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KELUARGA MISKIN (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Peran Rumah 
Bersalin Gratis Solopeduli Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Anak Dari Kalangan Keluarga Miskin di Kota Surakarta). Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan kesehatan ibu dan 
anak dari kalangan keluarga miskin di Rumah Bersalin Gratis Solopeduli. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha memberikan 
gambaran tentang peran apa saja yang telah RBG Solopeduli dapat berikan dalam 
pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan keluarga miskin di wilayah kota 
Surakarta. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori peran. Teori peran ini merupakan 
perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah ”peran” diambil dari 
dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh 
tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara 
tertentu. Posisi aktor dalam teater kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang 
dalam masyarakat. Segaimana halnya dengan teater, posisi orang dalam masyarakat 
sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan 
daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan 
adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Teori 
peran dikembangan oleh Biddle & Thomas (1966). Dalam teorinya Biddle dan 
Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, namun 
dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 golongan yaitu istilah-istilah yang 
menyangkut; orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dan perilaku 
yang muncul dalam interaksi. 
 Lokasi penelitian ini adalah di Rumah Bersalin Gratis Solopeduli. Pemilihan 
lokasi berdasarkan pertimbangan yaitu, lokasi penelitian ini merupakan satu-satunya 
rumah bersalin swasta di kota Surakarta yang menyediakan pelayanan kesehatan 
gratis untuk mereka yang berasal dari kalangan keluarga miskin. Kedua sebab di 
lokasi tersebut terdapat dokter dan surveyor yang sifatnya sukarela. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan pasien menyatakan 
bahwa RBG Solopeduli telah menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari 
perannya, yaitu dengan adanya pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan, 
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan 
ambulan gratis. Walaupun masih ada kekurangan dalam sebagian pelayanan namun 
secara umum pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RBG Solopeduli tetap baik 
dan memuaskan para pasien, hal ini terbukti masih banyaknya pasien yang datang ke 
RBG Solopeduli, baik itu pasien member ataupun pasien umum. Dengan keberadaan 
rumah bersalin ini tentu saja sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. 

ABSTRAC 
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Hartini, D 0305035, ROLE OF FREE MATERNITY HOSPITAL SOLOPEDULI 
TO THE MOTHER AND CHILDREN HEALTH OF THE POOR FAMILY 
(The Descriptive Study Qualitative About What Role That Free Maternity 
Hospital Solopeduli Can Give The Service To Mother And Children Health 
From The Poor Family In Surakarta). Skripsi, Surakarta : Social Science and 
Politics Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, June 2009. 

The goal of this research is to know about the services of the mother and 
children health from the poor family at the Free Maternity Hospital Solopeduli. This 
resecrh us the descriptive qualitative reserch that try to give some views about what 
role that Free Maternity Hospital Solopeduli can give the service to mother and 
children health from the poor family in Surakarta. 

This resech use role theory. This theory represent the unity of some theories, 
orientation and knowladge. The term of “role” taking from theater world. In theater, 
an actor has to play as a certain figure and his position as that figure, he is expected to 
for behavioral of certainly. The position of the actor is analogyed with somebody 
position in a society. As in a theater, the someone position in a society same with the 
actor position in theater, it’s behavior is expented independent, but always related 
with another people that his relation with that actor. The role theory is developed by 
Biddle and Thomas (1966). In Biddle and Thomas theory divide the term of role 
theory in 4 group. In spite of this research only 2 concerning,  that concerning with; 
people who take a part in social interaction, and behavior that arise in interaction.  

This riserch takes place in Free Maternity Hospital Solopeduli. The location 
choices based on consideration, this place is the only one private sector in Surakarta 
that provide free health services to whom from poor family. Second, because of this 
location has doctor and suveyor to have the character of voluntary. 

The result of the riserch shows that Free Maternity Hospital Solopeduli has 
run the duty as dealing with the expectation of his role, with the pregnancy service, 
birth service, Mother and Children Health (MCH), Integrated Management of 
Childhood Illness (IMCI), and free ambulance. Although it’s has unpleasnt in the 
behalf of services, in spite of generaly  the health service is given by Free Maternity 
Hospital Solopeduli is good and satistfied to the patient. It’s proven with many 
patients that came to Free Maternity Hospital Solopeduli, either patient member or 
general patient. With this maternity hospital of course realy help the society to get the 
health service.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Filosofi pembangunan bidang kesehatan pada hakekatnya diarahkan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar kualitas sumber daya manusia 

sebagai modal utama pembangunan semakin kuat. Pembangunan kesehatan 

sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan pemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat masyarakat yang optimal. Untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat Indonesia maka perlu 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Begitu 

pentingnya arti hidup sehat telah menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan hidup 

yang harus terpenuhi dan utama di samping kebutuhan hidup yang lainnya. 

Pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan hak dari setiap orang, hal ini telah 

dijelaskan dalam UU pokok kesehatan Bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa : 

“Tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan pemerintah” 
(Undang-Undang Pokok Kesehatan, 2002). 
 

 Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, berbagai upaya kesehatan telah 

dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka penyediaan 

pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat.  
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Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kualitas 

sumber daya manusia. Indikator utama derajad kesehatan penduduk adalah 

meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu, 

menurunnya angka kesakitan beberapa penyakit penting, menurunnya angka 

kecacatan dan ketergantungan, meningkatnya setatus gizi masyarakat, dan 

menurunnya angka fertilitas (Rencana Program Kesehatan Menuju Indonesia 

Sehat, 2010). Untuk mencapai derajat kesehatan tersebut maka diadakannya 

berbagai upaya kesehatan yang terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 

dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), yang diarahkan pada masyarakat rentan 

(bayi, anak, ibu), masyarakat miskin, masyarakat di daerah konflik, daerah 

perbatasan, dan terpencil (Hapsara Habib Rachmat, 2004:21).  

Selain ibu, anak merupakan salah satu sasaran dari pencapaian derajat 

kesehatan. Dalam Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa  anak-anak 

memperoleh hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan 

dan hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua 

hal yang mempengaruhi anak. Sebagaimana dalam  Undang-Undang 

Perlindungan Anak No 23/2002 pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa: 

“Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan 
yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan 
yang optimal sejak dalam kandungan” (Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomer 23 tentang Perlindungan Anak, 2002). 
 

Dari undang-ungang di atas menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan sejak dia dalam kandungan. Dalam Undang-
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Undang No.4 tahun 1979, Bab II pasal 2-9 yang mengatur tentang Hak-Hak Anak 

Atas Kesejahteraan, dan jika dirumuskan maka setidaknya ada beberapa hal 

mendasar yang harus dipenuhi sebagai hak azasi atau hak dasar anak: 

1. Hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak 

memiliki hak atas tingkat kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Di 

sini, pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti keluarga, lingkungan, dan 

negara harus betul-betul memperhatikan kelangsungan hidup anak.  

2. Hak tumbuh berkembang. Anak-anak perlu jaminan bahwa mereka bisa hidup 

dan berkembang secara layak untuk menyongsong masa depan. Hak untuk 

berkembang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu 

luang, berkreasi seni, dan budaya dan semacamnya. Hak untuk berkembang 

ini juga berlaku juga kepada anak-anak cacat dimana mereka berhak 

mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang khusus. 

3. Hak Partisipasi. Hak partisispasi meliputi hak kebebasan menyatakan 

pendapat, berserikat, dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa, 

khususnya orang tua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak karena 

bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis bagi 

anak. Anak harus diberi kesempatan untuk berkreasi dan mengemukakan 

pendapatnya. Memberikan hak partisipasi bagi anak berarti mengajarkan 
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mereka untuk berlaku adil kepada semua orang tampa memandang dari 

golongan dan status sosial mana mereka berasal.  

4. Hak Perlindungan. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari segala 

bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses 

peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. (Darwan, 2003) 

Dalam hak kelangsungan hidup di atas maka jelas bahwa  pelayanan 

kesehatan merupakan salah satu hak dari anak. Hak tersebut antara lain hak anak 

untuk  mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan 

kesehatan yang baik. Kesehatan anak merupakan salah satu indikator dari 

pencapaian derajat kesehatan nasional maka pengabaian kesehatan anak akan 

menyebabkan penurunan derajat kesehatan masyarakat. 

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia tertinggi di 

Asia Tenggara. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002-2003, 

angka kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup, 

sedangkan angka kematian bayi (AKB) tercatat 35 per 1.000 kelahiran hidup. 

Depkes menargetkan pada tahun 2009 AKI menjadi 226 per 100.000 kelahiran 

hidup dan AKB menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup (Depkes RI, Dirjen 

Binkesmas, 2004). Angka kematian ibu dan bayi mengalami penurunan yang 

cukup signifikan dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Di tahun 2007, angka 

kematian bayi mencapai 26,9 persen per 1000 kelahiran hidup dan angka 

kematian ibu berkisar 248 per 100 ribu kelahiran. Padahal di tahun 2004 angka 
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kematian bayi sekitar 30,8 persen per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian 

ibu sekitar 270 dari per 100 ribu kelahiran.  Walaupun angka kematian ibu dan 

anak di Indonesia menurun pada tahun 2007, namun untuk wilayah Jawa Tengah 

angka tersebut masih tergolong tinggi yaitu untuk angka kematian ibu tercatat 

116,3 sementara angka kematian ibu secara nasional sebesar 248 dan untuk angka 

kematian bayi tercatat 10,9 sementara angka kematian bayi secara nasional 

sebesar 26,9 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2008). Pada tahun 2008 

kematian ibu dan bayi di Indonesia mengalami penurunan. Meski demikian, 

penurunan yang terjadi masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian ibu banyak sekali akibat  para ibu 

tidak mempunyai akses untuk pergi ke bidan maupun dokter yang ada di daerah-

daerah. Menurut Direktorat Bina Kesehatan Depkes RI, menyatakan bahwa 

“Rata-rata, 10 % ibu di Indonesia tidak pernah memeriksakan kandungannya ke 

petugas kesehatan. Pun, 30 % ibu di Indonesia tidak melahirkan di dokter atau 

bidan. Mereka lebih memilih untuk melahirkan di dukun.Untuk itu Departemen 

Kesehatan sendiri menargetkan angka kematian ibu pada 2010 sekitar 226 orang 

dan pada tahun 2015 menjadi 102 orang per tahun.(Seminar Hasil Penelitian: 

Women Research Institute, 2007).  

Kasus kematian ibu dan anak di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari 

kemiskinan. Kematian ibu  sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat, dan yang lebih utama adalah anaknya (Coeytaux, 

Leonard A, Bloomer, 1997). Kemiskinan adalah faktor utama penyebab 
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pengabaian atas kelangsungan hidup anak Indonesia. Dengan adanya kemiskinan 

maka kesehatan anak cenderung akan diabaikan yang akhirnya hak-hak mereka 

atas pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi. Jika kemiskinan terus 

berlangsung, bisa dipastikan bahwa anak akan mengalami dampak yang sangat 

buruk. Anak akan kehilangan hak untuk mendapatkan perhatian kesehatan. Anak 

yang kurang gizi akan sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang mematikan. 

Untuk itu pemerintah melakukan langkah perbaikan, mulai manata sistem 

dan tatanan sosial pelayanan kesehatan dengan menerapkan program 

JAMESMAS, ASKES dan ASKESKIN.  Secara umum program ini diterapkan 

dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan 

tujuan khususnya adalah meningkatkan harkat kesehatan keluarga miskin dan non 

keluarga miskin, mewujudkan pelayanan kesehatan melalui standar terapi dan 

pengobatan rasional dan meningkatkan peran dunia usaha. Selain Dasar Hukum 

yang kuat, pada tahap awal pemberlakuannya Pemerintah  memberikan subsidi 

kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin dan paska miskin. 

Subsidi tersebut bertujuan untuk memberikan rangsangan sekaligus bentuk 

kepedulian Pemerintah terhadap keluarga miskin. Dengan demikian, pelayanan 

kesehatan dapat diselenggarakan dengan lebih merata dan dapat menjangkau 

keluarga miskin. Dalam pelaksanaan upaya kesehatan ini banyak melibatkan 

instansi baik itu pemerintah maupun swasta, sebagai wujud kerjasama antara 

pemerintah dengan swasta. Selama ini telah dibangun berbagai sarana dan 

prasarana kesehatan seperti Puskesmas, laboratoriun klinik, rumah sakit, rumah 
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bersalin, apotik dan lain-lain. Peran Rumah Bersalin sangat dibutuhkan 

masyarakat sebagai alternative pemberian pelayanan kesehatan selain Rumah 

Sakit dan Puskesmas.  

Untuk lebih melayani masyarakat miskin, maka Pemerintah Kota Solo pun 

menggulirkan program yang dinamakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Surakarta (PKMS), yang dimulai bulan Januari 2008. Pembuatan kartu PKMS 

hanya membayar Rp 1.000 rupiah saja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

gratis bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. PKMS merupakan 

program yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Solo. Program PKMS dilakukan 

untuk mengakomodasi warga masyarakat miskin yang belum ter-cover  untuk 

masalah layanan kesehatan. PKMS ini merupakan semacam asuransi kesehatan, 

yang berhak diperoleh oleh warga masyarakat miskin dalam hal pelayanan 

kesehatan. 

Program pemerintah Kota Solo mengenai pelayanan kesehatan gratis ini 

tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Pattiro Magelang mendapatkan hasil bahwa program ini menghadapi 

masalah dan kendala dalam implementasinya, antara lain: 

1. Belum semua masyarakat miskin tertampung dalam Program ASKESKIN. 

2. Peran dan fungsi ganda dari penyelengggara  ( pengelola dan pembayar ). 

3. Belum semua peserta (masyarakat Solo) paham mekanisme pelayanan PKMS. 

4. Kontrol Rawat Inap antar RS belum optimal. 
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5. Dari masyarakat sendiri banyak fenomena yang terjadi, dalam hal 

pendaftaran, banyak ditemui ada pendaftar  ber-”KTP- BARU” ( numpang 

alamat di Solo). Banyak peserta SILVER/Jamkesmas  ingin berubah jadi 

GOLD dan ada pula pendaftaran melalui “perantara” semacam parpol. 

Dari kendala itulah maka banyak masyarakat yang belum mendapatkan 

kartu PKMS dan sering juga salah sasaran. Hal inilah yang menyebabkan 

sebagian masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Dari 

permasalahan ini maka mulai muncullah klinik-klinik swasta yang memberikan 

layanan gratis yang di khususkan untuk ibu hamil, melahirkan dan balita. Salah 

satunya adalah Rumah Bersalin Gratis Solopeduli. Berbeda dengan layanan 

bersalin gratis yang lainnya. Rumah bersalin ini telah memberikan pelayanan 

gratis dengan membuka rumah bersalin yang merupakan sarana kesehatan bagi 

masyarakat Surakarta, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun RBG Solopeduli baru 

berusia 1,5 tahun, namun rumah bersalin ini telah dapat meberikan pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Sesuai dengan 

namanya RBG bukan sekedar Gratis, RBG Solopeduli merupakan sebuah institusi 

pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, khusunya dalam bidang persalinan yang 

diperuntukkan bagi keluarga miskin secara gratis, memberikan layanan persalinan 

24 jam, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, KB, pemeriksaan kesehatan ibu dan 

anak secara gratis. Selain itu RBG Solopeduli juga menerima pasien umum yang 
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ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di situ. Hal ini adalah sebagai bentuk 

profesionalisme sebuah Rumah Bersalin.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan di atas maka 

masalah pokok yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana peran Rumah Bersalin Gratis Solopeduli dalam pelayanan 

kesehatan ibu dan anak dari kalangan keluarga miskin ?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah menjelaskan peran Rumah 

Bersalin Gratis Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan 

keluarga miskin. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rekomendasi bagi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan RBG Solopeduli 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak terutama bagi mereka 

yang berasal dari kalangan keluarga miskin. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan bagi peneliti berikutnya 

agar dikaji lebih mendalam. 

3. Sebagai syarat kelulusan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Strata 1 dalam 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1.  Konsep Yang Digunakan 

E.1.1.  Peran  

            Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Sedangkan 

status/kedudukan itu sendiri adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam 

suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan 

kelompok lainnya. Setiap orang mungkin memiliki sejumlah status dan 

diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status itu. Dalam arti tertentu, 

status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah 

seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari 

perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Peran adalah seperangkat tingkah 

laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya 

dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam 

maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang 

diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995).  
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Peran dalan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tindakan yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berdudukan di masyarakat (KBBI, 1988). 

Peran di sini adalah peran dari Rumah Bersalin Gratis Solopeduli dalam 

pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berasal dari  kalangan keluarga miskin. 

Maka RBG Solopeduli diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan harapan dari 

seseorang atau orang lain. 

E.1.2. Pelayanan  

            Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam 

bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93). 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  

dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan 

melayani adalah membantu menyiapkan(mengurus) apa yang diperlukan 

seseorang (KBBI, 1988). Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan 

bahwa pelayanan berasal dari kata layan, melayani berarti membantu 

menyiapkan apa-apa yang diperlukan sekarang. Dengan demikian pelayanan 

merupakan perbuatan atau cara yang dilakukan, baik oleh seseorang maupun 

lembaga yang bertujuan untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. 
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Pelayanan di sini adalah pelayanan yang diberikan oleh RBG Solopeduli untuk 

melayani kebutuhan para pasiennya. 

E.1.3.  Pelayanan Kesehatan  

         Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan dalam 

bidang kesehatan. Pengertian kesehatan menurut WHO dalam bukunya 

Soemirat (1994) adalah suatu keadaan yang baik secara fisik, mental dan sosial, 

dan tidak hanya sekedar tanpa penyakit atau kecacatan. Selanjutnya pengertian 

kesehatan dalam Undang-Undang kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bab 1 pasal 1 

bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari 

pendapat di atas pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk mencapai suatu keadaan yang prima yang 

meliputi fisik, mental serta bebas dari sakit atau cacat. Adapun pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh rumah bersalin mencangkup pelayanan kesehatan 

ibu hamil, pelayanan kesehatan pada masa melahirkan/persalinan, pelayanan 

kesehatan bayi/anak balita, MTBS,  pelayanan KB (keluarga berencana) dan 

ambulan gratis. 

E.1.4. Ibu dan Anak 

Ibu adalah sebutan untuk orang yang telah melahirkan kita, mak; 

wanita yang sudah bersuami; panggilan yang sopan kepada wanita (KBBI, 

1988). 
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Anak adalah keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; anak-

anak; anak yang masih kecil/belum dewasa (KBBI, 1988). 

E.1.5.  Keluarga Miskin  

Keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil yang umumnya 

terdiri dari ayah, ibu dan anak. Hubungan sosial di antara anggota keluarga 

relative tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. 

Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa 

tanggungjawab. Berdasarkan antropologi dan sosiologi, fungsi utama 

sesebuah keluarga ialah untuk menambah bilangan anggota masyarakat 

dengan cara biologi atau sosial (yaitu perkawinan). Fungsi keluarga adalah 

merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar 

mereka mampu mngendalikan diri dan berjiwa sosial (Khoiruddin, 1985). 

Pengertian keluarga mengandung makna bahwa keluarga merupakan 

suatu unit atau kesatuan masyarakat, yang mempunyai ciri hidup bersama, 

terjadi interaksi dan interelasi yang terus menerus, muncul rasa kebersamaan 

dan mempunyai ciri yang sama. Anggota-anggotanya tanggungjawab untuk 

kepentingan dan tujuan keluarga yaitu menjadikan keluarga yang sejahtera. 

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia 

dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia di dalam hubungan 

interaksi dengan kelompoknya. Keluarga merupakan suatu kesatuan 

masyarakat kecil yang berkembang melalui upaya masyarakat untuk 
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menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. 

Kata miskin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak 

berharta berharta, serba kekurangan ( berpenghasilan sangat rendah). Miskin 

sendiri merupakan situasi dimana seseorang hanya dapat memenuhi makanan, 

pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan 

tingkat kehidupan yang minimum ( KBBI, 1988). Miskin menurut WHO 

umumnya didefisinikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga 

untuk mencapai standar minimum kehidupan (Laporan Komisi WHO 

Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Miskin atau biasa disebut tidak 

mampu atau kurang mampu dalam bahasa sehari-hari adalah keadaan interval 

batas bawah dari kemampuan ekonomi seseorang atau keluarga atau 

masyarakat. Miskin dalam Wikipedia Indonesia adalah keadaan dimana 

terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , 

pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat 

dengan kualitas hidup. Miskin sendiri sekarang sudah merembet pada keadaan 

dimana tidak adanya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, 

harapan hidup atau akses ke pelayanan-pelayanan publik atau semata-mata 

milik bersama. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga miskin yang 

dimaksud adalah  suatu unit atau kesatuan masyarakat yang tidak memiliki 

kemampuan untuk mencapai standar minimum kehidupan. Dalam penelitian 
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ini yang di maksud keluarga miskin adalah sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh BPS, ada 14 kriteria, yaitu: 

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 

10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 

m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam 

Ratus Ribu Rupiah) per bulan. 
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13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-

kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.  

E.1.6.  Rumah Bersalin Gratis Solopeduli 

Rumah bersalin merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 

mengarah pada profesionalisme di bidang jasa pelayanan. Rumah Bersalin 

Gratis (RBG) Solopeduli bukan hanya gratis, RBG Solopeduli merupakan 

institusi layanan sosial LAZ SOLOPEDULI dalam bidang kesehatan. Rumah 

Bersalin Gratis Solopeduli merupakan rumah bersalin/tempat yang 

memberikan pelayanan berupa : pemeriksaan kehamilan, persalinan 24 jam, 

perawatan setelah melahirkan, pelayanan Keluarga Berencana (KB), 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

dan ambulan gratis  untuk masyarakat tidak mampu/miskin. 

E.2. Teori Yang Digunakan 

Dalam penelitian ini menggunakan teori peran (Role Theory), teori ini 

merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah ”peran” 

diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang 

tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku 
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secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan 

dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Segaimana halnya dengan teater, posisi 

orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku 

yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam 

kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor 

tersebut.  

Teori peran dikembangan oleh Biddle & Thomas (1966). Dalam teorinya Biddle 

dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, namun 

dalam penelitian ini hanya memakai 2 istilah saja yaitu yang menyangkut : 

1. Orang-Orang Yang Mengambil Bagian Dalam Interaksi Sosial 

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua 

golongan sebagai berikut: 

a. Aktor (actor, pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu 

peran tertentu. 

b. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang mempunyai 

hubungan dengan actor dan perilakunya.  

Aktor maupun target bisa berupa individu-individu atau kumpulan individu 

(kelompok). Hubungan antara kelompok disini adalah hubungan antara RBG 

Solopeduli yaitu petugas medis dan non-medis (aktor) dan para pasien 

(target). Menurut Cooley (1902) dan Mead (1934) menyatakan bahwa 

hubungan aktor-target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, self, 
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ego) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang 

lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. 

2. Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Tersebut 

MenurutBiddle & Thomas ada lima istilah tentang perilaku dalan kaitannya 

dengan peran: 

a. Harapan tentang peran (expectation) 

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada 

umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukan oleh 

seseorang yang mempunyai peran tertentu. Dalam hal ini maka 

masyarakat umum, para pasien dan orang-orang sebagai individu 

mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari para 

petugas medis RBG Solopeduli.  

b. Norma (Norm). 

Menurut Secord & Backman (1964) “norma” hanya merupakan  salah satu 

bentuk “harapan”.  

c. Wujud Perilaku dalam peran 

   Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Perilaku yang nyata ini 

bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi dalam 

teori peran dipandang sebagai norma dan tidak ada batasnya. Persis dalam 

teater, dimana tidak ada dua aktor yang bisa betul-betul indentik dalam 

mebawakan suatu peran. Oleh sebab itu, teori peran tidak cenderung 

mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, 
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melainnkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan 

tujuannya. Sarbin (1966) menyatakan bahwa perwujudan peran dapat 

dibagi-bagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya. Intensitas ini 

diukur berdasarkan keterlibatan diri aktor dalam peran yang 

dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan dimana 

diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis 

dan mekanistis saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika 

aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang 

dikerjakan. Dalam hal ini seorang tenaga medis yang terbiasa melayani 

pasiennya, maka kadang mereka hanya melayani sesuai dengan prosedur 

saja, maka perwujudan peran tenaga medis ini berada pada tingkat 

intensitas rendah dan jika tenaga medis dapat melayani pasien sesuai 

dengan prosedur ditambah senyum, sikap ramah, selalu bertanya tentang 

masalah pasien, bantuan yang dapat mereka berikan serta bersikap 

kekeluargaan pada pasiennya tentunya ini yang jauh lebih diharapkan, 

maka pada posisi inilah tenaga medis dikatakan dapat mewujudkan 

perannya dengan intensitas yang tinggi.  

d. Penilaian dan Sanksi 

             Biddle & Thomas mengatakan bahwa penilaian dan sanksi sulit 

untuk dipisahkan, kedua hal ini didasarkan pada harapan masyarakat 

(orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan 

kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan positif dan 
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negatiflah ini yang dinamakan penilaian peran. Dan yang dimaksud 

dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai 

positif. Penilaian dalam penelitian ini adalah penilaian yang diberikan oleh 

para pasien kepada RBG Solopeduli dan juga sumberdaya manusia yang 

berada di dalamnya, dan sanksi diberikan orang agar RBG Solopeduli 

dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya. 

 

E.3.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peranan Rumah Sakit Bersalin Dwi Karya Husada Kartasura Dalam 

Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dalam penelitian ini 

menitikberatkan pada peranan Rumah Bersalin Dwi Karya Husada 

Kartasura dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. 

Hasilnya adalah peranan Rumah Bersalin Dwi Karya Husada Kartasura  

baik dalam menjalankan peranannya yaitu dengan adanya pelayanan 

kesehatan pada masa kehamilan, pelayanan kesehatan pada masa 

melahirkan/persalinan, pelayanan kesehatan bayi/anak balita dan 

pelayanan KB (Diana Diah Kusumaningrum, 2003). 

2. Gearing service quality into public and private hospitals in small islands: 

Empirical evidence from Cyprus. Findings – This study identifies six 

factors regarding the service quality as perceived in both public and 

private Northern Cyprus hospitals. These are: empathy, giving priority to 
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the inpatients needs, relationships between staff and patients, 

professionalism of staff, food and the physical environment. Research 

results revealed that the various expectations of inpatients have not been 

met in either the public or the private hospitals (International Journal of 

Health Care Quality Assurance, 2008). 

3. Consumer satisfaction and child behaviour problems in child and 

adolescent mental health services. Results- Self-report questionnaires 

were used to gather information from respondents. High levels of 

satisfaction were reported, although children and adolescents were less 

satisfied than parents/carers. Young people with self-reported conduct 

problems were least satisfied with CAMHS, as were those who rated their 

problems as having a significant impact on their lives. There was no 

relationship between carer-reported ‘caseness’ and carer satisfaction with 

services. Further exploration of the needs and expectations of young 

people who have behavioural difficulties is necessary so that their needs 

are better understood and expectations met (Journal of Child Health Care, 

Vol. 10, No. 1, 9-21, 2006).  
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F. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu 

posisi/kedudukan tertentu. 

2. Pelayanan adalah perbuatan atau cara yang dilakukan, baik oleh seseorang 

maupun lembaga yang bertujuan untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan 

orang lain. 

3. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

untuk mencapai suatu keadaan yang prima yang meliputi fisik, mental serta 

bebas dari sakit atau cacat. Pelayanan ini diberikan oleh dokter, bidan, 

perawat maupun tenaga medis lainnya. 

4. Ibu adalah wanita yang sudah bersuami dan atau wanita yang melahirkan 

seseorang. 

           Anak  dalam penelitian ini adalah seorang yang berusia 0-2 tahun. 

5. Keluarga miskin adalah adalah  suatu unit atau kesatuan masyarakat yang 

tidak memiliki kemampuan untuk mencapai standar minimum kehidupan 

dimana pengahsilannya tidak dapat mencangkup kesehatan dan akses terhadap 

pelayanan-pelayanan publik lainnya. 

6. Rumah Bersalin Gratis Solopeduli adalah tempat pelayanan yang 

menyelenggarakan pelayanan medik kebidanan dan kandungan, dan 

pelayanan penunjang medik lainnya dengan adanya pelayanan rawat inap dan 

rawat jalan. Pelayanan tersebut antara lain pemeriksaan kehamilan, persalinan, 

pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 
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Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan ambulan gratis  untuk 

masyarakat tidak mampu/miskin. 

 

G. KERANGKA BERPIKIR 

 Agar penelitian bisa dilaksanakan secara lancar, dan mengarah pada  

analisanya maka di sini perlu dikembangkan kerangka pikir yang akan 

digunakan.adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

Kerangka Berpikir 
Peran RG Solopeduli Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak 

 
 

 Rumah Bersalin Gratis Solopeduli merupakan institusi pelayanan kesehatan 

yang mengarah pada profesionalisme di bidang jasa pelayanan. Sebagai bentuk 

dari profesionalisme tersebut maka rumah bersalin ini menyediakan layanan 

kesehatan, sesuai dengan namanya rumah bersalin gratis maka RBG Solopeduli 

memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi ibu dan anak yang berasal dari 

RBG Solopeduli 

Pelayanan Kesehatan yang 
disediakan 

Peran RBG Solopeduli dalam 
pelayanann kesehatan ibu dan anak 
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kalangan keluarga miskin. Adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RBG 

Solopeduli adalah bentuk dari peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan 

ibu dan anak.  

 

H.  METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan 

analisis data yang sahih untuk menemukan jawab yang benar atas suatu masalah 

penelitian sehingga tercapainya tujuan dari penelitian tersebut. 

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1 Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan tentang  peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan 

kepada ibu dan anak dari kalangan keluarga miskin. Adapun pelayanan kesehatan 

itu sebagai berikut : 

a.  Pelayanan kesehatan pada masa kehamilan. 

b. Pelayanan kesehatan pada masa melahirkan atau persalinan. 

c.  Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). 

d. Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

e.  Pelayanan KB. 

f. Pelayanan ambulan gratis. 
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2 Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Rumah Bersalin Gratis Solopeduli yang 

berada di Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta. Pemilihan lokasi ini berdasarkan 

pertimbangan : 

a.    Lokasi tersebut merupakan satu-satunya rumah bersalin swasta yang 

menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi ibu dan anak yang berasal dari  

keluarga miskin. 

b. Terdapat dokter yang berfungsi sebagai penasehatan dan konsultan 

kesehatan yang sifatnya sukarela. 

c.   Terdapat sukarelawan yaitu surveyor yang bertugas mensurvey para 

pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. 

3 Populasi dan Sampel.  

a.  Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya dapat di 

duga. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka yang menjadi populasi 

adalah seluruh pasien member yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan 

di Rumah Bersalin Gratis Solopeduli dari Juli 2007-April 2009. 

b. Sampel 

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang pasien member 

yang berkedudukan sebagai responden. Sebagai informannya adalah 1 orang 

bidan, 1 orang perawat dan 1 orang manager. Untuk lebih jelasnya dapat kita 

lihat pada tabel berikut ini: 
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           Tabel 1 
Matrik Responden 

Wilayah 
Pelayanan Jebres Banjarsari  Psr. Kliwon Laweyan 

Lengkap 1 orang - 1 orang - 
Tidak 
lengkap 1 orang 2 orang 1 orang  1 orang 

 Sumber: Data Primer 

Para responden tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 
Data Responden 

No Nama Umur  Pendidikan Daerah Asal 

1 
Anik 
Yuliana 31 tahun SMP Laweyan 

2 Ratem 31 tahun SD Psr. Kliwon 
3 Wartini 33 tahun SMP Banjarsari 
4 Retno Catur 25 tahun SMP Jebres 
5 Siti Ningsih 19 tahun SMP  Psr. Kliwon 
6 Ema Dwi R 30 tahun SMA Jebres 
7 Sumiyati 30 tahun SMP Banjarsari 

            Sumber data: Data Sekunder 

 Untuk para informannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 
Data Informan 

No Nama Umur  Pendidikan Jabatan 
1 Endang Sularsih 58 tahun Akbid Bidan 
2 Laksmita 23 tahun D3 Keperawatan Perawat 
3 Fajar Sucianti 25 tahun S1 Manager 

     Sumber: Data Sekunder 
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4 Sumber Data 

    Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

    Data yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan penelitian ini adalah adalah data yang diperoleh 

langsung dari responden dan  informan dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah 7 pasien member yang 

pernah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan informan yang di 

wawancarai sebagai sumber data antara lain : bidan, perawat dan manager. 

b. Data Sekunder 

    Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi 

data primer adalah yang berkenaan dengan masalah penelitian. Data ini 

berupa arsip yaitu berupa data-data pasien member dari Juli 2007-April 

2009 dan data-data mengenai syarat-sayarat dan prosedur pendaftaran 

untuk mendapatkan pelayanan gratis di RBG Solopeduli. 

5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik percakapan 

dengan responden dan  informan dengan maksud untuk mencari informasi 

yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini.wawancara yang dilakukan 

kepada informan adalah untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya 

RBG Solopeduli, struktur kepegawaiannya, sumber dana, sarana-prasarana, 
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prosedur pendaftaran dan syarat-syarat pen daftaran serta peran RBG 

Solopeduli dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan wawancara yang 

dilakukan pada responden adalah untuk memperoleh data mengenai alasan 

pasien mengajukan permohonan, perbedaan RBG dengan RB lain dan 

pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah, kemudahan syarat dan prosedur 

pendaftaran, memadai atau tidaknya sarana-prasarana, dan pelayanan 

kesehatan yang telah mereka terima.  

6   Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling atau sampel bertujuan. Yaitu sampel yang ditarik dengan 

maksud dan tujuan penelitian. Selain itu dengan teknik tersebut berguna untuk 

mendapatkan informan yang tepat yang mengurai permasalahan yang menjadi 

obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang 

dipandang paling tau yaitu 1 orang manager, 1 orang bidan, 1 orang parawat,  

dan respondennya adalah 7 orang pasien yang pernah mendapatkan pelayanan 

gratis. 

7 Validitas Data 

   Ketepatan dan kemantapan data tergantung dari ketepatan memilih 

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengembangan validitas 

data. Teknik pengembangan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi. Patton dalam H.B. Sutopo (2006) menyatakan, “Ada empat 

teknik trianggulasi, yaitu trianggulasi data (data triangulation), trianggulasi 
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peneliti (investigator triangulation), trianggulasi metodologis (methodological 

triangulation) dan trianggulasi teoretis (theoritical triangulation)”. 

 Peneliti cenderung menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi 

metode. Trianggulasi data disebut juga trianggulasi sumber. Jenis trianggulasi 

ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, data yang sejenis dikumpulkan 

dengan berbagai sumber data yang tersedia dengan teknik pengambilan data 

sama. Kedua, data yang sejenis dikumpulkan dari sumber data yang berbeda 

dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Sedangkan trianggulasi 

metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data sejenis dari sumber data 

yang sama tapi dengan teknik pengumpulan data berbeda. Dari sini akan 

diketahui keabsahan data-data tersebut. 

8  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis 

secara tepat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang dibahas. Dalam tahap analisis data ini meliputi tiga 

tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. 

Selain itu dilakukan proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data 

yang terkumpul berhubungan dengan data yang lain. (HB. Sutopo, 2006). 

Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. 
Model Analisis Interaktif  (Sumber : H. B. Sutopo, 2006) 

 

 Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data. Proses ini berlangsung sampai laporan akhir penelitian 

selesai ditulis.  

b. Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari 

berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 

PENGUMPULAN DATA 

PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN 

REDUKSI DATA 
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mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi yang berupa suatu 

pengulangan dengan gerak cepat, sebagai pikiran kedua yang timbul 

melintas pada peneliti waktu menulis. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil lokasi Rumah Bersalin Gratis (RBG) Solopeduli 

di Kota Surakarta, Jawa Tengah. RBG  Solopeduli beralamatkan di Jl. Arif 

Rahman Hakim No.74 Trenodipan, Kepatihan Kulon , Jebres, Surakarta. 

 

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN RUMAH BERSALIN GRATIS 

SOLOPEDULI 

  Secara administrasi Rumah Bersalin Gratis Solopeduli masuk di 

wilayah Kota Surakarta. Yang tepatnya terletak di Jl. Arif Rahman Hakim No.74 

Trenodipan, Kepatihan Kulon , Jebres, Surakarta. Letak Rumah Bersalin Gratis 

Solopeduli sangatlah strategis dan mudah untuk dijangkau baik dengan kendaraan 

pribadi maupun angkutan umum. Rumah Bersalin Gratis Solopeduli menempati 

tanah seluas 60 m2 dengan luas bangunan 78 m2. Keberadaan  Rumah Bersalin 

Gratis Solopeduli tidak dapat dilepaskan dari Yayasan Solopeduli. Lembaga amil 

zakat Yayasaan Solopeduli merupakan lembaga yang didirikan dengan maksud 

untuk melayani dan membantu masyarakat dalam menyalurkan donasinya baik 

berupa zakat, infak, dan shodaqah atau dana lainnya, serta mengatasi problem 

kemiskinan. Lembaga ini didirikan oleh Dirut Dompet Dhuafa Republika 

kerjasama dengan Pimred Harian Umum Solopos. Berdiri tanggal 11 Oktober 
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1999 di Solo Jawa Tengah, Nomer Akte Notaries 03 Notaris Sri Suciati Adi 

Sucipto. Dan dikukuhkan sebagai LAZ tingkat karesidenan Surakarta tanggal 12 

Januari 2002 berdasar surat rekomendasi No. MK.29/2.c/ BA.03.2/ 1061/ 2002 

oleh bapak Farid Wajdi.  Saat ini Yayasan Solopeduli beralamat di Griya Solopos 

Lt. 3 Jl. Adi Sucipto No 190 Solo 57145. Di kantor pusat tersebut Yayasan 

Solopeduli dikelola oleh 11 orang yang terbagi menjadi 5 divisi yaitu adminkeu, 

divisi fundrising, divisi pendayagunaan, Rumah Bersalin Gratis Solopeduli dan 

ambulan gratis. 

Yayasan Solopeduli memiliki program dalam bidang kesehatan  yaitu 

rumah bersalin gratis yang diperuntukan untuk mereka yang kurang mampu 

(dhuafa). Peluncuran program ini didasari oleh tingginya angka kematian ibu di 

Indonesia, dan angka kematian ibu di Jawa Tengah tergolong cukup tinggi. Saat 

itu di Jawa Tengah belum ada sebuah lembaga sosial bersifat swasta yang peduli 

pada kondisi itu, berawal dari keprihatinan itulah Solopeduli meluncurkan 

program rumah bersalin gratis. Untuk mewujudkan program tersebut maka 

Yayasan Solopeduli harus bekerja sama dengan pihak yang memang berkompeten 

di bidang kesehatan, dan kebetulan di wilayah Kepatihan Kulon ada seorang 

bidan yang telah membuka praktek bersalin dan bersedia untuk membantu 

Solopeduli untuk mewujudkan programnya tersebut. 

Maka sejak Juli 2007 praktek bidan tersebut berada di bawah tanggung 

jawab Solopeduli, termasuk tempat dan peralatan yang ada di dalamnya diminta 

oleh Solopeduli. Pada tanggal 12 Desember 2007 RBG Solopeduli diresmikan 
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yaitu oleh ketua MUI Solo bapak Sholeh YA Ichrom, dengan SK Walikota 

No.517/0872/PK/VII/2007. Sejak dioperasikan pada bulan Juli 2007 Rumah 

Bersalin Gratis Solopeduli ditangani oleh 1 orang dokter penaggung jawab yaitu 

Retno Sintawati, 2 orang bidan yaitu Endang Sularsih dan Ferika, dan seorang 

relawan yang bertugas untuk mensurvey pemohon yang mengajukan melahirkan 

gratis, dan kesemuanya itu berada di bawah pimpinan seorang manager. Manager 

pertama kali dipegang oleh bapak Santo. Walaupun hanya ditangani 2 orang 

bidan RBG Solopeduli tetap membuka pelayanan 24 jam sebab rumah bidan 

berada dekat dengan rumah bersalin, dan di dalam rumah bersalin juga 

menyediakan tempat untuk berasrama para bidan yang bertugas. Setelah 

diresmikan, RBG Solopeduli menambah beberapa tenaga medis dan non medis, 

yaitu 1 orang perawat, 3 orang bidan, 1 orang staf umum dan 1 orang supir 

ambulan.  

Dalam perkembangannya RBG Solopeduli telah mengalami beberapa 

pergantian manager, tenaga medis maupun tenaga non medis. Adapun 

perkembangan manager berturut-turut sebagai berikut: 

Juli 2007-Agustus 2008   : Santo 

September-November 2008  : Laila Khusnaini 

Desember 2008- sekarang  : Fajar Suciati 

Untuk perkembangan tenaga medis dan non medis berturut-turut sebagai 

berikut: 
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Tebel 4 
Perkembangan Tenaga Medis dan Non Medis 

Rumah Bersalin Gratis Solopeduli 
Juli 2007-April 2009 

Sumber: RBG Solopeduli 
 

Rumah Bersalin Gratis Solopeduli tidak hanya melayani masyarakat 

miskin yang menjadi member rumah bersalin melainkan juga menerima pasien 

umum yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di situ. Dalam 

perkembangannya banyak masyarakat yang datang ke RBG Solopeduli untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan baik yang gratis dan juga umum. Berikut 

adalah gambaran pasien yang telah mendapatkan pelayanan gratis di RBG 

Solopeduli berdasarkan tempat tinggal:  

 

 

 

No Jabatan Juli - November 2007 
Desember 2007-

Januari 2009 
Februari 

2009-sekarang 

1 Dokter Retno Sintawati Retno Sintawati 
Retno 
Sintawati 

2 Didan Endang Sularsih Endang Sularsih 
Endang 
Sularsih 

    Ferika Diah Tri Anggarwati 
Diah Tri 
Anggarwati 

      Winarni H.Fatimah 
      Septiani Siti Najatiyah 

        
Uswatun 
Khasanah 

3 Perawat   Wina Laksmita 

4 
Staf 
umum   Eko Pristiwani Eni Erawati 

5 Surveyor Hartini Hartini Rachmad 
6 Supir   Sucipto Rachmad 
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Sumber : RBG Solopeduli 
 

Dalam oprasionalnya, RBG Solopeduli mendapatkan dana oprasional 

utama dari Yayasan Solopeduli yaitu dari dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf 

(ZISWAF) dan donator baik tetap ataupun tidak tetap. Sumber yang kedua adalah 

dari uang pembayaran pasien umum. Dengan dana tersebut RBG Solopeduli dapat 

memenuhi semua kebutuhan dari kebutuhan pasien sampai karyawan dan 

kebutuhan rumah bersalin sendiri. 

 

C. GAMBARAN BANGUNAN 

Apabila kita lihat RBG Solopeduli dari luar maka tidak begitu terlihat 

kalau di situ adalah sebuah rumah bersalin, sebab bangunan yang dipakai bukan 

bangunan yang memang sengaja didesain sebagai rumah bersalin melainkan 

rumah tinggal yang terdiri atas dua lantai. Walaupun begitu, rumah yang dipakai 

ini cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai rumah bersalin. Jika kita sudah 

memasuki ruangannya maka kita baru merasakan kalau ini adalah rumah bersalin, 

Tabel 5 
Komposisi Pasien Menurut Tempat 

Tinggal 
Tempat Tinggal Jumlah Prosentase 
Jebres 41 42% 
Banjarsari 28 30% 
Pasar Kliwon 14 14% 
Laweyan  5 5% 
Serengan 0 0% 
Karanganyar 2 2% 
Boyolali 1 1% 
Sukoharjo 6 6% 
Total 97 100% 
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pertama kali yang akan kita lihat adalah tempat pendaftaran pasien sekaligus 

ruang tunggu. Di belakang ruang ini adalah ruangan yang dipakai sebagai kamar 

pasien. Di sebelah kanan akan terlihat ruang periksa dan ruang untuk persalinan 

dan yang paling belakang sendiri adalah dapur, kamar mandi dan ruang kerja 

manager. Khusus lantai dua dipakai untuk kamar para tenaga medis dan non 

medis yang bertugas. Untuk lebih jelasnya maka penulis dapat jelaskan mengenai 

ruangn-ruangan yang ada di RBG Solopeduli melalui denah ruangan sebagai 

berikut: 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3 

   Denah Ruangan RBG Solopeduli (Sumber: RBG Solopeduli) 

 

8 7 6 

5 

4 

1 
2 

3 
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Keterangan: 

1. Garasi  

2. Ruang pendaftaran dan ruang tunggu 

3. Kamar pasien 

4. Kamar periksa 

5. Kamar bersalin 

6. Kamar mandi 

7. Ruang kerja manager 

8. Dapur 

9. Kamar karyawan 

 

D. MOTTO DAN VISI RBG SOLOPEDULI 

Rumah Bersalin Gratis Solopeduli didirikan dengan maksud dan tujuan 

untuk membantu dan menolong masyarakat khususnya bagi ibu dan anak. 

Bermotto : ’’Melayani Sepenuh Hati, Membantu Sepenuh Kemampuan, Kami 

Akan Memuliakan Setiap Pasien Yang Berobat’’. Selain itu RBG Solopeduli 

memiliki visi ”Menyelamatkan Ibu, Menyayangi Buah Hati dan Membahagiakan 

Sesama”. RBG Solopeduli berusaha dengan sepenuh kemampuannya untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berusaha untuk 

memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, pelayanan yang terbaik bagi para 

pasiennya. Berusaha untuk menyelamatkan ibu dan menyayangi setiap buah 

hati/anak dan membahagiakan sesama, agar mereka yang kurang mampu masih 
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tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Meski gratis, RBG Solopeduli tetap 

mengedepankan layanan professional dan maksimal bagi setiap pasiennya. 

Misalnya dengan  menyediakan tenaga medis yang profesional dan klarifikasi 

data melalui prosedur survey dalam pendaftaran pasien. Hal tersebut dilakukan 

untuk menjaga agar amanah dana dari para donator bisa tepat sasaran. RBG 

Solopeduli berusaha ingin menghapus sebuah kesan bahwa gratis selalu identik 

dengan "seadanya". 

 

E. STRUKTUR KEPEGAWAIAN DAN KEADAAN PEGAWAI 

Struktur kepegawaian merupakan suatu kumpulan dari bagian-bagian yang 

bertanggungjawab atas bidang kerjanya dimana masing-masing bagian tersebut 

membawahi urusannya sesuai dengan bidangnya itu. Sumber daya manusia dalam 

struktur kepegawaian RBG Solopeduli telah mengalami beberapa pergantian 

sehingga keadaan pegawainya pun mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya 

maka dapat kita lihat struktur kepegawaian RBG Solopeduli tercatat pada April 

2009 sebagai berikut: 
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Gambar 4  

    Struktur Kepegawaian RBG Solopeduli (Sumber: RBG Solopeduli) 

 

Keterangan:  

Direktur  : Supomo 

Manager  : Fajar Suciati 

Tenaga Medis  : Retno Sintawati 

Tenaga Para Medis : Endang Sularsih 

     Diah Tri Anggarwati 

Direktur Yayasan Solopeduli 

Manager 

Tenaga Medis (Dokter) 

Tenaga Para Medis (Bidan, 
Perawat) 

Tenaga Non Medis 
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     Fatimah 

  Siti Najatiyah 

  Uswatun Khasanah 

  Laksmita 

Tenaga Non Medis : Eni Erawati 

     Rachmad 

 

Dari struktur kepegawaian di atas dapat dijelaskan tugas dan fungsi 

masing-masing  sebagai berikut: 

a. Direktur 

Direktur Yayasan Solopeduli merupakan direktur RBG Solopeduli. Direktur 

bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan 

pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berada dibawah pengawasannya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya di RBG 

Solopeduli direktur dibantu oleh seorang manager. 

b. Manager 

Manager merupakan pemimpin dari RBG Solopeduli, yang bertugas 

mengawasi dan mengelola mengelola rumah bersalin, yang nantinya manager 

akan bertanggung jawab kepada direktur Yayasan Solopeduli. Melaksanakan 

kebijakan anggaran pendapatan dan belanja rutin, pembuatan laporan 

keuangan dan laporan kegiatan yang lainnya serta menentukan siapa yang 

berhak mendapatkan pelayanan gratis di RBG Solopeduli. 
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c. Tenaga Medis 

Tenaga medis adalah seorang dokter, yang memiliki tugas sebagai 

penaggungjawab medis dan sebagai konsultan medis. 

d. Tenaga Para Medis 

Tenaga para medis adalah bidan dan perawat, mereka merupakan pelaksana 

harian yang bertugas: 

1) Melaksanakan pertolongan kesehatan dan perawatan di RBG Solopeduli 

yang meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, pelayanan KB, 

pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), dan pelayanan MTBS 

(Managemen Terpadu Balita Sakit).  

2) Melaksanakan pelayanan pendataan pasien ditempat pendaftaran. 

3) Membukukan uang hasil pembayaran pasien umum. 

e. Tenaga Non Medis 

Tenaga non medis terdiri atas: 

1) Staf Umum 

Staf umum bertugas melaksanakan kebersihan baik di dalam dan di 

luar rumah bersalin, melaksanakan kebersihan peralatan kamar tidur 

pasien, melaksanakan(memasak dan menyajikan) makanan sesuai 

dengan jadwal menu. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



58 
 

2) Surveyor 

Surveyor memiliki tugas untuk mensurvey semua calon member yang 

telah mengajukan diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis 

di RBG Solopeduli dan melaporkan hasil suvey ke manager, serta 

selanjutnya membantu manager dalam mengambil keputusan untuk 

menentukan seseorang berhak mendapatkan pelayanan gratis di RBG 

Solopeduli atau tidak. 

3) Supir  

Supir bertugas untuk menjemput pasien yang ingin melahirkan, 

mengantar pasien ke rumahnya pasca persalinan dan mengantarkan 

pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain. 

Untuk keadaan pegawai dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6 
Keadaan Pegawai Menurut 

Pendidikan 
No Uraian Jumlah 
1 Medis/Para Medis   
  Dokter 1 
  Bidan 5 
  Perawat 1 
2 Umum   

  S1 2 
  SLTA 1 

                        Sumber: RBG Solopeduli  
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F. JENIS DAN JADWAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH 

BERSALIN GRATIS  SOLOPEDULI 

Jenis pelayanan kesehatan ibu dan anak di RBG Solopeduli antara lain 

pelayanan kehamilan, persalinan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan ibu dan 

anak (KIA), pelayanan MTBS (Managemen Terpadu Balita Sakit) dan ambulan 

gratis. Pelayanan tersebut masih terbagi menjadi beberapa pelayanan, antara lain: 

Tabel 7 
Jenis Pelayanan dan Jadwal Pelayanan Kesehatan di RBG 

Solopeduli 
 
No Jenis pelayanan kesehatan Jadwal 
1. Pelayanan Kehamilan 

a. Pelayanan antenatal 
Standar minim “5T” 
yaitu timbang berat 
badan, (ukur) tekanan 
darah, (pemberian) TT, 
ukur tinggi fundus uteri, 
pemberian tablet zat besi 
dan multi fitamin. 

b. Pengobatan penyakit 
ringan. 

c. Penyuluhan masalah 
kehamilan meliputi 
perawatan kehamilan, 
gizi, imunisasi dll. 

d. Perawatan payudara 
e. Senam hamil untuk usia 

kandungan 7-8 bulan. 
 

Setiap hari dari jam 07.00-
21.00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setiap 1 minggu sekali 
jam 09.00, bertempat di 
rumah ibu Endang 
Sularsih. 

2. Pelayanan Persalinan  
a. Pertolongan persalinan. 
b. Kontrol kesehatan paska 

persalinan yang meliputi 
kontrol tekanan darah, 

Setiap hari selama 24 jam 
penuh. 
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fundus uteri dan kontrol 
rahim, kontrol jahitan, 
kontrol pendarahan dan 
payudara.  

c. Penyuluhan mengenai 
persalinan meliputi gizi, 
pemberian ASI, 
perawatan pasca 
persalinan dan bayi/anak 
balita. 

d. Pemberian vitamin K 
dan imunisasi hepatitis B 
pada bayi baru lahir. 

3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA). 
Pelayanan Kesehatan 
Bayi/Anak Balita 

a. Tindik Telinga. 
b. Pelayanan neonatal 

meliputi perawatan tali 
pusat dan kontrol puput 
tali pusat. 

c. Pengobatan penyakit 
ringan (Febris/panas, 
Ispa, diare, gatal) 

d. Imunisasi 
4) Hepatitis (1 kali 

setelah lahir) 
5) BCG (1 kali) 
6) DPT Combo (3 kali) 
7) Anti polio (4.kali) 
8) Campak (1 kali) 

Pelayanan Kesehatan Ibu 
a. Kontrol jahitan. 
b. Perawatan payudara 

paska persalinan. 
c. Senam nifas (pasien 

diajari dan dibekali 
senam nifas dengan 
tujuan pasien dapat 
mempraktekannya di 
rumah) 

Setiap hari dari jam 07.00-
21.00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 bulan sekali pada 
minggu pertama. 
 
 
 
 
 
 
Setiap hari dari jam 07.00-
21.00 WIB. 
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4. Pelayanan KB 
a. Metode sederhana tanpa 

alat/obat (KB kalender, 
metode suhu basal, 
metode coitu interrutus, 
metode lendir seviks). 

b. Metode efektif 
1. PIL 
2. IUD 
3. Suntik 
4. Implan 
5. Kondom 

c. Kontrol KB 
d. Pengobatan efek 

samping kontrasepsi 
sesuai dengan keluhan 
pasien. 

Setiap hari dari jam 07.00-
21.00 WIB. 
 

5. Pelalayanan MTBS (Manajemen 
Terpadu Balita Sakit) 
Pelayanan ini merupakan 
konseling untuk para pasien. 

Setiap hari dari jam 07.00-
21.00 WIB. 
 

6. Ambulan gratis 
Ambulan gratis dipergunakan 
untuk melayani pasien bersalin 
yaitu menjemput, mengantar 
pasien dan merujuk pasien. 
 

Setiap hari selama 24 jam 
penuh 

        Sumber: RBG Solopeduli 
 

Jadwal tenaga medis, terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Tenaga medis senior: 

Pagi jam 07.00-14.00 

Siang jam 14.00-21.00 

Malam jam 21.00-07.00 
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2. Tenaga medis yunior: 

Pagi jam 07.00-18.00 

Malam jam 18.00-07.00 

G. SARANA, PRASARANA DAN ALAT-ALAT MEDIS 

Adapun sarana, prasarana dan alat-alat medis yang menunjang RBG 

Solopeduli dalam menjalankan tugasnya antara lain: 

1 Sarana Rumah Bersalin Gratis Solopeduli 

Tabel 8 

Sarana RBG Solopeduli 

No Sarana Jumlah Keterangan 

1 Tempat tidur bayi 2 Ada tetapi jarang 

dipakai. 

2 Tempat tidur pasien 10   

3 Almari pasien 10   

4 Almari data-data 4   

5 Meja 6   

6 Kursi tunggu 20   

7 Kipas anggin 4   

8 Telpon 2   

9 Speray 15   

10 AC 1   

       Sumber: RBG Solopeduli 
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2 Prasarana Rumah BersalinGratis Solopeduli 

Tabel 9 

Prasarana RBG Solopeduli 

No Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Kamar pasien 4   

2 Kamar bersalin 1   

3 Kamar periksa 1   

4 Dapur 1   

5 Kamar mandi 1   

6 Garasi 1   

7 Kamar karyawan 1   

         Sumber: RBG Solopeduli 

 

3 Alat-Alat Medis Ruamha Bersalin Gratis  Solopeduli 

Tabel 10 

Alat-Alat Medis 

No Alat medis Jumlah Keterangan 

1 Partus set 3 set 

2 IUD kit 2   

3 Pinset anatomi 4   

4 Pinset chirurgic 2   

5 Naald vurder 3   

6 Nelaton catheter 1   

7 Jarum heating 10   

8 Instrument bag 7   

9 Tensimeter 3   
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10 Stetoskop 2   

11 Stetoskop hamil 2   

12 Buku HB talguis 1   

13 Termometer suhu 2   

14 Glyserin spuit 1   

15 Peralatan infuse 5   

16 Kulkas vaksin 1   

17 Baskom besar 2   

18 Baskom kecil 1   

19 Bengkok 3   

20 Slem zuiker 2   

21 Pispot 1   

22 Timbangan dewasa/ukur berat 

badan 

2   

23 Timbangan bayi 1   

24 Pengukur panjang badan bayi 1   

25 Tempat kapas 1   

26 Tempat kasa 1   

27 Handscoon Steril 2   

28 Disposable spuit 6 kardus 

29 Jarum disposable 4 kardus 

30 Lampu/heat lamp 1   

31 Gynekologis bad/GynBED 1   

32 Rak tempat peralatan dan obat 2   

33 Lemari obat 1   

34 Ukur tinggi badan 1   

35 Alat-alat set KB 3   

36 Stickpan 1   
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37 Sterilisator 1   

38 Handuk 10   

39 Brankart 1   

40 Kursi roda 1   

41 Kapas 5 gulung 

42 Kasa 1 gulung 

43 Betadin 2 Botol sedang 

44 Alkohol 2 Botol sedang 

45 Bayclean 2 Botol sedang 

46 Bedak  10 Botol 

47 Minyak talon dan kayu putih 20 Botol kecil 

48 Dopler 2   

49 Washlap 10   

              Sumber: RBG Solopeduli 

 

H. SYARAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN GRATIS 

Untuk mendapatkan pelayanan gratis di RBG Solopeduli maka harus 

memenuhi syarat. Syarat tersebut diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat dhuafa atau 

miskin (kriteria miskin yang digunakan adalah dari BPS) yang telah terdaftar 

sebagai anggota (member) RBG Solopeduli. Untuk menjadi anggota RBG 

Solopeduli harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :  

1. Termasuk masyarakat tidak mampu (dhuafa) dengan dilengkapi surat 

keterangan tidak mampu dari RT, RW, kalurahan dan masjid setempat.  
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2. Usia kehamilan maksimal 7 bulan.  

3. Mengisi Formulir pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan administrasi 

berupa:  

a. Photo kopi kartu keluarga  

b. Photo kopi KTP  

c. Pas Photo 4x6 (2 lembar) 

 

I. PROSEDUR PELAYANAN YANG HARUS DILALUI PASIEN 

Adapun prosedur pelayanan yang harus dilalui untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan gratis adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan member/anggota RBG Solopeduli.  

2. Pemohon menyerahkan secara langsung (Suami dan Istri) form pendaftaran 

yang telah diisi dengan menyertakan berkas persyaratan yang diperlukan 

(dilakukan wawancara oleh petugas).  

3. Pemohon dipersilahkan untuk menunggu pengumuman dari RBG Solopeduli 

selama maksimal 1 minggu.  

4. Selama proses menunggu RBG Solopeduli akan melakukan survey dan 

verifikasi data pemohon.  

5. Jika Pemohon telah dinyatakan diterima maka pemohon diminta untuk 

melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di RBG Solopeduli sampai 

dengan pasca persalinan, untuk anak selama 2 tahun dan untuk ibunya selama 

1 tahun. Dalam pemeriksaan ada prosedurnya tersendiri yaitu: 
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a. Pasien datang. 

b. Pendaftaran. 

c. Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk menanyakan keadaan pasien dan segala 

keluhan pada pasien. 

d. Pemeriksaan (www.solopeduli.com, 2008). 
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BAB III 
 

PERAN RUMAH BERSALIN GRATIS SOLOPEDULI DALAM PELAYANAN 

KESEHATAN IBU DAN ANAK DARI KALANGAN KELUARGA MISKIN 

 
Peran RGB Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan 

keluarga miskin adalah sebagai berikut: 

A. Pelayanan Kehamilan  

  Peran dari RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan kehamilan 

meliputi: 

1. Pelayanan Antenatal dengan menggunakan standar minimal ”5T” yaitu 

timbang berat badan ukur tinggi badan, (ukur) tekanan darah, (ukur) tinggi 

fundus urteri, (Pemberian) Tetanus Toksoid (TT), (pemberian) tablet zat 

besi dan multi vitamin.  

2. Pengobatan penyakit ringan. 

3. Penyuluhan masalah kehamilan meliputi perawatan kehamilan, gizi, 

imunisasi dan perawatan payudara. 

4. Senam hamil. 

  Dalam pelayanan persalinan, yang berperan sebagai aktor adalah bidan 

dan target/sasarannya adalah pasien member yang hamil. Keberadaan aktor yaitu 

bidan dalam pelayanan kehamilan menimbulkan istilah tentang perilaku dalam 

kaitannya dengan peran yaitu harapan, norma, wujud perilaku dalam peran, 

penilaian dan sanksi/reward. Dalam penelitian ini harapan pasien memiliki 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



69 
 

kecenderungan bahwa bidan harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan 

standar dalam pelayanan antenatal (5T) dan mereka berharap bidan dapat 

memberikan pelayanan antenatal lengkap sehingga tidak ada satu pelayanan yang 

terlewatkan. Salah satu bentuk dari harapan dalam pelayanan antenatal yaitu 

pasien dan bayinya sehat, sehingga dapat dideteksi secara dini apakah ada 

masalah dalam kehamilannya atau tidak. Dalam memberikan pelayanan ini maka 

seorang bidan akan mewujudkan perilakunya dengan menyambut dan 

mempersilakan pasiennya masuk ke ruang pemeriksaan setelah itu bidan 

mendaftar pasien yang meliputi: nama, alamat, umur, nama suami dan pekerjaan. 

Setelah pasien member didaftar kemudian bidan melakukan anamnesa yaitu tanya 

jawab mengenai riwayat kesehatan pasien member. Tanya jawab tersebut yaitu 

mengenai usia kehamilan, kehamilan keberapa, umur anak yang terakhir, riwayat 

melahirkan sebelumnya meliputi dulu melahirkanya ditolong dokter atau bidan, 

lahir normal atau tidak, berat badan anak yang dilahirkan sebelumnya dan lain-

lain. Kemudian bidan memerintahkan pasiennya untuk beridiri di atas timbangan 

agar di ketahui berat badannya, diukur  tinggi badan, lingkar lengan atas (apabila 

kurang dari 23,5 cm maka ibu kekurangan gizi), periksa hemoglobin dan ditensi. 

Setelah bidan melakukan anamnesa kemudian pemeriksaan secara menyeluruh, 

yaitu pemeriksaan kondisi fisik luar, apabila muka pucat dan kaki bengkak-

bengkak dan pemeriksaan badan. Pemeriksaan badan dilakukan dengan palpasi 

yang meliputi pemeriksaan tinggi fundus uteri rahim untuk mengecek kembali 

umur kehamilan, jumlah bayi dan mengetahui letak janin. Bila usia kehamilan 
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sudah menginjak 5 bulan maka bidan akan melakukan oskoltasi yaitu 

pemeriksaan denyut jantung bayi pada saat kehamilan dengan menggunakan 

dopler.  

  Setelah dilakukan semua pemeriksaan di atas, untuk selanjutnya bidan 

akan memberikan suntik TT pada pasiennya. Suntik TT untuk pertama kali 

diberikan saat usia kehamilan 5 bulan dan yang kedua pada usia kehamilan 6 

bulan. Tetapi jika pasien sebelumnya sudah mendapatkan suntik TT maka pasien 

member tidak lagi diberikan suntik TT, dan jika pasien member baru 

mendapatkan suntik TT satu kali maka pihak RBG Solopeduli tinggal 

melanjutkan ke suntik TT yang kedua. Selanjutnya bidan akan memberikan obat 

yang terdiri dari vitamin C, kalsium penambah nafsu makan, dan pil tambah 

darah. Setelah pasien selesai diperiksa maka seorang bidan memberikan 

bimbingan konseling sekaligus penyuluhan mengenai obat yang akan diminum, 

baik aturannya dan dosisnya, memberikan masukan untuk selalu menjaga 

kesehatannya selama hamil dengan makan makanan yang bergizi, minum susu 

dan minum obat secara rutin serta merawat payudaranya..  

   Setelah pemeriksaan dan konseling maka pasien diberi ijin untuk 

meninggalkan ruangan atau pulang, saat pulang biasanya seorang bidan akan 

mengantarkan pasiennya sampai pintu dan memberikan salam. 

  Hal ini serupa yang dikatakan oleh seorang pasien yang bernama Ny. 

Retno Catur pada saat wawancara tanggal 28 Maret 2009 : 
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” Kalau menurut saya pelayanan di RBG sangatlah baik, bidan dan perawatnya 
ramah-ramah, sehingga hubungan dengan pasiennya sudah kayak hubungan 
kekeluargaan. Dulu kan saya pernah datang untuk periksa hamil, pada waktu itu 
mbak Diah (salah satu bidan di RBG) sedang mau bikin nasi goreng, setelah 
melihat saya datang dia tidak melanjutkan bikin nasi goreng, malahan langsung 
melayani saya. Saat periksa hamil biasanya saya disambut dengan baik, 
dipersilakan masuk ke ruang periksa, didaftar, trus diperiksa semuanya dari 
ditensi, ukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, diperiksa perutnya. Setelah 
itu saya diberi saran-saran untuk makan makanan bergizi dan merawat payudara 
saya agar nanti ASInya keluar lancar, kemudian dikasih obat dan diijinkan untuk 
pulang.” 

 
  Sama halnya yang dikatakan Ny. Ema Dwi R saat wawancara tanggal 20 

April  2009: 

“Kalau pas periksa hamil biasanya yang dilakukan bidan terhadap saya adalah 
mendaftar pasien, tensi, ukur tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan, 
trus perutnya diperiksa, kalau dulu pas di Puskesmas hanya diperiksa pakai 
tangan saja tapi kalau di RBG dengan menggunakan alat sehingga kita bisa 
mengetahui denyut jantung bayi.” 

 

  Pemeriksaan kehamilan dilakukan setiap satu bulan sekali hingga usia 

kehamilan 6 bulan, sedangkan untuk usia kehamilan 6 samapai 8 bulan 

pemeriksaan dilakukan 2 minggu sekali dan jika sudah menginjak usia kehamilan 

9 bulan maka pemeriksaan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Peran RBG 

Solopeduli dalam pengobatan penyakit ringan sama dengan pelayanan kehamilan, 

disini pasien berharap bahwa bidan akan dapat menyembuhkan penyakitnya 

sehingga pasien dapat cepat sembuh. Pelayanan ini diberikan sesuai dengan 

keluhan pasien member. Pengobatan penyakit ringan yang dapat diberikan oleh 

tenaga medis RBG Solopeduli adalah pusing-pusing, maul dan muntah, batuk, 

pilek, panas, diare, sembelit dan penyakit ringan lainnya. Namun sejauh ini yang 
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sering dikeluhkan oleh para pasien member adalah pusing-pusing, mual dan 

muntah.  

  Dalam menjalankan tugasnya para tenaga medis juga memberikan 

penyuluhan kepada para pasien member. Mereka diberikan penyuluhan mengenai 

bagaimana menjaga kesehatan diri dan calon bayi selama masa kehamilan dari 

gizi dan imunisasi, selain itu mereka juga mendapatkan penyuluhan mengenai 

perawatan payudara agar setelah melahirkan mereka dapat menyusui dengan 

lancar. Selain penyuluhan RBG Solopeduli juga memberikan pelayanan kesehatan 

kehamilan dengan memberikan senam hamil pada waktu usia kehamilan 

menginjak 7-8 bulan. Dengan adanya senam hamil ini pasien berharap bidan 

dapat memberikan contoh bagaimana cara melakukan senam hamil sehingga 

kesehatan pasien dan bayinya dapat meningkat serta dapat memperlancar 

persalinan. Senam hamil dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari sabtu jam 

09.00 WIB. Karena di RBG Solopeduli tidak begitu luas untuk melakukan senam, 

maka untuk tempatnya menggunakan rumah salah satu bidan RBG Solopeduli 

yang bernama Ny. Endang yang tempatnya tidak jauh dari RBG Solopeduli. 

      Dalam memberikan pelayanan kesehatan kehamilan, para tenaga medis 

(bidan) RBG Solopeduli berupaya memberikan pelayanan yang baik dan 

professional. Dalam menjalankan tugasnya tenaga medis sangat cekatan dalam 

memberikan pelayanan dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan para 

pasiennya. Para tenaga medisnya sangat perhatian dan selalu membangun 

hubungan kekeluargaan, sehingga pasiennya pun merasa nyaman. Dan tidak 
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membedakan antara pasien member dan bukan member, semuanya tetap dilayani 

dengan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu 

bidan yaitu ibu Endang Sularsih pada waktu wawancara dengan peneliti tanggal 

23 Maret 2009: 

”Sebagai seorang tenaga medis, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik 
untuk para pasien kami, tidak memandang mana pasien member dan bukan 
member. Hal ini terbukti kalau selama ini tidak ada pasien yang mengeluh. Dan 
dari informasi pasien juga mereka mengatakan kalau pelayanan di sini itu baik, 
tenaga medisnya ramah-ramah, dan samapi sekarang pun banyak juga pasien 
umum yang datang ke rumah bersalin ini.” 

 
  Pasien yang benama Ny. Ratem mengatakan saat wawancara tanggal 15 

April 2009: 

”Selama saya jadi pasien member di RBG Solopeduli saya merasa sudah terlayani 
dengan baik, apa yang saya butuhkan sudah RBG penuhi dari pemeriksaan 
kehamilan, periksa jika saya sakit dan saran-saran untuk menjaga kesehatan 
saya.” 

 
  Untuk dapat melihat peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kehamilan 

secara jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 11 
Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Yang Kaitannya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan Kehamilan 
 

Pelayanan Kehamilan Pasien 
Harapan Norma Wujud Perilaku Penilaian dan 

Reward/Sanksi 
Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan 
antenatal pasien 
cenderung 
berharap bahwa 
bidan harus 
mampu 

Pelayanan 
neonatal 

Bidan 
mempersilakan 
pasien masuk 
ke ruang 
periksa dengan 
ramah dan 
tersemyum 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih  
- Merekomen

dasi ke 
orang lain 
untuk 
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memberikan 
pelayanan 
sesuai dengan 
standar 
pemeriksaan 
kehamilan. 

 

kemudian bidan 
melakukan 
anamnese, 
timbang berat 
badan ukur 
tinggi badan, 
(ukur) tekanan 
darah, (ukur) 
tinggi fundus 
urteri, 
(Pemberian) 
Tetanus 
Toksoid (TT), 
(pemberian) 
tablet zat besi 
dan multi 
vitamin. 

 

melakukan 
pemeriksaan 
kehamilan di 
RBG 
Solopeduli, 
dan pasien 
tetap datang 
kembali 
untuk 
memeriksak
an 
kehamilanny
a. 

 
 

 

Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Pada 
pengobatan 
penyakit ringan 
kecenderungan 
pasien berharap 
bidan dapat 
menyembuhkan 
penyakitnya. 

Pemberian 
obat-
obatan 

Bidan 
melakukan 
anamnese, 
diperiksa dan 
memberikan 
obat-obatan 
yang sesuai. 
Dalam 
pelayanan ini 
bidan juga 
memberikan 
senyuman dan 
sikap yang 
ramah. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

meminum 
obat yang 
diberikan 
dan jika 
mereka sakit 
maka akan 
datang lagi 
ke RBG 
Solopeduli 
untuk 
memeriksak
an diri. 

 
Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Pada pelayanan 
penyuluhan 
kecenderungan 
pasien berharap 
kalau bidan 
mampu 
memberikan 

Saran dan 
nasehat 

Bidan 
memberikan 
penyuluhan 
mengenai 
perawatan 
kehamilan, gizi 
dan perawatan 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

melakukan 
apa yang 
disarankan 
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saran-
saran/nasehat-
nasehat tentang 
bagaimana 
menjaga 
kesehatan ibu 
dan bayi selama 
kehamilan. 

payudara. 
Disampaikan 
dengan ramah 
dan selalu 
semyum pada 
pasiennya. 

dan 
dinasehatkan 
oleh bidan. 

 
 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan ini 
kecenderungan 
pasien berharap 
bidan dapat 
memberikan 
contoh 
bagaimana 
melakukan 
senam hamil. 

Senam 
hamil 

Bidan 
memberikan 
contoh dan aba-
aba bagaimana 
melakukan 
senam hamil. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

datang lagi 
untuk 
mengikuti 
senam hamil 
setiap sabtu. 

 
 

Sumber: Data Primer 
 

B. Pelayanan Persalinan 

   Pelayanan persalinan diberikan kepada pasien member yang akan 

melahirkan dan pasca melahirkan. Adapun peran RBG Solopeduli dalam 

pelayanan kesehatan persalianan antara lain: 

1. Pertolongan persalinan. 

2. Kontrol kesehatan pasca persalinan. 

3. Penyuluhan mengenai masalah kesehatan ibu dana anak, pemberian ASI, gizi, 

perawatan pasca persalinan meliputi perawatan ibu dan bayi serta senam nifas. 

  Pelayanan persalinan dilayani selama 24 jam penuh. Wujud perilaku 

dalam peran dimulai ketika pasien datang, maka tenaga medis yang bertugas akan 
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mempersilakan pasien masuk ke ruang periksa untuk dilakukan Anamnese oleh 

seorang bidan yaitu tanya jawab kepada pasien untuk mengetahui sudah berapa 

lama perutnya terasa sakit, apakah merasa sakit pinggang dan sudah berapa lama 

perut terasa kencang-kencang/kontraksi, sudah mengeluarkan lendir/darah belum. 

Setelah itu dilihat kondisi pasien secara umum meliputi kondisi fisik pasien yaitu 

apakah muka pasien pucat, kakinya apakah bengkak, diukur suhu badannya, dan 

kemuadian pasien ditensi untuk mengetahui tekanan darahnya. Apabila didapati 

kaki pasien bengkak dan tekanan cukup tinggi 150/100 maka pasien tersebut 

mengalami keracunan kehamilan ringan tetapi bila mencapai 160/100 maka 

kondisi tersebut dikatakan sedang atau berat. Setelah itu pasien dibawa ke ruang 

persalinan untuk diperiksa kondis fisiknya, proses selanjutnya adalah pasien di 

palpasi (periksa raba) dan oskoltasi untuk mengetahui tinggi fundus uteri (untuk 

mengetahui umur kehamilan), denyut jantung bayi dan jumlah bayi dalam 

kandungan. Kemudian pasien diperiksa dalam untuk mengetahui pembukaan, 

letak janin, apakah normal atau tidak, ada kelainan-kelainan atau tidak serta 

apakah terjadi pendarahan atau tidak. Jika pasien baru mengalami pembukaan 1-2 

maka pasien disuruh pulang dulu karena kemungkinan prosesnya masih lama dan 

jika sudah membuka 3 ke atas  maka pasien disuruh tidur di RBG Solopeduli. 

Sambil diobservasi pembukaan dan hisnya oleh perawat. 

  Selanjutnya pasien ditanya apakah hari ini sudah buang air besar atau 

belum, jika belum maka akan dilakukan Lavement (Gliserin) untuk memperlancar 

persalinan. Sembari itu seorang perawat mempersiapan segala yang dibutuhkan 
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dalam persalinan yaitu dari partus set, handuk, baju bayi, selimut, air dan lainnya.  

Setelah hal tersebut dilakukan maka perawat yang bertugas harus selalu 

memantau kondisi pasien yaitu dengan terus memantau perkembangan 

pembukaan pada mulut rahim, jika pembukaan sudah sempurna (10 cm) maka air 

ketuban akan pecah dan bayi akan keluar. Dalam proses keluarnya bayi para 

petugas medis selalu memberikan motivasi untuk terus mengedan guna 

mempermudah keluarnya bayi.  

  Setelah bayi keluar penuh maka tindakan bidan selanjutnya pada ibu 

meliputi pemeriksaan tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, pendarahan (untuk 

pendarahan normal berukuran 250 cc jika lebih dari itu maka pasien member 

harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat), diperiksa perlu tidaknya untuk 

dijahit, tensi dan diperiksa denyut nadi ibu, dibersihkan darahnya dan dikenakan 

pempes dengan tujuan untuk mengopservasi ibunya pendarahan atau tidak. Dan 

untuk bayi yang telah lahir kemudian dipotong tali pusatnya oleh bidan dengan 

menggunakan alat yang steril dan dibungkus dengan kain kasa yang steril dan 

diberi betadin, kemudian oleh perawat bayi dibersihkan, ditimbang, diukur 

panjang badannya, lingkar dada, lingkar kepala, diberi salep mata dengan tujuan 

agar terhindar dari infeksi, diberi vitamin K dengan tujuan agar pengumpalan 

darah pada bayi baik jika suatu saat terluka, dan diberi imunisasi hepatitis B 

dengan tujuan agar bayi punya kekebalan dari penyakit hepatitis.. Selanjutnya 

segera mungkin tubuh bayi diolesi minyak kayu putih/telon, dibedaki, dan 
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kenakan pakaian kemudian dibungkus lagi dengan kain(digedong), hal ini 

dilakukan guna mencegah hipotermia. Setelah itu bayi disusukan pada ibunya. 

  Untuk perawatan pada ibu sesudah proses persalinan yang dilakukan oleh 

bidan yaitu pemeriksaan kembali fundus uteri, kontraksi uterus, pendarahan, 

jahitan pasien, diberi nutrisi, vitamin A, antibiotik dan tablet penambah darah. 

Setelah itu pasien diperbolehkan untuk istirahat dan dipindahkan ke kamar pasien. 

Pasien disuruh untuk beristirahat selama 24 jam di rumah bersalin guna 

memulihkan kondisinya setelah persalinan. Selama pasien menjalankan rawat 

inap maka pasien member juga mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar 

kesehatan oleh perawat yaitu pemeriksaan tensi untuk memantau tekanan darah 

pasien, mendapat obat (antalgin, amoksilin, naturelak, vitamin A, tablet 

penambah darah) dan nutrisi terpenuhi. Pemberian makan tersebut adalah untuk 

menambah tenaga ibu sesudah melahirkan dan juga pemberian gizi pada ibu agar 

ASI nya lancar.  

  Untuk rawat inap pasien berbeda-beda tergantung dari kondisi pasien, ada 

yang satu hari dan ada yang 2 hari. Setelah pasien member menjalankan rawat 

inap maka pasien member terus dipantau perkembangannya, jika sudah membaik 

maka pasien member diperbolehkan untuk pulang. Sebelum pulang pasien 

diperiksa terlebih dahulu oleh bidan, pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan 

fundus uteri, kontraksi uterus, pendarahan dan jahitan (apabila pasien dijahit) dan 

juga mendapatkan penyuluhan  mengenai perawatan kesehatan ibu dan anak, 

pemberian ASI, gizi, dan imunisasi. Dan pasien member juga mendapatkan paket 
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perawatan pasca persalinan baik untuk ibu dan bayinya yaitu berupa surat 

keterangan lahir, obat-obatan, pembalut, tas perlengkapan bayi berisi susu SGM, 

kasa, alkohol, betadin, minyak kayu putih , telon, dot, kapas, tisu dan  bedak. 

   Dalam memberikan pelayanan kesehatan persalinan sama halnya ketika 

memberikan pelayanan kesehatan kehamilan. Pelayanan kesehatan persalinan 

diberikan oleh tenaga medis RBG Solopeduli secara baik dan sesuai dengan 

kriteri kesehatan. Dan para tenaga medis di RBG Solopeduli selalu berusaha 

untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan baik sesuai dengan standar 

pertolongan persalinan. Standar minimal persalinan adalah ”3 bersih” yang 

meliputi bersih tangan penolong, bersih alat potong tali pusat dan bersih alas 

tempat ibu berbaring serta lingkungan. Pelayanan yang terbaik termasuk sabar 

dalam melayani, selalu memberikan motifasi dan semangat saat proses persalinan 

berlangsung. Hal ini juga harus didukung dengan  perbuatan serta bahasa yang 

sopan dalam penyampaian intruksi sehingga mudah di mengerti oleh pasien.  

  Seperti halnya yang dikatakan oleh pasien Ny. Retno Catur dalam  

wawancara peneliti tanggal 28 Maret 2009: 

“………iya mbak  apalagi pas saya dulu melahirkan anak saya ini, melahirkan 
saya kan memang agak susah dan lama. Walau begitu mereka selalu sabar dan 
terus memberikan dukungan untuk selalu mengedan, waktu melahirkan biasanya 
mereka akan terus memantau perkembangan pembukaan, setelah saya merasakan 
ingin melahirkan maka bidan akan menuntun saya mengedan, setelah bayi keluar 
maka dipotong tali pusatnya, bidan trus membersihkan semua dan menjahit , 
kalau anak saya diurusi oleh perawatnya, ya ditimbang, diukur panjang badannya, 
lingkar kepalanya, terus dibersihkan, diberi pakaian, di saleb dan diberi vitamin 
K.” 
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  Penangan pasien member dilakukan secara cekatan, baik dalam 

menangani pasien member yang dapat ditangani dan tidak dapat ditangani oleh 

tenaga medis RBG Solopeduli. Pasien member yang tidak dapat ditangani 

merupakan salah satu hambatan dalam pelayanan kesehatan persalinan. Dari 

pengalaman selama ini, adapun persalinan yang tidak dapat ditangani adalah: 

a. Air-ari tertinggal yaitu ari-ari masih di dalam rahim dan selama ½ jam tidak 

keluar-keluar. 

b. Perdarahan, meliputi perdarahan sebelum persalinan yaitu perdarahan 

sebelum bayi keluar dan pendarahan sesudah persalinan yaitu jika darah 

keluar lebih dari 250 cc. 

c. KPD (ketuban pecah dini) yaitu air ketuban sudah pecah sebelum waktunya 

persalinan/sebelum pembukaan. 

d. Persalinan kala satu lama adalah proses antara pembukaan 1 sampai 10 lama 

melibihi 24 jam untuk ibu yang pertama kali hamil dan untuk ibu yang sudah 

lebih dua kali hamil selama 12 jam tidak lahir-lahir. 

e. Partus lama, yaitu persalinan yang terlalu lama, pembukaan sudah lengkap 

tetapi bayi tidak keluar-keluar yang menyebabkan ibu terus menerus 

merasakan  sakit yang amat sangat. 

f. Bayi lahir tidak menangis. 

g. Bayi lahir dengan berat badan rendah (< 2 kg). 

  Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu bidan yaitu Ny. Endang pada 

wawancara kepada peneliti tanggal 2 April 2009: 
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”Dari pengalaman kami selama ini, persalinan pada pasien member yang tidak 
dapat kami tangani adalah ari-ari tertinggal, perdarahan, ketuban pecah dini, 
persalinan kala satu lama, partus lama, bayi lahir tidak menangis, dan bayi lahir 
dengan berat badan rendah.” 

 
  Untuk mengatasi hambatan tersebut maka RBG Solopeduli mengambil 

kebijakan tidak menerima pasien yang melahirkan anak ke sepuluh sebab 

persalinan anak yang ke sepuluh itu sangat beresiko untuk terjadinya pendarahan. 

Selain itu para tenaga medis RBG Solopeduli selalu mengambil tindakan yang 

cepat mana kala pasien member tidak dapat ditangani, yaitu dengan secepatnya 

merujuk pasien ke rumah sakit terdekat. 

  Biaya bagi pasien member yang dirujuk sepenuhnya ditanggung oleh 

pasien, sebab hal tersebut sudah berada di luar tanggungjawab RBG Solopeduli. 

Dan biasanya pasien member tidak siap dengan hal tersebut, maka pihak RBG 

Solopeduli biasanya menyarankan pasien untuk segera mencari surat keterangan 

dari lurah tempat tinggal yang menyatakan untuk mendapatkan pelayanan 

persalinan secara gratis di rumah sakit tersebut. Untuk itu pihak RBG Solopeduli 

seringnya merujuk pasien ke Rumah Sakit Dr. Moewardi Jebres, di samping 

letaknya yang tidak jauh dari RBG Solopeduli, rumah sakit tersebut merupakan 

rumah sakit pemerintah yang menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi 

mereka yang kurang mampu. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh manager 

RBG Solopeduli dalam wawancaranya tanggal 20 April 2009: 

”Untuk pasien yang tidak dapat RBG tangani biasanya kami rujuk ke rumah sakit 
terdekat, kalau tidak di RS Dr. Moewardi, ya ke Dr.Oen. jika pasien sudah dirujuk 
maka itu bukan tanggung jawab kami lagi dan untuk biaya kami serahkan kepada 
pasien.” 
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  Hal yang serupa juga dinyatakan oleh salah satu pasien yaitu Ny. Anik 

dalam wawancara peneliti tanggal 24 April 2009: 

”Saya dulu di rujuk mbak, soalnya pendarahan. Untuk biaya persalinan di RS 
kemarin dibebankan kepada kami, tapui pada saat itu memang saya tidak punya 
uang trus RBG menyarankan untuk mencari surat keterangan ke pak lurah, dan 
akhirnya diperoleh dan saya kemarin melahirkan di RS gratis.” 

 
  Pernyataan pasien pada hasil wawancara merupakan salah satu hambatan 

bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan persalinan, untuk itu saran dan kritik 

dari pasien member sangat dibutuhkan. Dari hasil wawancara peneliti kepada Ny. 

Anik tanggal 24 April 2009 menyarankan kalau ada pasien member yang harus 

dirujuk maka setidaknya RBG Solopeduli memberikan bantuan biaya 

setengahnya sebab kadang pasien tidak siap dengan kondisi tersebut.  

  Perilaku yang muncul dalam interaksi, dalam kaitannya dengan peran 

RBG Solopeduli dalam memberikan pelayanan kesehatan persalinan  akan lebih 

jelas kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 12 
Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Yang Kaitannya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan Persalinan 
Pelayanan Persalinan Pasien 

Harapan Norma Wujud Perilaku Penilaian dan 
Reward/Sanksi 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan 
pertolongan 
persalinan, 
kecenderun
gan pasien 
berharap 
bidan dan 

Pertolongan 
persalinan 

Bidan melakukan 
anamnesa, 
pemeriksaan fisik, 
palpasi (periksa 
raba) dan oskoltasi, 
pemeriksaan denyut 
jantung bayi dan 
jumlah bayi dalam 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Merekomend

asikan ke 
orang lain 
untuk 
melahirkan di 
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perawat 
mampu 
memberikan 
pertolongan 
persalinan. 

kandungan. Jika 
pembukaan sudah 
lengkap maka bidan 
akan memimpin 
pasien untuk 
mengedan. Setelah 
bayi keluar maka 
bidan akan 
memotong tali 
pusat, 
membersihkan ari-
ari dan menjahit 
jika terjadi robekan.  

RBG 
Solopeduli. 

 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Pada 
pelayanan 
kontrol 
kesehatan 
pasca 
persalinan, 
pasien 
cenderung 
berharap 
bidan dan 
perawat 
dapat 
memberikan 
pelayanan 
dan 
perawatan 
yang 
terbaik.  

Pelayanan 
dan 
perawatan 

Bidan sebelumnya 
menyapa pasiennya 
dan bertanya 
bagaimana 
kondisinya dengan 
seyuman 
diwajahnya. 
Kemudian 
melakukan 
pemeriksaan 
kembali fundus 
uteri, kontraksi 
uterus, pendarahan, 
jahitan pasien, serta 
pemberian nutrisi, 
vitamin A, 
antibiotik dan tablet 
penambah darah. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien datang 

lagi untuk 
melakukan 
kontrol 
kesehatan 
pasca 
persalinan 
dan 
perawatan 
tali pusat 
bayinya. 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
penyuluhan, 
kecenderun
gan pasien 
berharap 
bidan dapat 
memberikan 
nasehat dan 
saran 
mengenai 
kesehatan 

Saran dan 
nasehat 

Bidan memberikan 
penyuluhan 
mengenai masalah 
kesehatan ibu dan 
anak, pemberian 
ASI, gizi, 
perawatan pasca 
persalinan meliputi 
perawatan ibu dan 
bayi serta 
memberikan contoh 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

melakukan 
tindakan 
sesuai 
dengan saran 
dan nasehat 
bidan. 
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ibu dan 
bayinya. 

bagaimana 
melakukan senam 
nifas. 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan 
pertolongan 
persalinan, 
kecenderun
gan pasien 
berharap 
bidan dan 
perawat 
mampu 
memberikan 
pertolongan 
persalinan. 

Pertolongan 
persalinan 

Bidan melakukan 
anamnesa, 
pemeriksaan fisik, 
palpasi (periksa 
raba) dan oskoltasi, 
pemeriksaan denyut 
jantung bayi dan 
jumlah bayi dalam 
kandungan. Jika 
pembukaan sudah 
lengkap maka bidan 
akan memimpin 
pasien untuk 
mengedan. Saat 
memimpin 
mengedan bidan 
selalu memberikan 
motivasi dengan 
sabar, tidak dengan 
membentak-bentak. 
Setelah bayi keluar 
maka bidan akan 
memotong tali 
pusat, 
membersihkan ari-
ari dan menjahit 
jika terjadi robekan.  

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih 
dan 
merekomend
asi ke orang 
lain untuk 
melahirkan di 
RBG 
Solopeduli. 

 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Pada 
pelayanan 
kontrol 
kesehatan 
pasca 
persalinan, 
pasien 
cenderung 
berharap 
bidan dan 
perawat 
dapat 

Pelayanan 
dan 
perawatan 

Bidan sebelumnya 
menyapa pasiennya 
dan bertanya 
bagaimana 
kondisinya dengan 
seyuman 
diwajahnya. 
Kemudian 
melakukan 
pemeriksaan 
kembali fundus 
uteri, kontraksi 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih 
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memberikan 
pelayanan 
dan 
perawatan 
yang 
terbaik.  

uterus, pendarahan, 
jahitan pasien, serta 
pemberian nutrisi, 
vitamin A, 
antibiotik dan tablet 
penambah darah. 

Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
penyuluhan, 
kecenderun
gan pasien 
berharap 
bidan dapat 
memberikan 
nasehat dan 
saran 
mengenai 
kesehatan 
ibu dan 
bayinya. 

Saran dan 
nasehat 

Bidan memberikan 
penyuluhan 
mengenai masalah 
kesehatan ibu dan 
anak, pemberian 
ASI, gizi, 
perawatan pasca 
persalinan meliputi 
perawatan ibu dan 
bayi serta 
memberikan contoh 
bagaimana 
melakukan senam 
nifas. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih 

Sumber: Data Primer 
 

C. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

  Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) meliputi dua pelayanan yaitu 

pelayanan kesehatan ibu dan pelayanan kesehatan bayi/anak balita.    

1. Pelayanan Kesehatan Ibu 

Pelayanan kesehatan ibu dilakukan kepada pasien member diberikan 

paska persalinan. Peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu 

meliputi kontrol jahitan, perawatan payudara dan pengobatan penyakit ringan. 

Seperti yang dikatakan Ny. Wartini saat wawancara tanggal 28 Maret 2009: 

”Pelayanan kesehatan yang telah saya peroleh setelah melahirkan adalah 
kontrol jahitan, perawatan payudara, dan pengobatan jika saya sakit, 
pelatanan ini gratis selama 1 tahun” 
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Kontrol jahitan, dilakukan setelah lima hari melahirkan  sampai pasien 

sudah tidak merasakan sakit pada bagian yang dijahit. Saat pasien datang 

untuk kontrol maka bidan akan mempersilakan pasien untuk masuk ke ruang 

periksa setelah itu bidan akan melihat jahitan di luka bekas persalinan, apakah 

telah kering atau belum. Jika sudah kering maka bidan akan mengambili 

benang jahitannya. Setelah itu bidan memberikan pelayanan perawatan 

payudara pasca persalinan, yaitu bidan memberikan contoh bagaimana 

melakukan perawatan payudara, agar payudara ibu dapat mengeluarkan ASI 

dengan lancar. Dalam pengobatan penyakit ringan maka bidan akan bertanya 

tentang keluhan sakitnya, untuk pemeriksaan dan pengambilan tindakan 

dilakukan sesuai dengan keluahan pasiennya. Bila pemeriksaan telah selesai 

maka bidan akan memberikan obat sesuai dengan sakitnya. Pelayanan 

pengobatan penyakit ringan diberikan gartis gratis kepada ibu dalam  jangka 

waktu satu tahun.  

Seperti yang di kemukakan oleh pasien member yaitu Ny. Siti Ningsih 

saat wawancara tanggal 20 April 2009: 

”selama ini kalau saya sakit, saya hanya berobat ke RBG mbak......, dan 
saya cocok dengan obatnya, jadi jika saya sakit hanya dengan minum 
obat satu sampai dua kali sakit saya sudah sembuh.” 
 

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa kesehatan pasien member, 

khususnya kesehatan ibu dapat terjamin dan meningkat. Sebab tenaga medis 

RBG Solopeduli berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
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para pasiennya, selalu  profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu dapat lebih jelas kita 

lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 13 
Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Yang Kaitannya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu 
Pelayanan kesehatan ibu Pasien 

Harapan Norma Wujud 
Perilaku 

Penilaian dan 
Reward/Sanksi 

Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan 
kontrol jahitan 
dan perawatan 
payudara 
kecenderunga
n pasien 
berharap 
bahwa bidan 
mampu 
menyembuhka
n luka bekas 
persalinan  

Pemberian 
obat. 
 

Bidan 
dengan 
seyumnya 
mempersila
kan masuk 
pasiennya 
kemudian 
melakukan 
anamnese, 
pemeriksaan 
meliputi 
tensi, berat 
badan dan 
jahitan.. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

meminum 
obat yang 
diberikan dan 
kembali lagi 
datang untuk 
kontrol 
jahitan. 

Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Bidan dapat 
memberikan 
contoh 
bagaimana 
malakukan 
perawatan 
payudara. 

Perawatan 
payudara. 

Bidan 
memberikan 
contoh 
bagaimana 
cara 
merawat 
payudara 
pada 
pasiennya. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

melakukan 
perawatan 
payudara di 
rumah, sesuai 
contoh. 

Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan 
pengobatan 
penyakit 
ringan 
kecenderunga
n pasien 

Pemberian 
obat. 

Bidan 
melakukan 
anamnese 
dengan 
ngobrol 
seperti 
biasanya 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

meminum 
obat yang 
diberikan dan 
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berharap,  
bidan dapat 
menyembuhk
an sakitnya 

agar 
pasiennya 
nyaman, 
kemudian 
pemeriksaan
, pemberian 
obat. Dalam 
pelayanan 
ini bidan 
juga selalu 
berusaha 
untuk 
tersemyum 

berobat 
kembali ke 
RBG 
Solopeduli 
jika mereka 
sakit. 

Sumber: Data Pr 

2. Pelayanan Kesehatan Bayi/ Anak Balita 

Setiap bayi/anak balita berhak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, baik itu mereka yang berasal  dari keluarga kaya ataupun miskin. 

Untuk memberikan hak pelayanan kesehatan bagi bayi/anak balita maka RBG 

Solopeduli memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada mereka yang 

orang tuanya telah menjadi pasien member sejak mereka dalam kandungan. 

Untuk itu RBG Solopeduli memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis 

bagi bayi/anak balita dari pasien member sampai usianya 2 tahun. Adapun 

peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan bayi/anak balita meliputi 

pelayanan neonatal, tindik telinga, imunisasi dan pengobatan penyakit ringan.  

Pelayanan neonatal, pelayanan ini diberikan semenjak bayi dilahirkan 

dan sudah dipotong tali pusatnya (erat kaitannya dengan persalinan), bayi 

yang lahir oleh perawat kemudian ditimbang, diukur panjang badan lingkar 

dadanya dan lingkar kepalanya kemudian segera dibersihkan dan dikenakan 
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pakaian hangat. Kemudian oleh bidan bayi diberi vitamin K, imunisasi 

hepatitis B, Polio 1 dan BCG. Selama rawat inap yang bertugas merawat bayi 

adalah perawat, yaitu dengan membersihkan tali pusat bayi, memandikan, 

memberikan baju, menyusukan bayi pada ibunya dan jika ASI ibu belum 

keluar maka perawatlah yang akan memberikan susu kepadanya. Setelah ibu 

dirasa sudah sehat maka bayi  diperbolehkan pulang. Untuk pelayanan 

selanjutnya adalah perawatan tali pusat dan kontrol tali pusat untuk bayi 

berumur kurang dari satu bulan. Setelah lima hari kelahiran ibu pasien 

member membawa bayinya ke RBG Solopeduli untuk dikontrol tali pusatnya, 

apakah sudah mengering atau belum. Putusnya tali pusat biasanya terjadi 

setelah 1-4 minggu setelah dilahirkan. Hambatan dalam pelayanan neonatal 

adalah tidak tersedianya ruangan yang khusus untuk bayi, untuk itu para 

pasien menyarankan agar RBG Solopeduli mengadakan ruangan tersebut. Hal 

ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ny. Siti Ningsih saat wawancara pada 

tanggal 20 April 2009: 

”Ya saran saya, itu lho mbak, ruangan untuk bayi kok kelihatannya 
belum ada, alangkah baiknya jika ruangan tersebut diadakan.” 
 

Tindik telinga, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

bayi/anak balita perempuan. Tindik telinga setelah bayi berusia satu minggu 

kelahiran. Pelayanan tindik telinga dilakukan oleh bidan dengan 

menggunakan jarum khusus untuk menindik telinga. Imunisasi dan 

pemantauan tumbuh kembang bayi/balita. Untuk pelayanan imunisasi 
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diberikan kepada bayi/anak balita, yang pertama ibu pasien member 

melakukan pendaftaran, kemudian oleh bidan, bayi ditimbang dan diukur suhu 

tubuhnya dengan menggunakan termometer, setelah di anamnese untuk 

mengetahui umur bayi, berat badan dan adakah sakit yang sedang diderita 

bayi, maka bayi kemudian diperiksa dan diberikan imunisasi sesuai dengan 

kebutuhan bayi/balita. Pelayanan kesehatan imunisasi yang diberikan kepada 

bayi/balita meliputi: Hepatitis B, Polio 1 dan BCG 1 diberikan kepada bayi 

setelah dilahirkan, satu bulan kemudian pada waktu bayi berumur 1 bulan 

diberi imunisasi Polio 2, satu bulan kemudian ketika bayi berumur 2 bulan 

diberi imunisasi Polio 3 dan DPT Combo 1, ketika bayi berumur 3 bulan 

maka bayi diberi imunisasi Polio 4dan DPT Combo 2, satu bulan kemudian 

ketika bayi berumur 4 bulan maka bayi diberi imunisasi DPT Combo 3, dan 

yang terakhir ketika bayi berusia 9 bulan diberi imunisasi campak. Adapun 

manfaat dari imunisasi di atas antara lain : Hepatistis bertujuan agar 

bayi/balita memiliki kekebalan tubuh dari penyakit hepatitis, Polio agar anak 

tidak terkena polio yaitu cacat polio pada kaki, BCG agar  bayi/balita tidak 

terkena TBC atau penyakit paru-paru, DPT agar bayi/balita tidak terkena 

Depteri, Partusis, dan Tetanus, dan Campak agar bayi/balita tidak terkena 

penyakit campak. Setelah imunisasi pasien akan mendapatkan asupan gizi 

baik untuk bayi dan ibunya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ny. 

Wartini saat wawancara tanggal 28 Maret 2009: 
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”Saat imunisasi ya bayi saya ditimbang, diukur suhu tubuhnya trus 
diberi imunisasi sesuai dengan umurnya. Kemudian diberi asupan gizi, 
ya susu, snack, roti.” 
 

Pelayanan pengobatan penyakit ringan diberikan kepada bayi/balita 

sesuai dengan keluhan atau sakitnya. Hal ini juga terkait dengan efek samping 

dari imunisasi DPT dan campak. Efek samping dari imunisasi ini adalah bayi 

akan mengalami panas , hal ini terjadi karena vaksin di dalam tubuh bayi 

bekerja. Tindakan yang diambil oleh tenaga medis RBG Solopeduli adalah 

memberikan obat penurun panas sesuai dengan umur bayi. Untuk bayi yang 

menderita batuk, pilek, panas , diare dan gatal-gatal diberikan obat sesuai 

dengan keluhan dan umur bayi/balita.  

Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) sama 

halnya dengan pelayanan kesehatan sebelumnya, berjalan dengan baik dan 

antar tenaga medis saling membantu. Dalam pelayanan ini diberikan secara 

profesional oleh tenaga yang sudah berpengalaman. Hambatan-hambatan 

dalam memberikan pelayanan ini dirasa tidak ada oleh para tenaga medis 

RBG Solopeduli. Hanya saja dalam memberiakan pelayanan bagi anak 

dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan lebih. 

Untuk pelayanan pengobatan penyakit ringan baik untuk ibu dan anak, 

banyak pada sakit panas, flu atau batuk dari pasien menyatakan cocok dengan 

obat yang diberikan oleh RBG Solopeduli. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Ny. Sumiyati saat wawancara tanggal  24 April 2009: 
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“ ........jika saya atau anak saya sakit periksanya kesana, dan cuma 
dengan minum obatnya dua sampai tiga kali sudah sembuh,....” 

 

Saran dan kritik dalam pelayanan pengobatan penyakit ringan 

diberikan oleh pasien yaitu Ny. Ema Dwi R saat wawancara tanggal 20 April 

2009: 

” Dulu pas saya memeriksakan anak saya yang gatal-gatal, ternyata di 
RBG tidak ada obatnya dan saya harus beli sendiri di luar, untuk itu 
saya menyarankan agar RBG lebih melengkapi obat-obatannya, 
terutama untuk bayi.” 

 
Untuk dapat melihat peran RBG Solopeduli dalam pelayanan 

kesehatan anak secara jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 14 
Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Yang Kaitanya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan Kesehatan Anak 
Pelayanan Kesehatan Ibu Pasien 

Harapan Norma Wujud 
Perilaku 

Penilaian dan 
Reward/Sanksi 

Anik 
Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno 
Catur 
Sitri 
Ningsih 
Ema Dwi 
R 
Sumiyati 

Dalam 
pelayanan 
neonatal 
kecenderungan 
pasien berharap 
bidan dan 
perawat dapat 
memberikan 
perawatan bagi 
bayinya. 
 

Perawatan. Bidan akan 
memotong tali 
pusat, dan 
selanjutnya 
bayi dirawat 
oleh perawat, 
meliputi 
perawatan tali 
pusat, bayi 
dibersihkan, 
ditimbang, 
diukur panjang 
badannya, 
lingkar dada, 
lingkar kepala, 
kemudian bayi 
dibedaki dan 

- Sebagian baik. 
- dan sebagian 

buruk. 
- Ucapan 

terimakasih dan 
merekomendasikan 
orang lain untuk 
mendapatkan 
pelayanan neonatal 
di RBG 
Solopeduli. 

- Saran, yaitu RBG 
Solopeduli 
diharapakan dapat 
menyediakan 
ruangan khusus 
bayi sebab selama 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



93 
 

diberi baju 
serta diberi 
salep mata. 
Saat merawat 
bayi perawat 
biasanya 
memuji-muji 
bayi 
(ngudang). 
Kemudian 
oleh bidan 
bayi diberi 
vitamin K dan 
imunisasi 
hepatitis B. 
Jika perawatan 
pada ibu sudah 
selesai maka 
bayi oleh 
perawat 
disusukan ke 
ibunya. 

ini ruangan 
tersebut belum ada. 
Selama ini 
tindakan pasien 
dengan tidak 
adanya ruangan 
bayi, mereka 
menidurkan 
bayinya di ranjang 
sebelahnya. 

 

Anik 
Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno 
Catur 
Sitri 
Ningsih 
Ema Dwi 
R 
Sumiyati 

Bidan dapat 
memberikan 
pelayanan tindik 
telinga. 
 

Pelayanan  Seorang bidan 
akan menindik 
telinganya 
dengan jarum 
khusus untuk 
menindik. 
Dalam 
memberikan 
pelayanan ini 
bidan sangat 
sabar dalam 
mengahapi 
bayi yang akan 
ditindik 
telinga. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Merekomendasikan 

ke orang lain agar 
orang lain tersebut 
menindikan telinga 
bayinya di RBG 
Solopeduli saja.  

Anik 
Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno 

Bidan dapat 
memberikan 
imunisasi yang 
dibutuhkan oleh 
bayinya. 

Imunisasi  Bidan 
mempersilakan 
masuk pasien, 
sambil 
menimbang 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih dan 
merekomendasikan 
ke orang lain untuk 
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Catur 
Sitri 
Ningsih 
Ema Dwi 
R 
Sumiyati 

bayi, 
mengukur 
suhu tubuhnya 
bidan bertanya 
tentang kabar 
bayi dan 
ibunya, 
kemudian 
anamnese, 
pemberian 
imunisasi 
sesuai umur 
bayi, konseling 
dan pemberian 
asupan gizi. 

melakukan 
imunisasi di RBG 
Solopeduli. 

- Sebagai bentuk 
kepuasan pasien 
maka pasien dating 
kembali untuk 
mengimunisasikan 
bayinya di RBG 
Solopeduli. 

 

Anik 
Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno 
Catur 
Sitri 
Ningsih 
Ema Dwi 
R 
Sumiyati 

Bidan dapat 
menyembuhkan 
sakit si bayi. 

Pemberian 
obat 

Pengobatan 
penyakit 
ringan 
diberikan 
bidan sesuai 
dengan 
keluhan, 
pertama pasien 
dipersilakan 
masuk ruang 
periksa, 
diawali dengan 
senyum bidan 
melakukan 
anamnese, 
kemudian 
pasien 
diperiksa, 
setelah itu 
bidan akan 
memberikan 
obat.  

- Sebagian baik 
- Sebagian tidak 

baik. 
- Ucapan 

terimakasih dan 
sebagai tindakanya 
yaitu 
merekomendasikan 
ke orang lain agar 
berobat ke RBG 
Solopeduli ketika 
bayinya sakit. 

- Saran, agar RBG 
Solopeduli 
mencarikan dan 
menyediakan obat 
yang dibutuhkan 
pasien, dan 
tindakan pasien 
selanjutnya adalah 
membeli obat 
sendiri ke apotik, 
contonya obat gatal 
untuk anak. 

 
Anik 
Yuliana 

Bidan dapat 
memberikan 

Konseling  Konseling 
diberikan oleh  

- Baik 
- Ucapan 
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Ratem 
Wartini 
Rertno 
Catur 
Sitri 
Ningsih 
Ema Dwi 
R 
Sumiyati 

konseling. seorang bidan 
jika pasien 
sudah selesai 
pemeriksaan 
dan pemberian 
obat. 
Konseling 
yang diberikan 
mengenai obat 
yang harus 
diminum, 
kapan, dan 
dosisnya. 

terimakasih. 
- Pasien 

mempraktekan  
konseling yang 
telah diberikan 
oleh bidan. 

Sumber: Data Primer  

D. Pelayanan KB  

Peran RBG Solopeduli dalam memberikan pelayanan KB antara lain 

meliputi: 

a) Metode sederhana tanpa alat/obat, untuk memberikan pelayanan KB dengan 

metode ini maka bidan akan memberikan penjelsan yang meliputi KB 

kalender yaitu dengan menghitung masa subur sehingga dapat diketahui 

waktu yang aman untuk melakukan hubungan, metode suhu basal, Coitus 

Interutus, dan metode lendir serviks. Untuk metode sederhana dengan 

alat/obat adalah dengan menggunakan kondom. Metode sederhana jarang 

digunakan oleh pasien sebab kelemahannya lebih banyak. 

b) Metode Efektif 

Untuk metode efektif yang digunakan oleh RBG Solopeduli dalam 

melayani program KB adalah dengan cara pil, suntik, IUD dan Implan. Pasien 

yang datang mendaftar di tempat pendaftaran untuk pendataan diri pasien. 
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Kemudian oleh bidan, pasien ditimbang dan ditensi dan di anamnese untuk 

mengetahui kondisi pasien apakah setelah persalinan, sedang menstruasi atau 

tidak, ingin menggunakan kontrsepsi apa dan lain-lainnya. Setelah itu pasien 

diperiksa maka bidan akan memberikan pelayanan KB dan penyuluhan. Dari 

hasil wawancara dengan 7 responden hanya 2 responden yang ikut KB, dan 

KB yang dipilih adalah KB dengan cara suntik, sebab cara ini lebih mudah 

dan pasien lebih nyaman. Seperti yang dikatakan oleh Ny. Retno Catur dalam 

wawancara pada tanggal 28 Maret 2009: 

“Saya ikut KB dan KB yang saya pilih adalah suntik itu lebih mudah daripada 
pil karena kalau dengan pil saya sering lupa meminumnya”  
 

Seperti halnya dengan pelayanan sebelumnya, pelayanan KB diberikan 

dengan baik. Hambatan yang terjadi dalam pelayanan KB menurut Bidan dan 

Perawat RBG Solopeduli hampir tidak ada hanya saja terkadang ada pasien 

yang ikut KB kembali datang untuk mendapat pelayanan KB tepat pada 

tanggal waktu suntik atau setelah tanggal waktu suntik. Untuk pelayanan KB 

tidak semua pasien member mendapatkannya sebab hanya mereka yang 

bersedia untuk KB yang mendapatkannya. Seperti halnya pasien yang 

bernama Ny. Sumiati dalam wawancara tanggal 24 April 2009 : 

“Saya tidak ikut KB soalnya dalam keyakinan saya KB itu tidak boleh”. 
 

Dari pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa sebagian dari 

pasien member tidak ikut KB dengan alasan bahwa KB tidak sesuai dengan 
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keyakinannya. Jika sudah begitu pihak RBG Solopeduli memberikan 

kebebasan untuk KB atau tidak KB.  

c) Kontrol KB 

Pelayanan kontrol KB dilakukan kepada pasien member yang ikut KB. 

Biasanya kontrol KB dilakukan menurut metode yang dipakai oleh pasien 

member. Setelah pasien memutuskan untuk ber-KB maka bidan akan 

menyuruh pasien untuk kembali lagi datang untuk kontrol. Jangka waktu 

untuk suntik kembali tergantung suntik KB yang diambil, 3 bulan sekali atau 

1 bulan sekali. Suntik  KB dalam jangka waktu 3 bulan sekali sangatlah baik 

dilakukan pada ibu-ibu yang menyusui jika 1 bulan sekali dapat menghambat 

produksi ASI. Untuk lebih ringkasnya dalam menjelaskan peran RBG 

Solopeduli dalam pelayanan KB maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 15 
Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Yang Kaitannya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan KB 
Pelayanan KB Pasien 

Harapan Norma Wujud 
perilaku 

Penilaian dan 
Sanksi/Reward 

Retno Catur 
Siti Ningsih 

Kecenderungan 
pasien 
berharap bidan 
mampu 
memberikan 
pelayanan 
pemasangan 
KB suntik. 
 

Pelayanan 
pemasangan 
KB suntik.  

Oleh bidan, 
pasien 
dipersilakan 
masuk ruang 
periksa, tidak 
lupa senyum 
pada 
pasiennya, 
kemudian 
pasien 
ditimbang dan 
ditensi, 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih dan 
merekomendasik
an ke orang lain 
untuk melakukan 
pemasangan KB 
di RBG 
Solopeduli. 
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anamnese, 
dan 
pemasangan 
KBsuntik.  

Retno Catur 
Siti Ningsih 

Kecenderungan 
pasien 
berharap bidan 
dapat 
memberikan 
penyuluhan 
KB suntik. 

Penyuluhan 
KB suntik. 

Setelah 
pemasangan 
KB suntik 
bidan 
memberikan 
penyuluhan 
mengenai KB 
yang 
digunakan. 
Penyuluhan 
diberikan 
dengan 
ngobrol biasa 
sehingga 
terkesan lebih 
akrab dengan 
pasiennya. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

mempraktekan 
penyuluhan KB 
yang didapat dari 
bidan. 

Retno Catur 
Siti Ningsih 

Pasien 
berharap bidan 
dapat 
memberikan 
pelayanan 
kontrol KB 
dengan baik. 

Kontrol KB. Setelah tiga 
bulan, bidan 
akan 
memberikan 
kembali 
suntik KB. 
Dimana 
pasien datang, 
dipersilakan 
masuk ke 
ruang periksa 
dengan seyum 
dan ramah 
melayani 
pasiennya, 
tidak lupa 
menanyakan 
kabar 
pasiennya.  

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien kembali 

lagi ke RBG 
Solopeduli untuk 
melakukan 
kontrol KB. 
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E. Pelayanan MTBS  

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah suatu pendekatan yang 

digagas oleh WHO dan UNICEF untuk menyiapkan petugas kesehatan 

melakukan penilaian, membuat klasifikasi serta memberikan tindakan kepada 

anak terhadap penyakit-penyakit yang umumnya mengancam jiwa. Tiga 

komponen dari MTBS ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan petugas; 

memperkuat sistem kesehatan serta meningkatkan kemampuan perawatan di 

rumah oleh keluarga dan masyarakat. MTBS diperkenalkan pertama kali pada 

1999. Pelayanan MTBS di RBG Solopeduli tidak dapat dilepaskan dari pelayanan 

kesehatan bayi/ anak balita. Pemeriksaan dimulai dengan melakukan penilaian 

yang dilanjutkan dengan pembuatan klasifikasi yang diikuti dengan pemberian 

tindakan. Konseling menjadi langkah selanjutnya dan menjadi bagian tak terpisah 

dari alur MTBS.  Case manager di sini adalah para bidan menentukan konseling 

apa yang diperlukan saat pemeriksaan, misalnya perlu diberikan konseling 

kesehatan lingkungan, gizi atau imunisasi. Pasien juga berhak meminta bidan 

yang bersangkutan untuk melakukan konseling. Selain itu bidan juga memberikan 

konseling mengenai cara perawatan anak di rumah waktu sakit.  

Materi meliputi kepatuhan minum obat, cara minum obat, menasehati cara 

pemberian makanan sesuai umur, memberi nasehat kapan melakukan kunjungan 

ulang atau kapan harus kembali segera. Dengan pemberian konseling diharapkan  

pengantar atau ibu pasien mengerti penyakit yang diderita, cara penanganan anak 

di rumah, memperhatikan perkembangan penyakit anaknya sehingga mampu 
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mengenali kapan harus segera membawa anaknya ke petugas kesehatan serta 

diharapkan memperhatikan tumbuh kembang anak dengan cara memberikan 

makanan sesuai umurnya. Peran RBG Solopeduli dalam pelayanan MTBS dapat 

lebih jelas kita lihat pada table berikut ini: 

Tabel 16 
Perilaku Yang Muncul  Dalam Interaksi Yang Kaitannya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan MTBS 
Pelayanan MTBS Pasien  

Harapan Norma Wujud 
perilaku 

Penilaian dan 
Sanksi/Reward 

Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Kecenderungan 
pasien berharap 
bidan dapat 
mengambil 
tindakan medis 
yang tepat pada 
bayinya dan 
dapat dapat 
menyembuhkan 
pasiennya.  

Tindakan 
medis. 

Bidan 
melakukan 
anamnese, 
penilaian dan 
pembuatan 
klasifikasi 
tentang 
penyakit 
bayi, yang 
diteruskan 
dengan 
tindakan 
medis. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

kembali lagi 
ke RBG 
Solopeduli 
untuk 
mendapatkan 
tindakan 
medis ketika 
bayinya 
sakit. 

Anik Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Rertno Catur 
Sitri Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Pasien 
cenderung 
berharap bidan 
dapat 
memberikan 
konseling. 

Konseling  Bidan 
memberikan 
konseling 
mengenai 
bagaimana 
merawat anak 
sakit di 
rumah, obat 
yang harus di 
minum, 
dosisnya dan 
juga makanan 
apa saja yang 
boleh 
dimakan dan 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Pasien 

memprakteka
n konseling 
yang 
diberikan 
oleh bidan. 
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tidak boleh 
dimakan. 
Dalam 
memberikan 
pelayanan 
MTBS bidan 
selalu 
mengawali 
dan 
mengakhiri 
dengan 
semyuman 
kepada 
pasiennya. 

 Sumber: Data Primer 

F. Pelayanan Ambulan Gratis. 

Pelayanan ambulan gratis diberikan kepada pasien member yang akan 

melahirkan dan sesudah melahirkan. Yaitu untuk menjemput dan mengantar 

pasien member. Pada kenyataannya pasien member hanya mengunakan layanan 

ini untuk mengantar mereka pulang. Yang berperan dalam layanan ini adalah 

sopir, dia akan mempersilakan pasien masuk ke ambulan dan membantu pasien 

untuk memasukkan barang-barang dari pasien. Setelah semuanya terangkut sopir 

akan mengantarkan pasien sampai rumahnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Ny. 

Sumiyati waktu wawancara tanggal 28 April 2009: 

”....Ambulan juga, dulu waktu saya pulang juga diantar sampai rumah, 
untuk berangkat kesananya saya sama suami saya berangkat sendiri.” 

 
Harapan pasien pada pelayanan ini adalah mereka dapat diantar pulang 

sehingga mereka dapat sampai rumah dengan selamat. Dalam memberikan 

pelayanan ini dinilai baik, pasien diantar sampai rumahnya. Sebagai sanksinya 
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pasien selalu memberikan ucapan terimakasih pada sopir setelah mereka diantar 

sampai ke rumah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:   

                                            Tabel 17 
Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi Yang Kaitanya Dengan Peran RBG 

Solopeduli  Dalam Pelayanan Ambulan Gratis 
Pelayanan Ambulan Gratis Pasien  

Harapan Norma Wujud 
perilaku 

Penilaian dan 
Sanksi/Reward 

Anik 
Yuliana 
Ratem 
Wartini 
Siti Ningsih 
Ema Dwi R 
Sumiyati 

Kecenderungan 
pasien 
menggunakan 
pelayanan ini 
ketika pulang 
dari RBG 
Solopeduli dan 
harapan 
mereka dapat 
menggunakan 
pelayanan 
ambulan gratis 
ini kapan saja 
ketika pasien 
akan pulang.  

Pelayanan 
ambulan 
gratis. 

Sopir 
mempersilakan 
pasien masuk 
ke ambulan 
dan membantu 
memasukkan 
barang-barang 
bawaan pasien, 
saat 
diperjalanan 
sopir juga 
mengajak 
ngobrol 
pasien, sopir 
dalam 
mengemudi 
cukup hati-
hati/tidak ugal-
ugalan. Dalam 
pelayanan ini 
sopir ambulan 
mengantarkan 
pasien sampai 
di rumahnya. 

- Baik 
- Ucapan 

terimakasih. 
- Merekomendasikan 

ke orang lain, jika 
membutuhkan 
pelayanan ambulan 
maka dapat 
menguhubungi ke 
RBG Solopeduli.  

Sumber: Data Primer 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN RUMAH BERSALIN GRATIS SOLOPEDULI DALAM 

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DARI KALANGAN 

KELUARGA MISKIN 

 

Peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dari 

kalangan keluarga miskin dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori 

peran, dimana peran merupakan istilah dalam dunia teater, seorang aktor harus 

bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia 

diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater itu kemudian 

dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Biddle dan Thomas 

membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, namun dalam 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua golongan saja yaitu istilah-istilah yang 

menyangkut orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial (aktor dan 

target) dan perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. Dalam penelitian ini aktor 

yang di maksud adalah pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan di RBG 

Solopeduli yang sedang berperilaku menuruti suatu perannya sebagai pelaku (yaitu 

seorang bidan, perawat, manager, sopir dan staf yang lainnya). Target atau sasaranya 

adalah para pasien member yang mempunyai hubungan dengan para pelaku pemberi 

pelayanan di RBG Solopeduli dan perilakunya dari para pelakunya. Untuk 

menganalisa perilaku dalam kaitannya dengan peran RBG Solopeduli dalam 

pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan keluarga miskin dengan 
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menggunakan lima istilah yaitu harapan tentang peran, norma, wujud perilaku dalam 

peran, penilaian dan sanksi/reward. Untuk menerangkan peran RBG Solopeduli maka 

lima istilah ini tidak dapat dipisahkan, sebab satu dengan yang lainnya saling 

mempengaruhi.  

Harapan tentang peran adalah harapan  pasien terhadap para pelaku di RBG 

Solopeduli dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Harapan pasien 

pada masing-masing pelayanan kesehatan tentu saja berbeda antara pelayanan 

kesehatan yang satu dengan yang lainnya. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi 

pelayanan kehamilan, persalinan, KIA, KB, MTBS dan ambulan gratis. 

 Kecenderungan harapan dari pasien adalah para pelaku di RBG Solopeduli 

(bidan dan perawat) mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan, perawatan, 

memberikan saran/nasehat, konseling serta harapan dapat menyembuhkan sakitnya. 

Untuk mewujudkan harapan pasien maka dibutuhkan sebuah norma yang dapat 

mengikat RBG Solopeduli dalam memberikan pelayanan kesehatan. Norma dalam 

penelitian ini berupa pelayanan, perawatan, saran/nasehat, imunisasi, senam hamil 

dan pemberian obat. Norma yang ada baru akan kelihatan jika sudah diwujudkan 

dalam perilaku pemegang peran. Untuk menganalisa apakah harapan pasien sesuai 

tidak dengan perilaku individu di RBG Solopeduli maka dapat kita lihat pada wujud 

dari perilakunya. Wujud perilaku dari RBG Solopeduli telah sesuai manakala sesuai 

dengan harapan dari para pasiennya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara 

gratis  dan wujud perilaku tidak sesuai manakala tidak sesuai dengan harapan para 

pasiennya yaitu pelayanan yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
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pasiennya, misalnya tenaga medis tidak dapat memberikan obat yang dibutuhkan 

dengan sebab obat yang dibutuhkan tidak tersedia dan tidak tersedianya ruangan 

khusus untuk bayi. Kesesuaian dan ketidaksesuaian akan memunculkan penilaian dan 

sanksi/reward dari para pasiennya. Penilaian para pasien cenderung baik dalam semua 

jenis pelayanan, dan sebagai reward dari penilaian baik ini para pasien selalu 

memberikan ucapan terimakasih setelah mereka memperoleh pelayanan. Selain itu 

pasien juga sering merekomendasikan kepada orang lain agar mereka datang ke RBG 

Solopeduli, jika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Rekomendasi inilah yang 

menjadi salah satu sarana bagi RBG Solopeduli untuk mensosialisasikan 

keberadaannya kepada masyarakat luas.  
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MATRIK TEMUAN HASIL PENELITIAN 
 

Jenis 
Pelayanan 

Yang 
Berperan 

Norma-
Normanya 

Wujud Perilaku 

Kehamilan Bidan Pelayanan 
neonatal, 
pemberian 
obat, 
saran/naseh
at dan 
senam 
hamil. 

Dalam pelayanan neonatal bidan 
melakukan anamnese, timbang berat 
badan ukur tinggi badan, (ukur) tekanan 
darah, (ukur) tinggi fundus urteri, 
(Pemberian) Tetanus Toksoid (TT), 
(pemberian) tablet zat besi dan multi 
vitamin. 
Jika pasien/ibu hamil sakit dan 
memeriksakan diri,  maka bidan 
melakukan anamnese, pemeriksaan dan 
memberikan obat-obatan yang sesuai 
dengan sakitnya. 
Setelah pemeriksaan, bidan memberikan 
penyuluhan mengenai perawatan 
kehamilan, gizi dan perawatan 
payudara. 
Jika kehamilan telah menginjak usia 7-8 
bulan  akan mendapatkan pelayanan 
senam hamil dimana bidan memberikan 
contoh dan aba-aba bagaimana 
melakukan senam hamil. Dalam 
memberikan pelayanan ini bidan selalu 
berusaha untuk memberikan seyuman 
kepada para pasiennya, ramah dan 
penuh kekeluargaan. 

Persalinan  Bidan 
Perawat 

Pertolongan 
persalinan, 
pelayanan 
dan 
perawatan, 
saran/naseh
at. 

Pada pertolongan persalinan bidan 
melakukan anamnesa, pemeriksaan 
fisik, palpasi (periksa raba) dan 
oskoltasi, pemeriksaan denyut jantung 
bayi dan jumlah bayi dalam kandungan. 
Jika pembukaan sudah lengkap maka 
bidan akan memimpin pasien untuk 
mengedan. Saat memimpin mengedan 
bidan selalu memberikan motivasi 
dengan sabar. Setelah bayi keluar maka 
bidan akan memotong tali pusat, 
membersihkan ari-ari dan menjahit jika 
terjadi robekan. 
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Dalam pelayanan kontrol kesehatan 
paska persalinan bidan sebelumnya 
menyapa pasiennya dan bertanya 
bagaimana kondisinya dengan seyuman 
diwajahnya. Kemudian melakukan 
pemeriksaan kembali fundus uteri, 
kontraksi uterus, pendarahan, jahitan 
pasien, serta pemberian nutrisi, vitamin 
A, antibiotik dan tablet penambah darah. 
Kemudian bidan memberikan 
penyuluhan mengenai masalah 
kesehatan ibu dan anak, pemberian ASI, 
gizi, perawatan pasca persalinan 
meliputi perawatan ibu dan bayi serta 
memberikan contoh bagaimana 
melakukan senam nifas. 

Kesehatan 
Ibu dan 
Anak (KIA) 

Bidan 
Perawat  

Pemberian 
obat, 
perawatan 
payudara, 
pelayanan, 
perawatan, 
imunisasi, 
konseling 

Dalam pelayanan kesehatan ibu: 
- Saat ibu/pasien kontrol jahitan maka 

bidan melakukan anamnese, 
pemeriksaan meliputi tensi, berat 
badan dan jahitan.. 

- Setelah kontrol jahitan dilanjutkan 
perawatan payudara dimana bidan 
memberikan contoh bagaimana cara 
merawat payudara pada pasiennya. 

- Bila pasien melakukan pemeriksaan 
atas sakitnya maka bidan melakukan 
anamnese, pemeriksaan, dan 
kemudian pemberian obat. Sama 
dengan pelayanan yang lainnya, 
dalam pelayanan ini bidan dan 
perawat selalu memberikan semyum 
jika pasiennya datang, mempersilakan 
masuk dan jika sudah selesai maka 
akan pasien akan diantar keluar 
sampai pintu. 

Dalam pelayanan kesehatan anak: 
- Bidan akan memotong tali pusat, dan 

selanjutnya bayi dirawat oleh 
perawat, meliputi perawatan tali 
pusat, bayi dibersihkan, ditimbang, 
diukur panjang badannya, lingkar 
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dada, lingkar kepala, kemudian bayi 
dibedaki dan diberi baju serta diberi 
salep mata. Kemudian oleh bidan 
bayi diberi vitamin K dan imunisasi 
hepatitis B. Jika perawatan pada ibu 
sudah selesai maka bayi oleh perawat 
disusukan ke ibunya. 

- Seorang bidan akan menindik 
telinganya dengan jarum khusus 
untuk menindik. Dalam memberikan 
pelayanan ini bidan melakukannya 
dengan sabar dan telaten, berusaha 
menenangkan bayi agar dapat 
menindik dengan tepat. 

- Dalam pelayanan imunisasi, yang 
dilakukan bidan adalah menimbang 
bayi, mengukur suhu tubuhnya, 
anamnese, pemberian imunisasi 
sesuai umur bayi, konseling dan 
pemberian asupan gizi. 

- Pengobatan penyakit ringan diberikan 
bidan sesuai dengan keluhan, pertama 
pasien dianamnese, kemudian pasien 
diperiksa, setelah itu bidan akan 
memberikan obat. 

- Konseling diberikan oleh  seorang 
bidan jika pasien sudah selesai 
pemeriksaan dan pemberian obat. 
Konseling yang diberikan mengenai 
obat yang harus diminum, kapan, dan 
dosisnya. 

KB Bidan Pemasangan 
KB suntik, 
penyuluhan, 
kontrol KB 
suntik. 

Saat pemasangan KB suntik oleh bidan, 
pasien ditimbang dan ditensi dan di 
anamnese, kemudian baru pemasangan 
KB suntik 
Setelah pemasangan KB suntik bidan 
memberikan penyuluhan mengenai KB 
yang digunakan. Penyuluhan diberikan 
ketika pasien selesai pemasangan KB. 
Setelah tiga bulan, bidan akan 
memberikan kembali suntik KB. 
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MTBS Bidan Tindakan 
medis, 
konseling. 

Bidan melakukan anamnese, penilaian 
dan pembuatan klasifikasi tentang 
penyakit bayi, yang diteruskan dengan 
tindakan medis. 
Kemudian bidan memberikan konseling 
mengenai bagaimana merawat anak 
sakit di rumah, obat yang harus di 
minum, dosisnya dan juga makanan apa 
saja yang boleh dimakan dan tidak boleh 
dimakan. 

Ambulan 
gratis 

Sopir Pelayanan 
ambulan 
gratis. 

Sopir mempersilakan pasien masuk ke 
ambulan dan membantu memasukkan 
barang-barang bawaan pasien, saat 
diperjalanan sopir tidak hanya diam saja 
tetapi juga mengajak ngobrol pasien, 
sopir dalam mengemudi cukup hati-
hati/tidak ugal-ugalan. Dalam pelayanan 
ini sopir ambulan mengantarkan pasien 
sampai di rumahnya. 

Sumber: Data Primer 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini mengenai peran Rumah Bersalin Gratis Solopeduli 

dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan keluarga 

miskin yang telah dilakukan di kota Surakarta menyimpulkan beberapa hal yang 

penting yang terkait dengan obyek penelitian yakni bidan, perawat, manager, 

sopir dan para pasien member yang telah menerima pelayanan kesehatan di RBG 

Solopeduli. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

Peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan 

keluarga miskin meliputi; pelayanan kehamilan, peran dari RBG Solopeduli 

dalam pelayanan kesehatan kehamilan meliputi pelayanan antenatal, pengobatan 

penyakit ringan, penyuluhan masalah kehamilan, senam hamil. Pelayanan 

persalinan, pelayanan ini diberikan kepada ibu yang akan melahirkan sampai 

setelah melahirkan dan diijinkan pulang. Peran RBG Solopeduli dalam pelayanan 

kesehatan persalinan meliputi pertolongan persalinan, rawat inap, kontrol 

kesehatan pasca persalinan, penyuluhan, senam nifas. Pelayanan kesehatan ibu 

dan anak (KIA) meliputi dua pelayanan yaitu pelayanan kesehatan ibu dan 

pelayanan kesehatan bayi/anak balita.   Pelayanan kesehatan ibu dilakukan kepada 
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pasien member diberikan pasca persalinan. Peran RBG Solopeduli dalam 

pelayanan kesehatan ibu meliputi; kontrol jahitan, perawatan payudara pasca 

persalinan, senam nifas, dan  pengobatan penyakit ringan. Pelayanan kesehatan 

bayi/ anak balita, peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan bayi/anak 

balita yaitu pelayanan neonatal, imunisasi, dan pengobatan penyakit ringan.  

     Pelayanan KB, peran RBG Solopeduli dalam memberikan pelayanan KB, 

meliputi dua pelayanan yaitu pelayanan KB dengan menggunakan metode 

sederhana (tanpa alat/obat atau dengan alat/obat) dan metode efektif. 

Kecenderungan pasien memilih untuk menggunakan metode efektif, yaitu dengan 

suntik KB. Pelayanan MTBS, peran RBG Solopeduli dalam pelayanan MTBS, 

dimana bidan melakukan anamnese, penilaian, pemeriksaan dan pemberian 

konseling. Pelayanan ambulans gratis, peran RBG Solopeduli dalam pelayanan 

ini adalah dimana seorang sopir akan menjemput dan mengantar pasien sampai ke 

tempat tujuan. Kecenderungan pasien hanya menggunakan layanan ini pada 

waktu mereka pulang dari RBG Solopeduli. 

Kecenderungan pasien memberikan penilaian baik pada semua pelayanan, 

sebab semua yang dibutuhkan oleh pasien telah terpenuhi. Namun dalam 

pelayanan kesehatan anak, dinilai tidak baik menurut sebagian pasiennya sebab 

RBG Solopeduli tidak menyediakan obat yang pasien butuhkan sehingga  mereka 

harus membelinya sendiri di apotik, dan RBG Solopeduli juga belum 

menyediakan ruangan khusus untuk kamar bayi. 
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Keberadaan RBG Solopeduli tentu saja sangat membantu keluarga miskin 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Namun tidak selamanya gratis itu 

akan baik bagi mereka, sebab hal tersebut tidak mendidik para pasiennya. Untuk 

itu RBG Solopeduli selain memberikan pelayanan gratis juga harus memberikan 

program pemberdayaan guna meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi 

mereka. 

 

B. IMPLIKASI  

1. Implikasi Teori 

Penelitian ini membahas mengenai peran RBG Solopeduli dalam 

memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan keluarga 

miskin, secara teoritik dianalisis dan dikaji dengan teori yang mendukung 

yaitu teori peran. Teori ini merupakan bagian dari teori-teori psikologi sosial 

yang dikembangan oleh Biddle & Thomas (1966). Teori peran merupakan 

teori yang membahas seseorang atau kelompok yang dimana dia sebagai 

aktor dapat berperilaku sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat, 

dalam hal ini para pasien member. Dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan dua istilah dalam kaitanya dengan peran, sehingga hasil 

penelitian ini kurang lengkap dalam menjelaskan dan mengambarkan peran 

dari para pelaku di RBG Solopeduli. Dimana hasilnya hanya menjelaskan 

dan mengambarkan para pelaku di RBG Solopeduli yang berperan sebagai 

aktor dan perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, sehingga 
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memunculkan harapan dimana kecenderungan pasien menyatakan bahwa 

RBG Solopeduli telah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan 

harapan mereka, walaupun dalam pelayanan kesehatan anak menurut 

sebagian pasien belum sesuai dengan harapan mereka. Penilaian dan 

sanksi/reward diberikan untuk mempertahankan nilai baik. Dengan nilai 

baik maka para pelaku pemberi pelayanan akan memperoleh ucapan 

terimakasih dan merekomendasikan ke orang lain untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan  di RBG Solopeduli, dan dengan nilai yang tidak baik 

maka para pasien akan memberikan sanksi berupa kritik dan saran.  

2. Implikasi Metodologis 

Penelitian yang telah dilaksanakan ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan jenis deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan 

mengenai peran RBG Solopeduli dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak 

yang berasal dari para informan dan responden. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).  

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen dalam 

pengumpulan data dengan cara berinteraksi dan melakukan wawancara 

dengan obyek yang diteliti. Informan dan responden dipilih berdasarkan 

purposive sampling. Dalam penelitian ini keragaman responden kurang 

bervariasi sehingga kurang dapat menjawab tujuan penelitian. Seharusnya 

responden tidak hanya diambil berdasarkan wilayah dan pelayanan yang 
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diperoleh tetapi juga berdasarkan lamanya mereka mendapatkan pelayanan 

kesehatan.  

Pengambilan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam 

yang dibantu dengan interview guide yang berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya yang digunakan sebagai panduan dalam 

melaksanakan wawancara. Wawancara dilakukan secara informal, yaitu 

percakapan biasa yang dilakukan secara santai tetapi tetap bertujuan 

menggali data sebanyak-banyaknya. Untuk melakukan wawancara, peneliti 

lakukan di RBG Solopeduli (terhadap bidan, perawat dan manager) dan di 

rumah para pasien member.   

Data yang berhasil dikumpulkan berupa field note direduksi secara 

terus-menerus dan dibuatkan matriks tersendiri baru kemudian disajikan. 

Data yang berhasil ditemukan agar memiliki kredibilitas dan validitas yang 

tinggi, maka dilakukan trianggulasi yaitu dengan trianggulasi data dan 

trianggulasi metode. Trianggulasi dengan cara pembandingan hasil dari 

wawancara mendalam, observasi/pengamatan dan dari hasil dokumentasi 

sedangkan trianggulasi  data dengan melakukan kroscek dengan sumber lain 

yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Kroscek dilakukan kepada 

para pasien member dan para tenaga medis dan non-medis RBG Solopeduli. 

Setelah itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam 

proses reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan jalin-menjalin 

hingga proses analisis selesai.   
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C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada bidan, perawat, 

manager dan para pasien member, maka ada beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan: 

1. Bagi RBG Solopeduli 

a. Mempertahankan pelayanan yang sudah baik dan berusaha untuk 

memperbaiki pelayanan yang kurang baik dan terus meningkatkan 

pelayanannya untuk menjadi lebih baik lagi. 

b. Penambah tenaga profesional seperti dokter jaga yang setiap hari ada 

dan juga satpam untuk menjaga keamanan rumah bersalin serta 

pengadaan ruangan khusus bayi. 

c. Hendaknya RBG Solopeduli lebih luas lagi dalam mensosialisasikan 

keberadaannya, tidak hanya melalui koran dan gethuk tular tetapi juga 

melalui media yang lain seperti sosialisasi lewat RT yang berada 

disetiap wilayah Surakarta dan sekitarnya.  

d. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RBG Solopeduli jangan 

hanya bersifat pasif tetapi juga aktif dengan mengadakan layanan 

keliling gratis rutin setiap bulan di wilayah Surakarta dan sekitarnya. 

e. Selain itu RBG Solopeduli juga harus memberdayakan para pasien 

membernya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan ketrampilan 

agar para pasien member dapat berkembang dan tidak terus-menerus 

mengandalkan bantuan dari RBG Solopeduli.  
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2. Bagi Pasien Member 

a. Pasien member hendaknya selalu menjaga kesehatan dengan 

menjalankan konseling dan penyuluhan dari para tenaga medis. 

b. Pasien member hendaknya jangan melakukan tindakan sendiri tanpa 

sepengetahuan dan izin dari tenaga medis RBG Solopeduli. 

c. Pasien member berusaha untuk memberdayakan diri dan 

meningkatkan kemampuan ekonominya dengan terus berusaha, agar 

tidak selalu meminta bantuan kepada pihak lain untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan.  
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