 11 Pemberian Imunisasi 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Duren tahun 2018. 

       Gambar 12 Penyuluhan di Sekolah 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Duren tahun 2018. 

Program kesehatan sekolah yang dilaksanakan oleh bidan di 

Puskesmas Duren terkait Program Penjaringan yaitu pemberian 

imunisasi Measle-Rubella (MR). Tujuan pemberian imunisasi MR 

yaitu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Adapun untuk 

penyuluhan yaitu tentang sistem reproduksi remaja meliputi 

penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS, penyakit menular seksual dan 

beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Selain 

penyuluhan tentang sistem reproduksi bidan juga memberikan 

penyuluhan terkait penyakit kanker payudara pada peserta didik 

perempuan. 
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e. Puskesmas Sumowono 

Gambar 13 Profil Puskesmas Sumowono 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Sumowono tahun 2018. 

 

     Sumber: Data Primer Puskesmas Sumowono tahun 2018. 

 Gambar 14 Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Sumowono tahun 2018. 
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Gambar 15 Penyuluhan di Sekolah 

 

Sumber: Data Primer Puskesmas Sumowono tahun 2018. 

Program kesehatan sekolah yang dilaksanakan oleh bidan di 

Puskesmas Sumowono pada Program Penjaringan salah satunya 

pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, 

pemeriksaan THT, pemeriksaan mata. Adapun untuk penyuluhan yaitu 

tentang sistem reproduksi remaja meliputi penyuluhan tentang 

penyakit HIV/AIDS, Penyalahgunaan NAPZA, penyakit menular 

seksual dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi. Penyuluhan tentang penyalahgunaan NAPZA diberikan 

oleh pihak Polsek setempat, kegiatan tersebut bentuk dari kerja sama 

dengan pihak puskesmas.  

Kesehatan sekolah merupakan salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh puskesmas dalam program upaya kesehatan 

pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi 

Pasal 79 tentang kesehatan sekolah telah dilaksanakan melalui 

program penjaringan dan program PKPR. Program Penjaringan 

merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Tujuan 

Program Penjaringan ini yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan 

peserta didik secara opimal dalam mendukung proses belajar di 

sekolah. Jadi kegiatan penjaringan ini merupakan pemeriksaan secara 

berkala melalui wadah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Program 
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PKPR tujuan dari pelaksanaan kegiatannya yaitu meningkatkan 

penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam 

pencegahan masalah kesehatan dan meningkatkan keterlibatan remaja 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan 

remaja. 

Dengan sudah terlaksanannya kedua program tersebut, maka 

sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan pada Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa: 

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup 

sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 

berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan pada Pasal 2 ayat (2 F) dikatakan bahwa:  

“Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar”. Pasal ini berfokus 

terhadap pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan standar 

skrining pada usia produktif.  

 

Dengan demikian dapat di ambil simpulan bahwa puskesmas 

telah melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak-hak reproduksi 

remaja/siswi seperti: hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan 

kesehatan reproduksi, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan 

kesehatan reproduksi, dan hak atas kebebasan berpikir dan membuat 

keputusan tentang kesehatan reproduksi. 
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C. Peran Bidan Puskesmas dalam Program Kesehatan Sekolah untuk 

Penyadaran Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) pada Siswi-siswi 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Semarang  

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan sekolah yaitu berdasarkan 

kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan dan berkaitan dengan 

sasaran dalam memberikan pelayanan kesehatan. Peran bidan sebagai tenaga 

professional adalah sebagai pengelola, pelaksana, pendidik dan peneliti. 

Profesi kebidanan dalam dimensi Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia. Menurut 

Undang-undang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau 

ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi 

kebidanan sebagai tenaga kesehatan di Indonesia tentunya mempunyai 

kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang 

bersifat promotif, preventif, dan kuratif. Berikut ini adalah tabel yang 

menjelaskan peran bidan dalam program kesehatan sekolah pada setiap 

puskesmas yang menjadi lokasi penelitian. 

Tabel 2. 

Peran Bidan Puskesmas 

No Puskesmas Peran Bidan 

1. Puskesmas Pringapus Peran bidan dalam kesehatan sekolah yang 

dilaksanakan oleh Puskesmas Pringapus 

meliputi Program Penjaringan dan Program 

PKPR. Program Penjaringan ini dilaksanakan 

setiap tahun ajaran baru dengan sasaran 

peserta didik kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan 

kelas 10 SMA. Pada Program PKPR, 

kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa 

kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan 

yang diberikan lebih berfokus pada kesehatan 
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reproduksi, sehingga penyuluhan terkait 

pentingnya penyadaran periksa payudara 

sendiri (Sadari) belum dilaksanakan.  

2. Puskesmas Ungaran Penyelenggaraan kesehatan sekolah termasuk 

pada upaya pengembangan. Salah satu 

kegiatan dalam upaya pengembangan yaitu 

kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 

Peran bidan dalam pelaksanaan kesehatan 

sekolah dengan melaksanakan Program 

Penjaringan dan Program PKPR. Pada 

Program Penjaringan kegiatan yang 

dilakukan meliputi pemeriksaan gigi dan 

mulut, pemeriksaan mata, pemeriksaan THT, 

dan pengukuran tinggi dan berat badan. 

Sedangkan pada Program PKPR kegiatan 

yang dilakukan yaitu penyuluhan. 

Penyuluhan terkait kanker payudara dan 

Sadari belum dilaksanakan karena tidak 

menjadi program wajib dalam kegiatan 

penyuluhan. 

3. Puskesmas Kaliwungu Kesehatan sekolah merupakan salah satu 

kegiatan dalam upaya pengembangan yang 

diselenggarakan puskesmas. Peran bidan 

dalam kesehatan sekolah yaitu pada 

pelaksanaan Program Penjaringan dan 

Program PKPR. Pada Program Penjaringan 

salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu 

penyuluhan. Penyuluhan yang diberikan 

meliputi kesehatan reproduksi seperti 

penyuluhan HIV/AIDS, bahaya narkoba, 
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infeksi menular seksual dan lain-lain. 

Penyuluhan tentang kanker payudara dan 

sadari belum dilaksanakan.  

4. Puskesmas Duren Beberapa kegiatan kesehatan sekolah yang 

dilaksanakan oleh puskesmas yaitu kegiatan 

PKPR dan kegiatan penjaringan. Berdasarkan 

hasil wawancara peran bidan terkait 

kesehatan sekolah yaitu pada kedua program 

tersebut. Salah satu kegiatan PKPR yang 

dilakukan yaitu penyuluhan, beberapa 

penyuluhan yang dilakukan meliputi 

penyuluhan tentang seks bebas, infeksi 

menular seksual, HIV/AIDS, dan lain-lain. 

Berdasarakn hasil wawancara puskesmas 

duren selain melaksanakan penyuluhan 

tentang kesehatan reproduksi juga 

melaksanakan penyuluhan tentang penyakit 

kanker payudara dan Sadari. 

5 Puskesmas Sumowono Peran bidan dalam kesehatan sekolah 

termasuk dalam upaya kesehatan 

pengembangan. Beberapa program kegiatan 

kesehatan sekolah yang dilaksanakan oleh 

puskesmas Sumowono yaitu kegiatan 

penjaringan dan kegiatan PKPR. Beberapa 

kegiatan penjaringan yaitu pemeriksaan HB, 

pemeriksaan gigi dan mulut untuk caries gigi, 

THT, dan pengukuran berat dan tinggi badan. 

Adapun untuk kegiatan PKPR salah satu 

kegiatannya yaitu penyuluhan, penyuluhan 

yang dilaksanakan meliputi penyuluhan 
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tentang kesehatan repoduksi remaja seperti 

bahaya seks bebas, penyakit menular seksual, 

dan penyalahgunaan NAPZA dengan 

berkordinasi dengan polsek setempat. Terkait 

penyuluhan tentang penyakit kanker 

payudara dan Sadari belum dilaksanakan.  

Sumber: Data Primer tahun 2018 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Puskesmas Pringapus, 

Ungaran, Kaliwungu, Duren dan Sumowono didapatkan hasil yaitu pada 

setiap puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan mempunyai 

program pokok dan program pengembangan. Kegiatan pokok dan 

pengembangan puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun 

kelengkapan fasilitasnya karena kegiatan pokok di setiap puskesmas dapat 

berbeda-beda.
92

 

Bidan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur dalam 

Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 44 

ayat (1) yaitu : 

Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan haruslah memiliki 

surat tanda registrasi (STR) yang merupakan bukti tertulis bahwa 

bidan sudah teregistrasi dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai 

dengan ketentuan.  

Semua tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus sesuai 

kewenangan masing-masing tenaga kesehatan seperti yang dijelaskan pada 

Pasal 62 ayat (1) bahwa: ”Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik 

harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada 

kompetensi yang dimilikinya”.  

Kewenangan berdasarkan kompetensi adalah kewenangan dalam 

melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri berdasarkan ruang lingkup 

                                                             
92 Hasil wawancara dengan 5 kepala Puskesmas Kabupaten Semarang, pada tanggal 11 September 

2018 
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dan tingkat kompetensinya sedangkan pada bidan artinya bidan memiliki 

kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

kesehatan sekolah berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

dan Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.  

 Berdasarkan hasil penelitian semua bidan yang bekerja di wilayah 

kerja Puskesmas Ungaran, Pringapus, Duren, Sumowono dan Kaliwungu 

telah melaksanakan program kesehatan sekolah melalui kegiatan 

penjaringan dan juga Program PKPR. Peran bidan dalam pelaksanaan 

program kesehatan sekolah terhadap beberapa puskesmas di Kabupaten 

Semarang bidan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan pada ketentuan UU No 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan Pasal 79 ayat (1) dan Permenkes No 75 tahun 2014 

tentang Puskesmas Pasal 36 ayat (1).  

Hasil wawancara semua bidan telah melaksanakan pelayanan 

kesehatan sekolah melalui Program Penjaringan dan Program PKPR. Pada 

kegiatan Program Penjaringan hampir semua kegiatan yang dilaksanakan 

sama pada semua puskesmas yaitu meliputi: pemeriksaan fisik seperti: 

pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, 

pemeriksaan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), pemeriksaan 

mata, pemeriksaan HB dan pembagian obat penambah darah (tablet FE). 

Selanjutnya untuk program PKPR yang menjadi fokus kegiatannya yaitu 

untuk penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam pencegahan 

masalah kesehatan dan meningkatkan keterlibatan remaja dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja.
93

 

  Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki 

STR (Surat Tanda Registrasi), sebagaimana diatur dalam Permenkes  

nomor 28 tahun 2017 pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap 

                                                             
93 Hasil wawancara dengan bidan Puskesmas di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 September 

2018. 
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bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik 

keprofesiannya”. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dalam UU Kesehatan 

dinyatakan bahwa tenaga kesehatan mempunyai kewenangan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki 

izin dari pemerintah. Tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, apoteker, 

sanitarian, ahli gizi, petugas kesehatan masyarakat (Kesmas), dan analis 

laboratorium diharuskan memiliki STR ( surat tanda registrasi) . Tenaga  

kesehatan yang belum memiliki STR (surat tanda registrasi) tidak boleh 

bekerja di pelayanan kesehatan serta diragukan kualitasnya. 

Dari hasil wawancara beberapa bidan mengatakan untuk kegiatan 

PKPR ini lebih berfokus pada kegiatan penyuluhan. Beberapa materi yang 

disampaikan yaitu berhubungan dengan sistem reproduksi remaja seperti: 

pengenalan alat reproduksi, penyakit seperti HIV/AIDS, infeksi menular 

seksual, sifilis, gonore dan beberapa penyakit kesehatan reproduksi 

lainnya. Untuk penyuluhan tentang kanker payudara dan tindakan sadari 

belum dilaksanakan, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan 

beberapa siswi yang menjadi responden yaitu untuk tingkat pengetahuan 

tentang kanker payudara dan tindakan sadari masih kurang, didukung 

dengan fakta bahwa beberapa puskesmas seperti Puskesmas Pringapus, 

Ungaran, Kaliwungu, dan Sumowono belum memberikan penyuluhan atau 

edukasi tentang penyakit kanker payudara dan tindakan Sadari.  

Hasil wawancara oleh peneliti mendapati salah satu responden 

merupakan salah satu siswi yang terserang kanker payudara. Informasi 

yang di peroleh saat wawancara responden mengatakan penyuluhan akan 

penyakit kanker payudara sangat penting diberikan oleh tenaga kesehatan 

dalam hal ini bidan. Responden mengatakan saat mengetahui ada benjolan 

pada payudara nya yaitu saat meraba payudaranya dan merasakan nyeri, 

akan tetapi responden awalnya merasa mungkin pengaruh menstruasi jadi 
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payudara terasa tegang dan nyeri.
94

 Namun nyeri yang didapatkan tidak 

hanya saat menstruasi tetapi juga saat tidak menstruasi. Responden 

mengatakan merasa cemas dan takut akan nyeri pada payudaranya, 

kemudian memutuskan untuk menceritakan kejadian tersebut pada orang 

tua.  

Jadi melihat contoh kasus yang di alami oleh salah satu responden 

maka sudah seharusnya pada saat penyuluhan pihak puskesmas 

memasukkan materi penyuluhan tentang penyakit kanker payudara dan 

tindakan sadari pada remaja/peserta didik. Dari hasil wawancara semua 

responden mengatakan sangat mengharapkan adanya penyuluhan tentang 

penyakit kanker payudara dan tindakan sadari sebagai modal untuk 

pengetahuan mereka apalagi kanker payudara itu sendiri tidak hanya 

menyerang pasangan usia subur tetapi juga menyerang usia remaja. 

Berdasarkan hal tersebut pemenuhan hak akan kesehatan kepada 

setiap warga negara sangatlah penting sebagaimana diatur pada Pasal 5 

ayat (1) dan (2) UU Kesehatan No 36 tahun 2009 disebutkan bahwa 

“setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan”. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan 

bahwa “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. 

Berdasarkan fakta tersebut maka puskesmas berupaya 

menyelenggaarakan pelayanan kesehatan dalam bentuk upaya promotif 

melalui penyuluhan. Hal tersebut sesuai dengan adanya beberapa temuan 

terhadap remaja terindikasi adanya benjolan pada payudara, hal tersebut 

yang mendasari pentingnya penyuluhan tentang kanker payudara dan 

tindakan Sadari pada siswa yang terkena kanker payudara beberapa bidan 

mengatakan akan memasukkan materi tentang kanker payudara dan Sadari 

pada saat melakukan penyuluhan. Bidan mengatakan untuk tindakan 

kanker payudara mereka berfokus  pada pasangan usia subur dengan 

                                                             
94 Hasil wawancara dengan Siswi SMA,  pada tanggal 24 Agustus 2018. 
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pemeriksaan Sadanis dan pemeriksaan IVA. Beberapa pasien kanker 

payudara pasangan usia subur yang datang memeriksakan ke puskesmas 

sebagian besar sudah masuk dalam kategori stadium lanjut, jadi dengan 

mempertimbangkan pentingnya penyuluhan tentang penyadaran 

pemeriksaan payudara sendiri pada remaja diharapkan untuk tingkat 

pengobatannya bisa dilakukan sedini mungkin dalam stadium awal 

penyakit kanker payudara. 

Dalam upaya pemeliharaan kesehatan remaja, pemerintah juga 

berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi 

dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan 

bertanggung jawab. Ketentuan mengenai kewajiban pemerintah dalam 

menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan 

mengenai kesehatan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai 

agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU 

Kesehatan pada Pasal 73 disebutkan bahwa “Pemerintah wajib menjamin 

ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi 

yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga 

berencana”. Selanjutnya pada Pasal 136 ayat (1) disebutkan bahwa “Upaya 

pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan 

menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun 

ekonomi”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil simpulan bahwa peran 

bidan dalam pelayanan kesehatan sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kabupaten Semarang telah dilaksanakan melalui Program Penjaringan dan 

PKPR. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai 

dengan status sosialnya. peranan dapat diidentikkan sebagai kewajiban 

atau hak. Kewajiban merupakan peranan (role) imperatif karena tidak 

boleh tidak dilaksanakan, sedangkan hak adalah peranan (role) yang 

fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan. 

Pada peran bidan terkait penyadaran periksa payudara sendiri 

terhadap remaja/peserta didik tersebut masuk dalam kategori peran 
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fakultatif yaitu sifatnya boleh tidak di laksanakan. Hal tersebut sesuai 

dengan fakta di lapangan bahwa dari lima puskesmas yang menjadi tempat 

penelitian hanya satu yang sudah melaksanakan penyuluhan terkait 

pemeriksaan payudara sendiri pada siswi-siswi/peserta didik. Sedangkan 

terkait peran imperatif seluruh puskesmas telah melaksanakan perannya 

dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti disebutkan dalam Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 (UUD RI 1945) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah di 

selenggarakan oleh bidan puskesmas melalui penyuluhan, hal tersebut 

sesuai dengan tugas dan kewenangan bidan sebagaimana disebutkan pada 

Pasal 18 huruf c Permenkes No 28 tahun 2017  tentang izin dan 

penyelenggaraan Praktik bidan, bidan memiliki kewenangan untuk 

memberikan: pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana.  Pelayanan kesehatan reproduksi berupa penyuluhan tentang 

pengenalan alat reproduksi, penyakit seperti HIV/AIDS, infeksi menular 

seksual, sifilis, gonore dan beberapa penyakit kesehatan reproduksi 

lainnya. Terkait pelaksanaan pemeriksaan payudara klinis  (SADANIS) di 

laksanakan di  Puskesmas dengan sasaran wanita usia subur. 

Terkait pelaksanaan kedua peran tersebut seperti yang telah 

disebutkan di atas yaitu peran imperatif dan fakultatif puskesmas 

berupaya memberikan pelayanan kesehatan remaja sekolah sebagaimana 

di sebutkan dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

pada Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa: 

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup 

sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 

berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Salah satu dari tujuan dari remaja sehat melalui pendidikan 

kesehatan yaitu untuk menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh 
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kembang sesuai, selaras, seimbang, dan sehat baik secara fisik, mental, 

sosial, maupun lingkungan, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/atau latihan yang diperlukan bagi peranannya saat ini maupun 

dimasa yang akan datang. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Bidan Puskesmas dalam 

Program Kesehatan Sekolah untuk Penyadaran Pemeriksaan Payudara 

Sendiri (Sadari) pada Siswi-siswi Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Semarang 

1. Faktor Pendukung 

Faktor yang mendukung peran bidan dalam program kesehatan 

sekolah untuk Penyadaran Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) pada 

siswi-siswi sekolah menengah atas yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan 

yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 

1945 menerangkan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak”. 

Pengertian fasilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan 

suatu usaha. 

Pada UU kesehatan pasal 16, 17 juga disebutkan bahwa: 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di 

bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk 

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap 

informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. 

 

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat dan 

mendukung pelaksanaan yaitu Undang-undang kesehatan Pasal 79 ayat (1) 

disebutkan bahwa “Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan 

hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang 
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secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia 

yang berkualitas”. 

Faktor lain yang menjadi pendukung yaitu adanya kerjasama antara 

Puskesmas dengan pihak sekolah melalui wadah UKS. Puskesmas dan 

usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan 

anak didik serta lingkungan sekolahnya sebagai sasaran utama. UKS 

merupakan perpaduan antara dua upaya dasar, yaitu upaya pendidikan dan 

upaya kesehatan yang pada gilirannya diharapkan dapat dijadikan usaha 

yang dapat meningkatkan kesehatan anak usia sekolah setiap jalur, jenis, 

dan jenjang kesehatan. Dengan kata lain, UKS merupakan wadah untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik 

sedini mungkin. 

  

2. Faktor Penghambat  

Faktor yang menghambat peran bidan dalam program kesehatan 

sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada 

siswi-siswi sekolah menengah atas yaitu ketersediaan Sumber Daya 

Kesehatan. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UU No 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, yaitu: 

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, 

tenaga, perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat-alat 

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang 

dimanfaatkan untuk meyelenggarakan upaya kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau 

Masyarakat. 

 

Berdasarkan World Health Organization (WHO), sumber daya 

manusia kesehatan merupakan semua orang yang kegiatan pokoknya 

ditujukan untuk meningkatkan suatu pelayanan kesehatan. Mereka terdiri 

atas orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan diantaranya 

dokter, bidan, perawat, apoteker serta tenaga dukungan seperti bagian 

keuangan, dan sopir ambulans. 
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Faktor penghambat lainnya yaitu belum adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur, sehingga pelaksanaan program 

tersebut belum berjalan dengan optimal. Dengan adanya peraturan 

perundang-undangan maka akan menjadi acuan atau pedoman dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab 

tenaga kesehatan.  

Hasil wawancara oleh bidan mengatakan bahwa belum 

terprogramnya periksa payudara sendiri merupakan salah satu faktor 

penghambat sehingga pelaksanaan penyuluhan tidak terlaksana secara 

menyeluruh karena bidan berfokus pada penyuluhan yang berkaitan 

tentang kesehatan reproduksi. Sehingga untuk mewujudkan terlaksananya 

penyuluhan tersebut harus maka program tersebut harus menjadi salah satu 

program wajib di puskesmas. Beberapa faktor penghambat lainnya yaitu 

ketersediaan jumlah tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan suatu program kesehatan yang dilaksanakan oleh 

Puskesmas.
95

 Selain itu faktor lain yang mempengaruhi yaitu 

keuangan/dana, bidan mengatakan karena minimnya anggaran untuk 

pelaksanaan program sehingga tidak optimalnya program tersebut, yang 

kemudian masih harus dibagi ke beberapa program lainnya yang 

dilaksanakan oleh Puskesmas. Jadi minimnya dana yang diberikan untuk 

pelaksanaan program menjadi salah satu  penghambat dalam pelaksanaan 

kegiatan. Faktor lain yang bisa menjadi penghambat yaitu faktor 

komunikasi, bidan sebagai konselor harus mampu melakukan komunikasi 

terapeutik pada remaja dengan lebih memperhatikan:
96

 

a. Kenyamanan remaja dalam menerima informasi. 

b. Memperhatikan cara pandang remaja dalam menyikapi pesan 

yang disampaikan. 

c. Memfokuskan pada persoalan yang akan disampaikan. 

                                                             
95

 Hasil wawancara dengan bidan puskesmas Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 September 

2018. 
96 Purwoastuti Endang dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015, Komunikasi dan Konseling Kebidanan, 

Yogyakarta: Pt.Pustaka Baru, Hal 141. 
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d. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan nyaman 

untuk didengar. 

e. Menjalin sikap terbuka dan menumbuhkan kepercayaan pada 

remaja. 

f. Bisa menguasai dan mengendalikan emosi pada remaja saat 

penyampaian pesan. 

g. Menjalin keakraban dengan remaja. 

Jadi faktor komunikasi sangat mempengaruhi dalam menjalin 

hubungan dengan siswa-siswa agar apa yang disampaikan bisa 

diterima dengan baik dan juga dapat diterapkan oleh siswa-siswi dalam 

kehidupan sehari-hari. Konseling yang di berikan remaja bertujuan 

memberikan pemahaman dan upaya penyesuaian diri terhadap 

perubahan fisik, sehingga pelaksanaan konseling pada remaja 

menggunakan metode pendekatan kelompok bidan perlu menjalin 

hubungan komunikasi terbuka dan mengungkapkan hal-hal yang 

belum diketahui oleh remaja. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa 

selain faktor komunikasi, ketersedian sumber daya kesehatan dalam 

hal ini tenaga kesehatan juga sangat mempengaruhi terhadap 

penyelenggaraan suatu program kesehatan yang dilaksanakan oleh 

Puskesmas. Negara mempunyai peranan lewat pemerintah untuk 

menyusun peraturan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

setiap anggota masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah salah satunya mengatur tentang kesehatan agar terciptanya 

pelayanan kesehatan yang optimal dan nondiskriminatif dan 

mewujudkan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang baik. 

Sebagian puskesmas mempunyai kendala dalam jumlah tenaga 

yang kompeten terhadap program kesehatan. Kendala tenaga ini sangat 

kecil bisa diatasi oleh puskesmas, dimana peraturan tidak 

memungkinkan puskesmas untuk menambah tenaga sendiri. 

Ketersediaan tenaga sangat tergantung dari tingkat yang lebih tinggi 

baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat, sehingga 
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh terhadap 

pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang 

kesehatan. Pasal 4 butir a dan Pasal 5 butir e Undang Undang Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa “pemerintah dan 

pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, 

pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan”. 

Pasal 5 butir e bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 

jawab dalam membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga 

kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan 

pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


