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SARI 

Maryatun, Anggit. 2013. “Implementasi Program Pembinaan Dukun Bayi dalam 

Upaya Pertolongan Persalinan Sehat di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara”. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Totok Rochana, M.A, 

Pembimbing II, Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si. 

 

Kata Kunci : Implementasi Program Pembinaan Dukun Bayi, Persalinan Sehat, 

Dukun Bayi, Masyarakat Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran 

 

Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2012 

tertinggi se-Jateng dan tentu ini bukanlah peringkat yang dapat dibanggakan. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka dirasa perlu untuk melakukan kerjasama 

dengan berbagai pihak termasuk dengan dukun bayi. Kerjasama dengan dukun bayi 

dapat diwujudkan dalam bentuk semacam pelatihan, kursus maupun pembinaan bagi 

dukun bayi. Bentuk kerjasama dengan dukun bayi di Puskesmas II Susukan, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara adalah dengan menyelenggarakan 

Program Pembinaan Dukun Bayi. Pembinaan tersebut dilakukan kepada para dukun 

bayi yang berasal dari beberapa desa yang tercakup dalam wilayah kerja Puskesmas 

II Susukan. Program Pembinaan Dukun Bayi merupakan salah satu strategi untuk 

menjalin kemitraan terutama antara bidan dan dukun bayi. Pembinaan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) dan kualitas dukun bayi. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di tingkat 

Kabupaten Banjarnegara justru tidak terjadi di Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran dimana kedua desa tersebut termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas II 

Susukan. Dukun bayi yan berasal dari Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran 

telah menjalin kerjasama dengan bidan serta mengikuti Program Pembinaan Dukun 

Bayi di Puskesmas II Susukan. Dua keadaan yang saling berlatarbelakang tersebut 

kemudian memunculkan pertanyaan apakah telah terjadi perubahan pola pikir dan 

perilaku dukun bayi setelah mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi sehingga 

derajat KIA di Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran meningkat dan apakah 

kemitraan antara bidan dan dukun bayi telah terjalin dengan baik sehingga tingkat 

kematian ibu dan bayi di kedua desa tersebut rendah. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah (1) mengetahui pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II 

Susukan, (2) mengetahui implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun 

bayi di Kecamatan Susukan, dan (3) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 

dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian di 

Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara. Subjek penelitian yang digunakan adalah dukun bayi yang telah 

bermitra dengan bidan, mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi serta belum atau 

tidak mengimplementasikan hasil pembinaan berjumlah 3 orang, sedangkan
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informan penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri dari kepala puskesmas, bidan 

puskesmas, kepala desa, mantan kepala desa, bidan desa, pasien yang pernah 

ditangani oleh dukun bayi pada masa nifas, ibu yang bersalin dengan pertolongan 

dukun bayi dan dukun bayi yang menolong persalinan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data 

yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik analisis data mencakup empat hal 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan 

atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program Pembinaan Dukun Bayi di 

Puskesmas II Susukan dilaksanakan sebulan sekali tepatnya di aula puskesmas. 

Program Pembinaan Dukun Bayi tersebut melibatkan bidan puskesmas, bidan desa 

dan para dukun bayi yang berasal dari beberapa desa yang tercakup dalam wilayah 

kerja Puskesmas II Susukan. Bidan puskesmas dan bidan desa secara bergantian 

bertugas sebagai pembina dukun bayi. Materi pembinaan terkait dengan tiga periode 

penting meliputi kehamilan, persalinan dan nifas. Metode yang digunakan meliputi 

ceramah, tanya jawab, review dan diskusi. (2) Dukun bayi lagi menolong persalinan, 

melainkan hanya sebatas melakukan perawatan ibu dan bayi pada masa nifas. 

Penanganan ibu hamil, bersalin dan nifas saat ini cenderung telah dilakukan oleh 

tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter. (3) Kendala yang dihadapi oleh dukun 

bayi meliputi : (a) faktor usia dukun bayi yang sudah tua yaitu di atas 70 tahun (b) 

keterlibatan dukun bayi dalam penanganan tiga periode penting sangat terbatas, dan 

(c) kepercayaaan terhadap kebiasaan praktik tradisional yang dilakukan oleh dukun 

bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat dikemukakan 

dalam penelitian ini ditujukan terutama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara untuk membuat suatu kebijakan dalam kegiatan pembinaan bagi dukun 

bayi maupun kegiatan lain yang sejenis dalam upaya peningkatan pengetahuan dan 

kualitas dukun bayi agar dukun bayi tetap dilibatkan dalam penanganan tiga periode 

penting meliputi kehamilan, persalinan dan nifas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten 

Banjarnegara tertinggi di Jawa Tengah. Tahun 2012, AKI di Banjarnegara mencapai 

140/100.000 kelahiran hidup (KH) atau 23 kasus kematian. Angka ini masih jauh 

lebih tinggi dari target AKI 74,25/100.000 KH, sedangkan jumlah AKB absolut 

mencapai 297 kematian bayi dari 16.358 KH atau 18/1.000 KH. Angka tersebut jauh 

lebih tinggi dari target AKB Kabupaten 10,1/1.000 KH, sedangkan target propinsi 

adalah 9/1.000 KH (Anonim, 2013). 

Penyebab kematian ibu dan bayi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu 

faktor yang sangat memengaruhi terjadinya kematian ibu maupun bayi adalah 

kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan sebagai penolong pertama pada 

persalinan tersebut, dimana sesuai dengan pesan pertama kunci Making Pregnancy 

Safer (MPS) yaitu setiap persalinan hendaknya ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih. Hasil penelitian dari 97 negara menunjukkan bahwa ada korelasi yang 

signifikan antara pertolongan persalinan dengan kematian ibu. Cakupan persalinan 

oleh tenaga kesehatan yang semakin tinggi di suatu wilayah akan diikuti penurunan 

kematian ibu di wilayah tersebut. Pertolongan persalinan saat ini di wilayah 

Indonesia masih banyak dilakukan oleh dukun bayi yang menggunakan cara-cara 

tradisional sehingga banyak membahayakan keselamatan ibu dan bayi (Depkes RI, 

2008). 

1 
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Penanggulangan permasalahan AKI dan AKB di Kabupaten Banjarnegara 

memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan mengikutsertakan 

dukun bayi dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 

Kerjasama dengan dukun bayi diperlukan karena bagaimana pun juga jauh sebelum 

penempatan bidan di desa-desa serta bagi daerah-daerah dengan akses untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan terbatas, penanganan tiga periode penting meliputi 

kehamilan, persalinan dan nifas masih dilakukan oleh dukun bayi. 

Kerjasama diwujudkan dalam bentuk pembinaan bagi para dukun bayi yang 

dilaksanakan di puskesmas tingkat kecamatan. Tujuan pembinaan tersebut yaitu agar 

terjadi peningkatan pengetahuan dan kualitas dukun bayi sehingga kebiasaan praktik 

secara tradisional dapat ditinggalkan, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa 

peningkatan yang terjadi pada dukun bayi tersebut bukan untuk menggantikan bidan 

dengan dukun bayi namun untuk membentuk jalinan kemitraan yang saling 

menghargai keberadaan dukun bayi maupun bidan. 

Kerjasama antara bidan dan dukun bayi di Puskesmas II Susukan dilakukan 

dengan mengadakan Program Pembinaan Dukun Bayi. Pembinaan tersebut 

dilaksanakan sebulan sekali dengan melibatkan bidan dan dukun bayi dari beberapa 

desa yang tercakup dalam wilayah kerja Puskesmas II Susukan. Dukun bayi 

merupakan salah satu anggota masyarakat yang tahu persis tradisi dan adat istiadat 

masyarakat yang bersangkutan. Tenaga kesehatan dalam hal ini bidan meskipun telah 

menjangkau hingga tingkat desa, namun sampai sekarang keberadaan dan peran 

dukun bayi masih tetap  diperhitungkan terutama dalam kehidupan masyarakat 

pedesaan. 
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Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh pengguna jasa dukun bayi, antara 

lain “babar pisan” pengertian istilah tersebut adalah sekaligus/komplit meliputi pijat 

ibu dan bayi, melakukan upacara kelahiran seperti membuat bubur merah putih, 

mencukur rambut bayi, menindik telinga, mengkhitan bayi perempuan, serta 

merawat plasenta dapat segera dilakukan. Kemampuan di atas tidaklah murah, akan 

tetapi jasa dukun bayi tersebut bisa dibayar di lain waktu yakni setelah bayi berusia 

35 hari. Aspek psikologis lain yang mendorong masyarakat menggunakan jasa dukun 

bayi yaitu faktor keamanan dan ketentraman. Dukun bayi umumnya sudah dikenal 

dan paham mengenai tradisi dan adat istiadat setempat (Zalbawi, 1996). 

Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran merupakan dua desa yang termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tepatnya masuk dalam 

wilayah kerja Puskesmas II Susukan. Warga di Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran selain memanfaatkan pelayanan kesehatan modern seperti bidan dan dokter 

dalam penanganan tiga periode penting ternyata juga masih memanfaatkan pelayanan 

kesehatan tradisional yaitu dukun bayi. Dukun bayi yang ada di kedua desa tersebut 

telah menjalin kemitraan dengan bidan dan mengikuti Program Pembinaan Dukun 

Bayi di Puskesmas II Susukan. 

Jalinan kemitraan antara bidan dengan dukun bayi memungkinkan 

pelaksanaan pelayanan KIA dengan tujuan meningkatkan persalinan yang aman dan 

sehat namun tetap menjaga nilai-nilai budaya yang terdapat dalam proses kehamilan, 

persalinan dan nifas. Dukun bayi tidak diperbolehkan lagi untuk menolong 

persalinan karena pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

Peran dukun bayi hanya sebatas melakukan perawatan ibu dan bayi pada masa nifas 
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meliputi mengurut ibu dan bayi, perawatan tali pusat, memandikan bayi serta 

memberikan jamu untuk si ibu dengan tujuan untuk memperlancar ASI. 

Tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2012 

berbanding terbalik dengan tingkat KIA di Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran. Data mengenai KIA yang diperoleh dari bidan desa di kedua desa tersebut 

menunjukkan bahwa di tahun yang sama hanya ada satu kasus kematian bayi usia 0 – 

1 bulan yang terjadi di Desa Panerusan Kulon, dua kasus keguguran di Desa 

Pakikiran dan tidak ada satu kasus pun yang menunjukkan adanya kematian ibu. AKI 

dan AKB yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara justru tidak terjadi di Desa 

Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran dimana kedua desa tersebut juga termasuk 

dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara sehingga memunculkan pertanyaan apakah 

telah terjadi perubahan pola pikir dan perilaku dukun bayi setelah mengikuti Program 

Pembinaan Dukun Bayi sehingga derajat KIA di Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran meningkat dan apakah kemitraan antara bidan dan dukun bayi telah terjalin 

dengan baik sehingga tingkat kematian ibu dan bayi di kedua desa tersebut rendah. 

Dari latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Implementasi “Program Pembinaan Dukun Bayi” dalam 

Upaya Pertolongan Persalinan Sehat di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Pembinaan Dukun 

Bayi dalam upaya pertolongan persalinan sehat  di Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara. 

Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II 

Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimana implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi di 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil 

pembinaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

2. Implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi di Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

3. Kendala yang dihadapi dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 

teoretis maupun praktis. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi jika akan diadakan penelitian 

lanjutan dengan topik penelitian yang serupa. 

b. Bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Sosiologi Kesehatan 

berkaitan dengan program-program pemerintah yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kualitas dukun bayi. 

c. Bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan pembaca yaitu menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang bagaimana implementasi dari program kesehatan 

dalam bentuk Program Pembinaan Dukun Bayi sebagai kebijakan pemerintah 

dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas dukun bayi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyusun dan melaksanakan program KIA di Kabupaten Banjarnegara, 

khususnya Kecamatan Susukan. 

b. Bagi Puskesmas 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan khususnya bagi petugas 

kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan peran petugas dalam kegiatan 

pembinaan bagi para dukun bayi. 
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E. Batasan Istilah 

 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan agar penelitian lebih terarah 

serta untuk mengatasi adanya kesalahpahaman akan maksud dan isi, maka perlu 

adanya batasan atau penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul 

penelitian. Batasan-batasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Dukun Bayi 

Menurut Adimihardja (2005) dukun bayi adalah seorang wanita atau pria yang 

menolong persalinan. Kemampuan ini diperoleh secara turun temurun dari ibu 

kepada anak atau dari keluarga dekat lainnya. Cara mendapatkan kemampuan ini 

adalah melalui magang dari pengalaman sendiri atau saat membantu melahirkan 

(dalam Anggorodi, 2009). 

Dukun bayi dalam konteks penelitian ini adalah seorang wanita yang telah 

berusia 70 tahun ke atas yang tidak lagi menolong persalinan dan hanya sebatas 

merawat ibu dan bayi pada masa nifas karena wanita tersebut telah menjalin 

kemitraan dengan bidan dan mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi di 

Puskesmas II Susukan namun belum atau tidak mengimplementasikan hasil 

pembinaan tersebut. 

 

2. Pembinaan Dukun Bayi 

Pembinaan atau supervisi dukun bayi ialah bimbingan secara teknis yang 

teratur, terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan: (1) untuk menjaga, 

mempertahankan, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas 

dukun bayi terutama untuk merawat ibu hamil, menolong persalinan dan merawat 
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ibu dan bayi selama masa nifas, dan (2) menjaga, mempertahankan dan 

meningkatkan cakupan dan hasil kegiatan dukun bayi dalam merawat ibu hamil, 

persalinan dan nifas (Depkes, 1993). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Program Pembinaan Dukun Bayi 

adalah bimbingan secara teknis, terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan dukun bayi terutama berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan dan nifas serta memberikan pengetahuan bagi dukun bayi 

bahwa dukun bayi tidak diperbolehkan lagi untuk menolong persalinan karena 

pertolongan persalinan saat ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

 

3. Persalinan Sehat 

Pertolongan persalinan sehat adalah pertolongan persalinan yang sesuai dengan 

standar kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pertolongan persalinan sesuai 

dengan standar kesehatan adalah pertolongan persalinan yang dianjurkan atau 

dilatihkan oleh Departemen Kesehatan melalui dokter, puskesmas, bidan desa dan 

tenaga medis lainnya (Astuti, 2001). 

Persalinan sehat dalam penelitian ini adalah pertolongan persalinan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini bidan namun tetap melibatkan dukun 

bayi dalam proses pertolongan tersebut, selanjutnya bidan dan dukun bayi saling 

bekerjasama dalam perawatan pascapersalinan sehingga terjalin hubungan kemitraan 

yang harmonis antara bidan dengan dukun bayi dalam penanganan tiga periode 

penting. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian tentang program pemerintah di bidang kesehatan telah 

dilakukan oleh para ahli. Hal tersebut melahirkan hasil-hasil, teori daan konsep yang 

dimanfaatkan dalam berbagai kajian. 

Hasil penelitian Erlina Nikelas (2007) tentang pemanfaatan pertolongan 

persalinan di Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi terhadap 

61 responden menunjukkan bahwa jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan hanya 

sebanyak 23 orang (37,7%), selebihnya persalinan ditolong oleh tenaga non 

kesehatan yaitu dukun sebanyak 38 orang (62,3%). Pemanfaatan tenaga kesehatan 

yang masih rendah sebagai tenaga persalinan disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya tenaga kesehatan (bidan) yang tidak berada di tempat saat ibu hamil atau 

ibu bersalin membutuhkan, tidak ada dokter yang praktik (menetap) di desa, biaya 

persalinan dengan bidan yang mahal, serta adanya tradisi dalam keluarga yang telah 

berlangsung secara turun temurun yaitu lebih suka mendapat pertolongan persalinan 

dengan dukun daripada bidan. 

Penelitian serupa tentang jalinan kemitraan antara bidan dan dukun bayi juga 

dilakukan oleh Rukmini (2006) di empat kabupaten, meliputi Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Tuban, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dukun bayi telah menjalin hubungan 

kemitraan atau kerja sama dengan bidan di desa  dalam pemeriksaan kehamilan, 
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pertolongan persalinan, rujukan persalinan yang mengalami komplikasi, merawat ibu 

pasca melahirkan dan merawat bayi yang baru lahir. Pada kemitraan tersebut, bidan 

lebih banyak melakukan kegiatan pelayanan dan perawatan pada saat persalinan serta 

memberikan obat-obatan dan vitamin, sedangkan kegiatan perawatan setelah 

melahirkan lebih banyak dilakukan oleh dukun bayi, meliputi memandikan bayi, 

memberikan ramuan tradisional untuk mencegah perdarahan, merawat ibu pasca 

bersalin, pijat ibu dan bayi, serta memberikan jamu untuk memulihkan tenaga ibu 

dan memperlancar ASI. 

Penelitian Astuti (2001) tentang pembinaan bagi dukun bayi yang dilakukan di 

beberapa kabupaten di Jawa Tengah, meliputi Pemalang, Boyolali, Grobogan dan 

Banjarnegara. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada banyaknya kasus 

angka kematian ibu dan bayi serta banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa 

dukun bayi sehingga dapat diketahui bahwa Banjarnegara merupakan salah satu 

kabupaten dengan AKI dan AKB yang masih tinggi serta banyak masyarakat yang 

masih memanfaatkan jasa dukun bayi. Hasil penelitian Astuti menunjukkan bahwa 

pertemuan antara dukun bayi dan bidan desa hanya dilakukan sebulan sekali. Untuk 

merangsang kehadiran dukun bayi mengikuti pembinaan di puskesmas, maka 

diadakan arisan. Hanya sayang pembinaan tersebut hampir tidak pernah dilakukan 

lagi, yang ada hanya kegiatan arisan. Dari hasil pengamatan pada praktik atau 

simulasi pertolongan persalinan sehat di puskesmas, hampir semua dukun bayi telah 

melupakan cara-cara yang diajarkan dan dilatihkan karena memang hanya sekali 

mereka dilatih, serta penggunaan alat-alatnya pun seringkali mereka lupakan. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti; 1) hampir semua dukun bayi telah berusia 
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lanjut dan buta aksara, 2) alat peraga untuk melatih proses pertolongan persalinan 

yang tidak tersedia di setiap puskesmas, serta 3) kendala kondisi geografis. 

Anggorodi (2009) mengistilahkan pembinaan/pelatihan dukun bayi dengan 

kursus dukun bayi. Hasil kursus dukun bayi tersebut menunjukkan seringkali setelah 

kursus berakhir tidak banyak perubahan yang terjadi pada dukun bayi seperti yang 

diharapkan, tidak semua dukun bayi yang mengikuti kursus akan mematuhi aturan 

yang diajarkan dalam kursus dukun bayi tersebut. Lebih buruk, seringkali kursus itu 

sendiri kurang mendapat tanggapan dari dukun bayi. Walaupun demikian, pengalihan 

pengetahuan tidaklah sama dengan pengalihan manusia maupun keterampilan. 

Bagaimanapun juga, pengetahuan dan alih teknologi membutuhkan waktu sebelum 

pengetahuan dan teknologi tersebut benar-benar jadi milik masyarakat yang 

bersangkutan. 

Findings Office of Oversight and Evaluation merupakan evaluasi kebijakan 

safe motherhood initiative yang dilakukan oleh UNFPA (1996) berdasarkan hasil 

temuan dan pelaksanaan di tingkat global, menunjukkan bahwa kualitas dan cakupan 

pelayanan KIA mengalami peningkatan seiring dengan diselenggarakannya pelatihan 

dukun bayi. UNFPA juga mengemukakan bahwa pelatihan dukun bayi dapat terus 

dikembangkan dengan penekanan pada pengalihan peran dukun dari menolong 

persalinan menjadi memberikan informasi atau nasehat yang berkaitan dengan 

kesehatan kepada ibu dan keluarga, mempromosikan dan mendistribusikan berbagai 

metode KB, membantu mendistribusikan oralit dan tablet tambah darah, merujuk ibu 

hamil, bersalin dan nifas ke pelayanan kesehatan formal, dan mendorong masyarakat 

khususnya ibu-ibu agar mengimunisasikan anaknya di fasilitas kesehatan terdekat. 
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Evaluasi UNFPA pada akhirnya menyimpulkan bahwa program pelatihan dukun bayi 

sebaiknya tetap dilaksanakan terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar 

pertolongan persalinan masih ditangani dukun bayi serta akses masyarakat terhadap 

pelayanan KIA masih sangat terbatas. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah membahas permasalahan yang sama yaitu mengenai 

jalinan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada bentuk kemitraan bidan dan dukun bayi 

yang diwujudkan dalam suatu program pembinaan bagi para dukun bayi yang 

berpraktik di wilayah Puskesmas II Susukan dan program tersebut dikenal dengan 

Program Pembinaan Dukun Bayi. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini konsep yang akan digunakan adalah implementasi. 

Pengertian konsep implementasi telah dikemukakan oleh banyak ahli seperti 

Winarno yang mencoba menjelaskan mengenai konsep implementasi. Menurut 

Winarno, implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah sesuatu yang disertai sarana 

pendukung yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu 

(Winarno, 2002: 6). 

Pengertian konsep implementasi menurut Winarno di atas hampir sama dengan 

pengertian implementasi secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip 

oleh Solichin Abdul Wahab adalah: 
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“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. 

Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti 

to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab 2004). 

 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat terhadap sesuatu. Penyediaan 

sarana bagi dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan akan 

memberikan kesempatan bagi dukun bayi untuk ikut berperan serta dalam upaya 

peningkatan kesehatan ibu dan anak di Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran. 

Alat peraga merupakan salah satu sarana pendukung bagi dukun bayi dalam 

mengimplementasikan hasil pembinaan, namun alat peraga tersebut justru tidak 

tersedia di Puskesmas II Susukan. Alat peraga diperlukan agar dukun bayi dapat 

mempraktikan cara-cara pertolongan persalinan yang sesuai dengan anjuran medis, 

karena temuan penulis di lapangan menunjukkan bahwa ternyata masih terdapat 

kasus pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi yang belum menjalin 

kemitraan dengan bidan sehingga bidan dituntut bekerja lebih ekstra untuk 

merangkul dukun bayi agar bersedia menjalin kemitraan. 

Kasus pertolongan persalinan oleh dukun bayi disebabkan oleh faktor 

geografis. Lokasi tempat tinggal ibu bersalin berada di daerah pegunungan dengan 

kondisi jalan yang sudah rusak, jarak yang jauh dan alat transportasi yang terbatas 

sehingga sulit untuk menjangkau maupun dijangkau pusat pelayanan kesehatan. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka ketersediaan alat peraga dirasa perlu untuk 

mendukung kegiatan dukun bayi dalam melakukan praktik simulasi pertolongan 
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persalinan agar dukun bayi dapat melakukan pertolongan persalinan dengan aman 

dan sehat, khususnya untuk daerah-daerah dengan akses yang terbatas. 

Pengertian implementasi juga dijelaskan oleh Van meter dan Van Horn bahwa 

implementasi adalah: 

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan.” (Van Meter dan Van Horn dalam 

Wahab, 2004). 

 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan 

tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu 

keputusan tertentu. 

Penulis menggunakan konsep implementasi di atas dengan pertimbangan 

karena konsep tersebut tepat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini. Konsep implementasi yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn 

penulis kaitkan dengan fenomena yang penulis teliti mengenai implementasi hasil 

pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi. Implementasi hasil pembinaan tersebut 

merupakan tindakan dukun bayi yang tidak lagi menolong persalinan sehingga 

pertolongan persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan maupun 

dokter. Pertolongan persalinan dengan tenaga medis bertujuan agar ibu bersalin 

memperoleh pertolongan persalinan yang benar, aman dan sehat sebagai upaya untuk 

menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Banjarnegara. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan 

permasalahan penelitian. Alur berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Alur Berpikir Penelitian 

Pembinaan bagi dukun bayi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diharapkan; 

1) mampu menjembatani antara ilmu kesehatan tradisional dan modern, 2) untuk 

menjaga, mempertahankan, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kualitas dukun bayi mengenai persalinan yang aman dan sehat, serta 3) terjalin 

hubungan kerjasama yang harmonis antara bidan dengan dukun bayi dalam usaha 

Tingginya AKI dan AKB di 

Kabupaten Banjarnegara 

Kehamilan 

Program Pembinaan Dukun Bayi 

Implementasi Kendala 

Dukun bayi bermitra 

dengan bidan 

Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran termasuk dalam wilayah 

Kabupaten Banjarnegara 

Persalinan Persalinan 

Pelaksanaan 
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memberikan pertolongan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga dapat 

meningkatkan derajat KIA. 

Hasil pelaksanaan dari suatu program tidaklah selalu berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Tidak semua dukun bayi yang mengikuti pembinaan dapat 

mengimplementasikan hasil pembinaan tersebut. Pembinaan yang hanya 

dilaksanakan sebulan sekali menyebabkan dukun bayi sering kali lupa, akan tetapi 

dalam mengkaji suatu permasalahan sosial haruslah dilihat dari berbagai sudut 

pandang sehingga tidak boleh secara serta merta dapat ditarik kesimpulan bahwa 

masalah yang muncul tersebut merupakan mutlak kesalahan dukun bayi. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis merasa tertarik untuk meneliti 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara, implementasi hasil pembinaan yang dilakukan 

oleh dukun bayi di Kecamatan Susukan, serta kendala-kendala yang dihadapi dukun 

bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian 

ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati untuk mengetahui implementasi Program 

Pembinaan Dukun Bayi dalam upaya pertolongan persalinan sehat di Kecamatan 

Susukan sehingga tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip 

angka dan metode statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

dalam penelitian ini tidak berusaha untuk mengukur data berupa angka-angka, 

melainkan melakukan pendalaman terhadap permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 

wawancara sehingga tidak dapat diwakilkan karena menuntut keterlibatan peneliti 

untuk terjun secara langsung di lokasi penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan. Penulis 

melakukan penelitian ini di Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran. Kedua desa 

tersebut termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas II Susukan. Penulis memilih 

lokasi Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran karena warga masyarakat di desa 

tersebut di samping memanfaatkan pelayanan tenaga kesehatan seperti bidan dan 

dokter ternyata juga masih banyak yang memanfaatkan jasa dukun bayi terutama 
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pada perawatan pascapersalinan, bahkan pada tahun 2012 di kedua desa tersebut 

masih terdapat satu kasus pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi. 

Berdasarkan hasil observasi penulis pada pelaksanaan Program Pembinaan 

Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan pada tanggal 25 Februari 2013 dapat diketahui 

ada satu dukun bayi yang berasal dari Desa Pakikiran yakni Mbah Tuginem (80th) 

dan dua dukun bayi yang berasal dari Desa Panerusan Kulon yakni Mbah Jasem 

(80th) dan Mbah Tarwi (73th). Mbah Jasem yang mengikuti pembinaan cenderung 

pasif, sedangkan Mbah Tuginem tidak hadir dalam pembinaan tersebut bahkan Mbah 

Tarwi justru tidak hadir dua kali berturut-turut yakni pada bulan Januari dan Februari 

2013 hingga pada saat wawancara dengan Mbah Tarwi pada bulan Mei 2013 Mbah 

Tarwi mengaku masih belum menghadiri pembinaan. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah dukun bayi yang telah bermitra dengan bidan, 

mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi yang dilaksanakan di Puskesmas II 

Susukan serta belum atau tidak mengimplementasikan hasil pembinaan, yang 

meliputi: 

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi, meliputi materi pembinaan, 

metode pembinaan, pembina dukun bayi, serta waktu dan pelaksanaan 

pembinaan. 

2. Implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi, yakni 

implementasi yang dilakukan dukun bayi dalam penanganan tiga periode penting 

meliputi kehamilan, persalinan dan nifas. 
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3. Kendala yang dihadapi dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan, 

meliputi kendala dalam menyerap dan mengimplementasikan hasil pembinaan, 

keterlibatan dukun bayi dalam merawat pasien terbatas dan kepercayaan terhadap 

mitos perawatan tradisional. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa macam sumber, 

meliputi: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek 

penelitian ini merupakan pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006: 145). 

Pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subjek 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dukun bayi yang telah 

bermitra dengan bidan, terdaftar sebagai dukun bayi yang mengikuti Program 

Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan serta belum atau tidak 

mengimplementasikan hasil pembinaan yang telah diikuti. Dukun bayi tersebut 

adalah Mbah Jasem (80th) dan Mbah Tarwi (73th) yang berasal dari Desa Panerusan 

Kulon serta Mbah Tuginem (80th) yang berasal dari Desa Pakikiran. Daftar subjek 

penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1. Daftar Subjek Penelitian 

 

No. Nama 

Umur 

(tahun) Pendidikan 

Lama jadi 

dukun bayi 

(tahun) 

1. Jasem 80 Tidak tamat SD 28 

2. Tarwiyati 73 Tidak tamat SD 25 

3. Tuginem 80 Tidak tamat SD 25 

Sumber Data : Hasil wawancara Bulan Mei – Juni 2013 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ketiga dukun bayi telah berusia lanjut 

yaitu di atas 70 tahun dan sudah puluhan tahun yakni lebih dari 20 tahun menjadi 

dukun bayi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga dukun bayi tersebut 

mengaku sebelum kehadiran bidan di desa-desa, ketiganya telah berkali-kali 

menolong persalinan maupun menolong ibu yang mengalami keguguran. 

Mbah Tarwi dan Mbah Jasem dijadikan sebagai subjek penelitian karena 

memang hanya ada dua dukun bayi yang berasal dari Desa Panerusan Kulon dan 

kedua dukun bayi tersebut telah bermitra dengan bidan serta mengikuti Program 

Pembinaan Dukun Bayi. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Mbah 

Tuginem yang merupakan dukun bayi di Desa Pakikiran. Temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat dua dukun bayi di Desa Pakikiran, akan 

tetapi hanya satu dukun bayi yang telah bermitra dengan bidan dan mengikuti 

Program Pembinaan Dukun Bayi yaitu Mbah Tuginem. 

2. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas II Susukan, bidan 

puskesmas di Puskesmas II Susukan, bidan desa, kepala desa, pasien dukun bayi, ibu 

yang bersalin dengan dukun bayi dan dukun bayi yang menolong persalinan. Data 

tentang informan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.2. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama 
Umur 

(tahun) 
Pendidikan Pekerjaan 

1. Nurrudin AG, 

SKM, M.Kes 

43 Magister 

Kesehatan 

Kepala Puskesmas 

2. Sariyem 42 DIII Kebidanan Bidan Puskesmas 

3. Arum Dinah S. 28 DIII Kebidaanan 
Bidan Desa Panerusan 

Kulon 

4. Adik Irma S. 27 DIII Kebidanan Bidan Desa Pakikiran 

5. Darsono Agus 62 SMA 
Mantan Kepala Desa 

Panerusan Kulon 

6. 
Emi Sri Hartati, 

S.Pd 
62 

Sarjana 

Pendidikan 

Kepala Desa 

Pakikiran 

7. Joharoh Sofi’ah 38 DII PGSD 
Guru Agama MI 

Purworejo Klampok 

8. Lisa 33 SMP Ibu Rumah Tangga 

9. Mukharoh 38 SMA Ibu Rumah Tangga 

10. Tarwiyah 29 SMP Ibu Rumah Tangga 

11. Sumirah 50 Tidak Tamat SD Dukun Bayi 

Sumber Data : Hasil wawancara Bulan Mei – Juni 2013 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui informan berjumlah 11 orang. 

Informan tersebut meliputi Kepala Puskesmas II Susukan, bidan puskesmas, bidan 

desa, pasien dukun bayi, ibu yang bersalin dengan pertolongan dukun bayi serta 

dukun bayi yang menolong persalinan. 

Informan Bidan Sariyem (42th), Bidan Adik Irma Suryani (27th) atau yang 

lebih akrab dipanggil dengan Bidan Irma dan Bidan Arum Dinah Setyani (28th) atau 

lebih akrab disapa dengan Bidan Arum dapat memberikan informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan. 

Penulis juga memperoleh informasi tambahan dari Bidan Irma dan Bidan Arum 

sebagai bidan desa mengenai bentuk kerjasama yang selama ini telah dilakukan 

dengan dukun bayi. 
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Pasien yang dijadikan informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu 

Ibu Joharoh Sofi’ah (38th) atau lebih akrab disapa Ibu Sofi, Ibu Lisa (33th) dan Ibu 

Mukharoh (38th). Ketiga pasien tersebut meskipun melahirkan dengan pertolongan 

tenaga kesehatan, namun dalam perawatan pascapersalinan masih melibatkan dukun 

bayi. Ketiganya masih memiliki anak di bawah umur 1 tahun. Artinya, ketiga pasien 

tersebut telah melewati masa hamil, bersalin dan nifas sehingga dapat memberikan 

informasi yang lengkap untuk menggali data mengenai kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh dukun bayi pada masa nifas. 

Informasi dari subjek dan penelitian di atas dirasa masih kurang sehingga 

penulis memutuskan untuk melakukan pengumpulan data ulang. Pengumpulan data 

ulang tersebut bertujuan agar penulis memperoleh data secara lebih mendalam dan 

akurat. Penulis kemudian mewawancarai Bapak Darsono Agus (62th) selaku mantan 

Kepala Desa Panerusan Kulon. Bapak Darsono Agus dijadikan sebagai informan 

dengan pertimbangan beliau lebih tahu mengenai Program Pembinaan Dukun Bayi 

yang dilaksanakan di Puskesmas II Susukan, jika dibandingkan dengan Bapak 

Dartam (55th) yang dapat dikategorikan masih baru menjabat sebagai Kepala Desa 

Panerusan Kulon sehingga pengetahuan tentang Program Pembinaan Dukun Bayi 

masih terbatas. 

Bapak Nurrudin (43th) dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan karena beliau merupakan Kepala Puskesmas Puskesmas II Susukan 

sehingga mengetahui sejarah awal dan latar belakang pelaksanaan Program 

Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan. Penulis kemudian melanjutkan 

wawancara dengan Ibu Emi Sri Hartati (62th) selaku Kepala Desa Pakikiran.  
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Ibu Emi Sri Hartati dijadikan sebagai informan atas dasar beliau merupakan 

kepala desa terpilih dalam pilkades yang dilaksanakan bulan Juni 2013, akan tetapi 

meskipun masih baru menjabat sebagai kepala desa beliau memiliki cukup banyak 

pengetahuan mengenai Program Pembinaan Dukun Bayi. 

Ibu yang melahirkan dengan dukun bayi juga dijadikan sebagai informan 

dalam penelitian ini yaitu Ibu Tarwiyah (28th). Ibu Tarwiyah merupakan warga Desa 

Panerusan Kulon. Pada saat persalinan Ibu Tarwiyah ditolong oleh dukun bayi Mbah 

Sumirah (50th) yang merupakan dukun bayi dari Desa Gumelem Kulon. Desa 

Gumelem Kulon tidak termasuk dalam wilayah Kerja Puskesmas II Susukan, 

melainkan masuk dalam wilayah kerja Puskesmas I Susukan. Ibu Tarwiyah dan 

Mbah Sumirah dijadikan sebagai informan dengan pertimbangan bahwa informasi 

mengenai ibu yang bersalin dengan pertolongan dukun bayi lebih mudah diperoleh 

dari bidan Desa Panerusan Kulon, karena pada saat pengumpulan data ulang bidan 

Desa Pakikiran sedang dalam masa cuti hamil sehingga sulit untuk memperoleh data 

mengenai ibu yang bersalin dengan pertolongan dukun bayi di Desa Pakikiran. 

3. Sumber Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi gambar/foto 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan, gambar/foto 

dukun bayi Mbah Jasem, Mbah Tarwi dan Mbah Tuginem, data dukun bayi yang 

mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi, jadwal piket Program Pembinaan 

Dukun Bayi dan materi Program Pembinaan Dukun Bayi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, 

wawancara atau interview dan dokumentasi. Penulis terlebih dahulu observasi secara 

langsung di lapangan sebelum melakukan penelitian. Observasi langsung tersebut 

bertujuan untuk mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan 

rumusan permasalahan. 

1. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi langsung. 

Observasi awal dilakukan penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Observasi awal tersebut dilakukan 

sebelum peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. 

Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi 

bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembinaan, kegiatan apa 

saja yang dilakukan, materi apa yang disampaikan, metode yang digunakan, serta 

waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan. 

Penulis kemudian mengadakan observasi lanjutan dimana observasi tersebut 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. Observasi dilakukan terhadap 

hasil kegiatan dukun bayi setelah mengikuti pembinaan sehingga dapat diketahui 

sejauh mana implementasi yang telah dilakukan oleh dukun bayi. Observasi tersebut 

dirasa cukup menjadi bekal bagi penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut 

secara mendalam dan detail dengan menggunakan tahap selanjutnya yaitu 

wawancara. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan secara mendalam, terjadi interaksi secara 

langsung antara peneliti dengan subjek dan informan penelitian yang mengetahui 

seluk beluk keadaan yang sesungguhnya. Teknik ini juga dilakukan secara terbuka, 

akrab dan kekeluargaan sehingga interaksi yang terjadi antara penulis dengan subjek 

dan informan penelitian tidak terkesan kaku serta informasi yang diperoleh akurat, 

tidak mengada-ada, sesuai dengan yang dialami, diperbuat, dipikirkan atau yang 

dirasakan. 

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan dukun bayi bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II 

Susukan, mewawancarai dukun bayi terkait kegiatan apa saja yang dilakukan dalam 

merawat ibu hamil, bersalin dan nifas dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi yang telah dilakukan oleh dukun bayi serta apa saja kendala yang 

dihadapi oleh dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. 

Penulis mewawancarai berbagai pihak untuk mendapatkan data yang valid. 

Wawancara dilakukan dengan Bapak Nurrudin (43th) selaku Kepala Puskesmas II 

Susukan, Bidan Sariyem (42th) selaku bidan puskesmas di Puskesmas II Susukan, 

Bidan Irma (27th) yang merupakan bidan desa di Desa Panerusan Kulon, Bidan 

Arum (28th) yaitu bidan desa di Desa Pakikiran, Bapak Darsono Agus (62th) selaku 

mantan Kepala Desa Panerusan Kulon, Ibu Emi Sri Hartati (62th) selaku Kepala 

Desa Pakikiran, pasien yang pernah ditangani dukun bayi yaitu Ibu Sofi (38th), Ibu 

Lisa (33th) dan Ibu Mukharoh (38th), Ibu Tarwiyah (28th) yang merupakan ibu yang 
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bersalin dengan pertolongan dukun bayi dan Mbah Sumirah (50th) yaitu dukun bayi 

yang menolong persalinan Ibu Tarwiyah. 

Teknik wawancara menurut penulis merupakan cara untuk mencari data 

sedetail mungkin dan mengungkap jawaban kejujuran dari subjek dan informan 

penelitian dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan antara bulan Mei hingga Juni 2013 akan tetapi karena 

penulis merasa masih kekurangan data sehingga penulis memutuskan untuk 

melakukan pengumpulan data ulang dengan cara penulis kembali terjun ke lapangan 

atau lokasi penelitian. Pengumpulan data ulang tersebut penulis lakukan pada bulan 

Agustus 2013. Penulis melakukan wawancara dengan mendatangi secara langsung 

subjek dan informan penelitian baik di tempat kerja maupun di rumah masing-

masing. 

Wawancara dengan Bidan Sariyem (42th) dilakukan pada Hari Rabu, 8 Mei 

2013 pada siang hari sekitar pukul 10.30 WIB saat jam kerja di Puskesmas II 

Susukan. Penulis melakukan wawancara pukul 10.30 WIB dengan alasan beliau 

sedang tidak melakukan kegiatan memeriksa pasien sehingga selama wawancara 

berlangsung tidak akan mengganggu aktivitas beliau, kemudian setelah kegiatan 

wawancara dengan beliau selesai penulis meminta dokumen terkait dengan materi 

yang pernah disampaikan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi agar data yang 

diperlukan penulis lebih lengkap. 

Wawancara dengan Bidan Irma (27th) dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 

dan 12 Juni 2013 di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) pada pagi hari sekitar pukul 

08.30 WIB dan sore hari pukul 16.30 WIB. Penulis melakukan wawancara pada pagi 
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hari dengan alasan belum banyak pasien yang datang untuk periksa di PKD, dan di 

sore hari tepatnya setelah beliau memandikan anaknya yang masih kecil sehingga 

wawancara dapat dilakukan dengan lebih santai penuh keakraban dan data yang 

diperoleh lebih detail 

Wawancara pada Hari Sabtu, 11 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan 

penulis dengan Ibu Lisa (33th) yang merupakan salah satu pasien yang pernah 

ditangani oleh dukun bayi Mbah Jasem (80th) pada perawatan pascapersalinan. Ibu 

Lisa melahirkan di PKD Panerusan Kulon dengan pertolongan bidan desa. 

Wawancara dilakukan pada pukul 10.00 WIB dengan alasan pada waktu pagi 

menjelang siang tersebut Ibu Lisa lebih memiliki banyak waktu untuk wawancara 

karena pada pagi hari Ibu Lisa harus melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. 

Keesokan harinya yaitu pada Hari Minggu, 12 Mei 2013 penulis 

mewawancarai Ibu Joharoh Sofi’ah atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Sofi (38th). 

Ibu Sofi juga merupakan pasien yang pernah ditangani oleh Mbah Jasem (80th) 

dalam perawatan ibu dan bayi pada masa nifas. Proses persalinan Ibu Sofi dilakukan 

dengan pertolongan dokter di RSUD Banyumas. Wawancara dilakukan pada malam 

hari sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Ibu Sofi. Penulis memilih waktu tersebut 

dikarenakan pada pagi hingga siang hari Ibu Sofi bekerja sebagai guru di Madrasah 

Ibtidayah (MI) Purworejo Klampok, sedangkan pada sore hari beliau harus 

melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga. 

Wawancara dengan dukun bayi dari Desa Panerusan Kulon yakni Mbah Jasem 

(80th) pada Hari Kamis, 16 Mei 2013 dan Hari Senin, 20 Mei 2013 di rumah beliau. 

Mbah Jasem merupakan dukun bayi yang telah bermitra dengan bidan dan mengikuti 
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Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan. Wawancara dilakukan 

pada siang hari sekitar pukul 11.00 WIB. Beliau tinggal bersama dengan cucu-

cucunya yang masih sekolah sehingga pada pagi hari beliau sibuk mempersiapkan 

sarapan. 

Wawancara dengan Mbah Tarwi (73th) dilakukan di rumah beliau pada Hari 

Jum’at, 24 Mei 2013 dan Hari Senin, 27 Mei 2013. Mbah Tarwi juga merupakan 

dukun bayi yang ada di Desa Panerusan Kulon yang telah bermitra dengan bidan dan 

mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi. Wawancara dengan Mbah Tarwi pada 

sore hari sekitar pukul 16.00 WIB dengan alasan beliau sedang tidak dalam keadaan 

sibuk serta memiliki banyak waktu luang sehingga selama wawancara tidak 

mengganggu aktivitas beliau. 

Wawancara dengan Ibu Mukharoh (38th) dilakukan pada Hari Senin, 3 Juni 

2013 di rumah Ibu Mukharoh pada sore hari sekitar pukul 16.30 WIB. Ibu Mukharoh 

adalah pasien yang pernah ditangani oleh Mbah Tarwi (73th) dalam perawatan 

pascapersalinan. Pertolongan persalinan Ibu Mukharoh dilakukan oleh bidan desa di 

PKD Panerusan Kulon. Waktu wawancara pada pukul 16.30 WIB merupakan waktu 

dimana Ibu Mukharoh telah selesai memandikan anaknya yang belum genap berusia 

40 hari. 

Penulis kemudian mewawancarai Bidan Arum (28th) di UPT Puskesmas II 

Susukan pada pagi hari tepatnya Hari Sabtu, 29 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB. 

Keesokan harinya yaitu Hari Minggu, 30 Juni 2013 penulis melakukan wawancara 

lanjutan dengan Bidan Arum sekitar pukul 09.30 WIB. Wawancara lanjutan dengan 

Bidan Arum tersebut dilakukan secara bersamaan dengan wawancara yang dilakukan 
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dengan Mbah Tuginem (80th) di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di Desa 

Pakikiran. Terdapat dua dukun bayi dari Desa Pakikiran dan dari dua dukun bayi 

tersebut hanya Mbah Tuginem yang telah bermitra dengan bidan serta mengikuti 

Program Pembinaan Dukun Bayi. 

Wawancara dengan Bapak Darsono Agus (62th) selaku mantan Kepala Desa 

Panerusan Kulon (periode tahun 2007 – 2013) dilakukan di rumah beliau pada Hari 

Rabu, 21 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WIB dengan alasan karena pada pukul 

09.00 WIB beliau memiliki banyak waktu luang dan tidak sedang dalam keadaan 

sibuk. Wawancara dengan Bapak Darsono Agus diilakukan atas dasar pengetahuan 

beliau yang cukup luas mengenai Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II 

Susukan. 

Wawancara keesokan harinya dilakukan penulis dengan Bapak Nurrudin (43th) 

selaku Kepala Puskesmas II Susukan pada Hari Kamis, 22 Agustus 2013 pukul 11.30 

WIB. Wawancara dilakukan pada saat jam kerja di Puskesmas II Susukan. Pemilihan 

lokasi dan waktu wawancara tersebut dikarenakan beliau telah selesai melakukan 

kunjungan di SD Piasa Wetan dalam rangka lomba sekolah sehat tingkat 

Karesidenan Banyumas sehingga beliau sedang tidak dalam keadaan sibuk dan 

selama wawancara berlangsung tidak mengganggu aktivitas beliau. Pada sore 

harinya, penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan Ibu Emi Sri Hartati 

(62th) selaku Kepala Desa Pakikiran sekitar pukul 16.00 WIB dengan alasan beliau 

lebih memiliki banyak waktu pada sore hari karena pada pagi hingga siang hari 

beliau harus bekerja di Balai Desa Pakikiran. 
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Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu yang bersalin dengan 

menggunakan pertolongan dukun bayi yaitu Ibu Tarwiyah (28th). Wawancara 

dengan Ibu Tarwiyah dilakukan di rumah beliau pada pagi hari sekitar pukul 09.30 

WIB tepatnya Hari Minggu, 25 Agustus 2013. Pada siang harinya, penulis 

melanjutkan wawancara dengan Mbah Sumirah (50th). Mbah Sumirah merupakan 

dukun bayi dari Desa Gumelem Kulon yang telah menolong persalinan Ibu 

Tarwiyah. Desa Gumelem Kulon adalah salah satu desa yang tercakup dalam 

wilayah kerja Puskesmas I Susukan. Mbah Sumirah tidak melakukan kemitraan 

dengan bidan serta tidak mengikuti pembinaan yang juga diadakan di Puskesmas I 

Susukan. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi ketika mewawancarai dukun bayi 

dan pasien yang pernah ditangani oleh dukun bayi. Kendala tersebut adalah kendala 

bahasa. Untuk mengatasi hal itu maka peneliti berusaha menggunakan basa krama 

dan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Peneliti juga mengalami kendala 

ketika mewawancarai kepala puskesmas, bidan puskesmas dan bidan desa. Kendala 

tersebut adalah kendala waktu dimana pada saat peneliti memiliki waktu luang tetapi 

informan tersebut sedang dalam keadaan sibuk seperti bidan puskesmas dan bidan 

desa memeriksa pasien terlebih dahulu sehingga dibutuhkan kesabaran untuk 

menunggu hingga pemeriksaan pasien selesai dan informan siap untuk diwawancarai 

kembali serta peneliti perlu untuk membuat janji terlebih dahulu dengan informan. 

Dalam penelitian ini, baik subjek maupun informan penelitian memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Untuk informan kepala puskesmas, bidan 

puskesmas, bidan desa, dukun bayi, ibu yang bersalin dengan pertolongan dukun 
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bayi dan pasien yang pernah ditangani oleh dukun bayi dalam masa nifas yakni Ibu 

Joharoh Sofi’ah (38th) dan Ibu Mukharoh (38th) memiliki karakteristik sangat 

terbuka sehingga memudahkan bagi penulis dalam memperoleh data. Dari ketiga 

pasien dukun bayi, Ibu Lisa (33th) merupakan informan dengan karakteristik sedikit 

berbicara dan pemalu. Oleh karena itu peneliti harus lebih aktif dalam memberikan 

pertanyaan dan berusaha untuk membuat suasana menjadi lebih santai agar tidak 

terlalu tegang pada saat wawancara berlangsung. 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi gambar/foto 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara, gambar/foto dukun bayi Mbah Jasem (80th), 

Mbah Tarwi (73th) dan Mbah Tuginem (80th), data dukun bayi yang mengikuti 

Program Pembinaan Dukun Bayi, jadwal piket Program Pembinaan Dukun Bayi dan 

materi Program Pembinaan Dukun Bayi. 

 

F. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data sering ditekankan pada uji validitas. Dalam penelitian 

kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid dan objektif. 

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung dalam 
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menentukan hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan beberapa teknik untuk 

memeriksa keabsahan data. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat empat 

macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Denzin dalam Moleong, 2007). 

Teknik triangulas dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda agar bisa diuji validitasnya (Patton 

dalam Moleong, 2007). Dalam hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

 

Penulis membandingkan hasil pengamatan secara langsung terhadap 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan dengan 

hasil wawancara dengan bidan puskesmas, bidan desa dan dukun bayi. Hasil 

pengamatan penulis pada pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di 

Puskesmas II Susukan tanggal 25 Februari 2013 menunjukkan bahwa bidan 

berperan sebagai pembina dukun bayi. Bidan memberikan serangkaian materi 

pembinaan kepada para dukun bayi berkaitan dengan persalinan tentang 

melahirkan resiko tinggi meliputi usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua 

dan ibu hamil dengan tensi tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut penulis 

bandingkan dengan hasil wawancara dengan subjek dan informan penelitian. 

Hasil wawancara dengan Bidan Irma (27th) pada tanggal 10 Mei 2013 
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mengungkapkan bahwa bidan puskesmas dan bidan desa secara bergantian 

berperan sebagai pembina dukun bayi dan materi yang disampaikan dalam 

Program Pembinaan Dukun Bayi tidak akan terlepas dari tiga periode penting 

meliputi kehamilan, persalinan dan nifas. Hasil perbandingan menunjukkan 

bahwa hasil wawancara yang diperoleh dari Bidan Irma adalah sesuai dengan apa 

yang terjadi di lapangan. 

Penulis juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan dukun bayi yaitu 

Mbah Tuginem (80th) pada saat mengurut Bidan Arum (28th) yang kebetulan 

sedang hamil tua. Kegiatan mengurut perut tersebut dikenal dengan istilah korog. 

Korog bertujuan untuk mengetahui dan membetulkan posisi atau letak bayi. Hasil 

pengamatan penulis tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Mbah 

Tuginem (80th) dan Bidan Arum (28th) pada tanggal 30 Juni 2013 di PKD 

Pakikiran pukul 10.00 WIB. Mbah Tuginem mengatakan bahwa kegiatan 

mengurut ibu hamil yang dilakukannya telah sesuai dengan anjuran bidan dan 

sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi. Hasil 

wawancara dengan Mbah Tuginem diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

Bidan Arum yang menyatakan bahwa kegiatan mengurut perut yang dilakukan 

oleh Mbah Tuginem telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bidan dalam 

Program Pembinaan Dukun Bayi, bahkan Bidan Arum pun telah memercayakan 

kegiatan mengurut perut tersebut kepada Mbah Tuginem. Hasil perbandingan 

menunjukkan bahwa hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis memang 

benar dan sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Mbah Tuginem dan 

Bidan Arum. 
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2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan 

 

Perspektif dukun bayi, bidan desa dan bidan puskesmas berdasarkan 

karakteristik pendidikan dan usia terhadap pelaksanaan Program Pembinaan 

Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara. Penulis mewawancarai Bidan Irma (27th) selaku bidan desa i Desa 

Panerusan Kulon pada tanggal 10 Mei 2013 untuk memberikan tanggapan tentang 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi yang diselenggarakan di Puskesmas 

II Susukan. Bidan Irma berpendapat bahwa kegiatan pembinaan bagi dukun bayi 

merupakan bentuk kerjasama antara bidan dan dukun bayi serta dapat menambah 

pengetahuan dan meningkatkan kualitas dukun bayi. 

Pendapat Bidan Irma penulis bandingkan dengan pendapat yang 

diungkapkan oleh Mbah Tarwi (73th), dimana karakteristik pendidikan dan usia 

antara Mbah Tarwi dan Bidan Irma sudah jelas berbeda. Penulis kemudian 

mewawancarai Mbah Tarwi pada tanggal 24 Mei 2013 untuk menanyakan 

tanggapan atau pendapat Mbah Tarwi tentang adanya Program Pembinaan Dukun 

Bayi. Mbah Tarwi mengungkapkan bahwa dengan mengikuti pembinaan dapat 

dijadikan sebagai sarana belajar tidak hanya bagi Mbah Tarwi sendiri tetapi juga 

bagi dukun bayi lain yang juga mengikuti pembinaan. Hasil pembandingan antara 

perspektif Mbah Tarwi dan Bidan Irma terkait dengan tanggapan atau pendapat 

tentang pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi adalah sesuai. 
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3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

 

Hasil wawancara dengan dukun bayi, bidan desa dan bidan puskesmas 

dibandingkan dengan materi yang pernah disampaikan dalam Program Pembinaan 

Dukun Bayi. Hasil wawancara dengan Mbah Jasem (80th) pada tanggal 16 Mei 

2013 menyatakan bahwa dukun bayi tidak diperbolehkan untuk menolong 

persalinan dan pertolongan persalinan tidak dilakukan di rumah. Pertolongan 

persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter baik itu 

di Poliklinik Kesehatan Desa, puskesmas maupun rumah sakit. Anjuran tersebut 

bertujuan agar ibu bersalin dapat dengan segera memperoleh pertolongan ketika 

terjadi tanda-tanda bahaya yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi 

sehingga ibu akan memperoleh pertolongan persalinan yang benar, aman dan 

sehat. Hasil wawancara dengan Mbah Jasem kemudian dibandingkan dengan 

dokumen tentang materi pembinaan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 

hasil wawancara dengan Mbah Jasem sesuai dengan materi Program Pembinaan 

Dukun Bayi. 

Penulis kemudian mewawancarai Mbah Tuginem (80th) pada tanggal 30 

Juni 2013. Mbah Tuginem menyatakan bahwa selama hamil, ibu tidak 

diperbolehkan untuk minum jamu tradisional. Ibu diperbolehkan untuk minum 

jamu tradisional jika sudah melahirkan dengan tujuan untuk memperlancar ASI. 

Hasil wawancara dengan Mbah Tuginem tersebut penulis bandingkan dengan 

dokumen yang berisi materi yang pernah disampaikan dalam Program Pembinaan 

Dukun Bayi. Hasil pembandingan antara hasil wawancara Mbah Tuginem dengan 

materi dalam Program Pembinaan Dukun Bayi adalah cocok. 
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G. Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus, bersamaan 

dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data 

selesai dilakukan. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada, digunakan 

metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data-data 

yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya 

dikomunikasikan secara runtut atau dalam bentuk naratif. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti 

wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumen. Analisis data dilakukan secara 

induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke 

lapangan. 

Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada tahapan-tahapan yang 

dijelaskan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya yang diperoleh 

sesuai dengan hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Pengumpulan 

data dilakukan mulai tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 30 Juni 2013. Penulis 

kemudian melakukan pengumpulan data ulang karena penulis merasa masih 

kekurangan data. Pengumpulan data ulang tersebut dimulai tanggal 21 – 25 

Agustus 2013. Data tersebut diperoleh dari subjek dan informan penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data berkaitan dengan materi yang 

pernah disampaikan dalam pembinaan. Data yang diperoleh penulis tentang 



 37

implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi yaitu terkait 

dengan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh dukun bayi setelah mengikuti 

pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2013 dengan 

Mbah Jasem (80th) sebagai salah satu dukun bayi di Desa Panerusan Kulon 

mengatakan bahwa saat ini Mbah Jasem sudah tidak lagi menolong persalinan 

karena pertolongan persalinan sekarang sudah harus dilakukan oleh bidan desa 

atau tenaga kesehatan. Mbah Jasem juga menambahkan bahwa dulu ketika awal-

awal penempatan bidan di desa-desa, bidan masih bersedia dipanggil untuk 

membantu ibu melahirkan di rumah, akan tetapi saat ini pertolongan persalinan 

sudah tidak boleh lagi dilakukan di rumah ibu yang akan melahirkan dengan 

maksud agar ketika terjadi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan ibu 

dan bayi dapat dengan segera dilakukan pertolongan, bahkan jika diperlukan 

bidan dapat melakukan rujukan bagi ibu bersalin ke rumah sakit agar memperoleh 

pertolongan persalinan yang benar dan aman. 

Penulis kemudian memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dukun 

bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan, hal ini terkait dengan faktor 

usia dukun bayi yang sudah tua sehingga mudah lupa dan daya ingat menurun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Tarwi (73th) pada tanggal 24 Mei 

2013 yang juga merupakan dukun bayi yang ada di Desa Panerusan Kulon 

menyatakan bahwa Mbah Tarwi seingkali lupa dengan apa yang telah diajarkan 

dalam pembinaan karena memang usia Mbah Tarwi yang sudah tua dan banyak 

hal-hal lain yang juga harus dipikirkan oleh Mbah Tarwi sebagai orang tua.  
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2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapatkan dari 

lapangan yang bersifat umum kemudian disederhanakan dan difokuskan pada 

permasalahan utama penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi 

dan dikelompokkan serta harus sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi 

kerancuan dan tidak menyimpang dalam interpretasi data. Hasil data yang penulis 

pilah-pilah kemudian dikelompokkan dalam rumusan masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidan Irma (27th) pada tanggal 10 

Mei 2013 tentang materi pembinaan, metode yang digunakan dalam 

menyampaikan materi pembinaan, pembina dukun bayi, kegiatan dalam Program 

Pembinaan Dukun Bayi serta waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan penulis 

kelompokkan untuk menjawab rumusan masalah pertama berkaitan dengan 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan, hasil 

wawancara dengan Mbah Jasem (80th) yang sudah tidak lagi menolong persalinan 

penulis kelompokkan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai 

implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi dan selanjutnya 

hasil wawancara dengan Mbah Tarwi (73th) yang mudah sekali lupa dengan apa 

yang telah diajarkan oleh bidan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi penulis 

kelompokkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu kendala yang 

dihadapi oleh dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. 
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3. Penyajian Data 

Kumpulan informasi yang telah direduksi kemudian disusun sehingga 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian data dapat dilakukan melalui 

berbagai macam visual dalam bentuk matrik, network, chart/grafis sehingga 

peneliti dapat menguasai data. Data yang disajikan adalah data yang telah 

direduksi. 

Hasil reduksi data sebelumnya yang telah penulis kelompokkan ke dalam 

tiga kategori kemudian disajikan dan diolah serta dianalisis dengan konsep. Data 

yang berkaitan dengan implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun 

bayi melalui kegiatan dukun bayi dalam menangani pasien hamil, bersalin dan 

nifas setelah mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II 

Susukan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari keseluruhan hasil 

penelitian dalam teknik analisis data. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi 

didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. Penulis dalam menarik kesimpulan memfokuskan pada 

topik permasalahan yang ada. Komponen-komponen dalam analisis tersebut 

adalah suatu siklus. Jika dalam pengambilan kesimpulan kekurangan data dalam 

reduksi data, maka penulis harus menggali catatan-catatan yang ditemukan di 

lapangan. Apabila dari catatan lapangan tersebut tidak ditemukan data yang 

dimaksud, maka penulis harus kembali melakukan pengumpulan data yang 
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dibutuhkan. Penulis melakukan kegiatan tersebut setelah merasa beberapa data 

yang dimaksudkan belum ditemukan dan dengan melakukan pengumpulan data 

kembali penulis merasa cukup memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan 

fokus dan tujuan penelitian. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data hasil wawancara dengan Mbah 

Jasem (80th) adalah pertolongan persalinan selain harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, juga tidak boleh dilakukan di rumah. Hal tersebut bertujuan agar ketika 

terjadi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi dapat dengan 

segera dilakukan pertolongan, bahkan jika diperlukan bidan dapat merujuk ibu 

bersalin ke rumah sakit agar memperoleh pertolongan persalinan yang aman dan 

sehat sehingga ibu selamat dan bayi lahir sehat. 

Alur analisis interaktif tersebut bila digambarkan dalam skema yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

                     

 

Bagan 3.1. Analisis Data Model Interaktif (Milles & Huberman 1992: 19) 

 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan observasi di Puskesmas II Susukan 

untuk mengamati jalannya Program Pembinaan Dukun Bayi dari awal hingga 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
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akhir, kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan dengan subjek 

dan informan penelitian. Kegiatan pengamatan atau observasi dan wawancara 

disebut dengan tahap pengumpulan data. Data kemudian disederhanakan dan 

diambil data yang mendukung atau sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. 

Data yang telah terpilih sesuai dengan fokus penelitian selanjutnya dianalisis 

menggunakan konsep implementasi. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data 

tersusun rapi dan sistematis disajikan dalam bentuk kalimat yang difokuskan pada 

implementasi Program Pembinaan Dukun Bayi dalam upaya pertolongan 

persalinan sehat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini di 

Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Panerusan Kulon merupakan salah satu desa di Kecamatan Susukan, 

Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 307.990 Ha/ . Luas wilayah tersebut 

terdiri dari 6 dukuh yaitu; Lemah Bentar, Karang Pucung, Sitata, Krajan, Rambang 

dan Lemah Gugur. Desa Panerusan Kulon terletak 2 km ke arah timur kota 

kecamatan dan 40 km ke arah timur Kota Banjarnegara. Batas-batas wilayah Desa 

Panerusan Kulon meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemranggon, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumpyuh (Kabupaten Banyumas), 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Panerusan Wetan, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Brengkok (Sumber Data: Profil Desa dan Kelurahan Tahun 

2012). 

Pada tahun 2012 tercatat jumlah penduduk Desa Panerusan Kulon 2.772 jiwa 

yang terdiri dari 1.401 laki-laki dan 1.371 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 

754 KK yang terbagi dalam 12 RT dan 5 RW. Mayoritas warga Desa Panerusan 

Kulon memeluk agama Islam yakni sebesar 2.765 jiwa dari keseluruhan total jumlah 

penduduk, selebihnya menganut Kristen sebanyak 6 jiwa dan Katholik 1 jiwa 

(Sumber Data: Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2012). 

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Panerusan Kulon sama halnya 

dengan mata pencaharian di daerah-daerah pedesaan lainnya di Pulau Jawa yaitu 

sebagai petani dengan luas lahan persawahan mencapai 63.974 Ha/  dari total luas 
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wilayah desa (Sumber Data: Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2012). Pertanian di 

Desa Panerusan Kulon merupakan pertanian dengan sistem sawah tadah hujan 

sehingga sangat bergantung pada musim penghujan. 

Kesadaran warga Desa Panerusan Kulon akan arti pentingnya kesehatan dapat 

dikatakan sudah cukup bagus. Mayoritas warga telah memanfaatkan pelayanan 

kesehatan modern, hal ini merupakan keberhasilan di bidang kesehatan. Indikator 

keberhasilan tersebut adalah hampir keseluruhan ibu-ibu hamil di Desa Panerusan 

Kulon telah memeriksakan kehamilan serta bersalin dengan pertolongan bidan desa 

di PKD, bidan di puskesmas maupun dengan dokter di rumah sakit terdekat. Kualitas 

ibu hamil di Desa Panerusan Kulon pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. Kondisi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas 

di Desa Panerusan Kulon Tahun 2012 

 

No. Kondisi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas 
Jumlah 

(orang) 

1. Jumlah ibu hamil 35 

2. Jumlah kematian ibu hamil - 

3. Jumlah ibu hamil melahirkan 30 

4. Jumlah kematian ibu melahirkan - 

5. Jumlah ibu nifas 30 

6. Jumlah kematian ibu nifas - 

7. Jumlah ibu nifas hidup 30 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Panerusan Kulon 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah ibu hamil pada tahun 2012 di Desa 

Panerusan Kulon sebanyak 35 orang. Ibu hamil yang melahirkan pada tahun 2012 

sejumlah 30 orang dan tidak ada satu pun kejadian kematian pada ibu hamil, 

melahirkan maupun nifas. 
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Kualitas bayi di Desa Panerusan Kulon pada tahun 2012 juga sudah cukup 

bagus, hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. Kondisi Bayi Lahir 

di Desa Panerusan Kulon Tahun 2012 

 

No. Kondisi Bayi Lahir 
Jumlah 

(orang) 

1. Jumlah bayi lahir 30 

2. Jumlah bayi lahir mati - 

3. Jumlah bayi lahir hidup 30 

4. Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan 1 

5. Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan - 

6. Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg 3 

7. Jumlah bayi 0 – 5 tahun hidup yang menderita 

kelainan organ tubuh, fisik dan mental 

- 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Panerusan Kulon 

 

 

Tabel 4.2 di atas merupakan penjelasan lanjutan dari tabel 4.1 dimana pada 

tabel 4.1 jumlah ibu melahirkan sebanyak 30 orang. Dari tabel 4.2 dapat diketahui 

jumlah bayi lahir 30 orang, hal ini sesuai dengan jumlah ibu melahirkan. 

Keseluruhan jumlah bayi lahir dalam keadaan hidup, sebanyak 3 bayi lahir dengan 

berat badan rendah (Bayi Berat Lahir Rendah/BBLR) yakni kurang dari 2.500 gram. 

Kematian bayi justru terjadi pada bayi usia 0 – 1 bulan sebanyak 1 bayi. Kejadian 

kematian bayi tersebut disebabkan karena umur bayi yang belum genap 40 hari 

dimana bayi pada usia tersebut sangat dianjurkan untuk mendapatkan ASI eksklusif 

bahkan sampai dengan bayi usia 6 bulan, namun ternyata bayi sudah diberikan 

makanan tambahan (Wawancara dengan Bidan Irma tanggal 12 Juni 2013). 

Tempat persalinan bagi ibu bersalin di Desa Panerusan Kulon dapat dikatakan 

hampir keseluruhan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan modern seperti rumah 
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sakit, puskesmas, PKD dan rumah praktik bidan, hal itu dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3. Tempat Persalinan bagi Ibu Bersalin 

di Desa Panerusan Kulon Tahun 2012 

 

No. Tempat Persalinan bagi Ibu Bersalin 
Jumlah 

(orang) 

1. Rumah Sakit 10 

2. Rumah Bersalin - 

3. Puskesmas 1 

4. Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 8 

5. Balai Kesehatan Ibu dan Anak - 

6. Rumah Praktik Bidan 10 

7. Tempat Praktik Dokter - 

8. Rumah Dukun - 

9. Rumah Sendiri 1 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Panerusan Kulon 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir keseluruhan jumlah persalinan 

dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan modern. Hanya ada 1 orang 

yang melahirkan di rumah sendiri karena terkendala oleh keadaan geografis dimana 

tempat tinggal ibu tersebut berada di daerah pegunungan dengan kondisi jalan yang 

belum beraspal dan curam serta alat transportasi yang masih sangat terbatas. Ibu 

tersebut bernama Ibu Tarwiyah (28th). Faktor geografis merupakan permasalahan 

yang umumnya dialami warga masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. 

Akhirnya bayi lahir terlebih dahulu di rumah sebelum si ibu sempat dibawa menuju 

pelayanan kesehatan terdekat. 

Kualitas tempat persalinan di Desa Panerusan Kulon yang dapat dikatakan 

sudah bagus tentu akan diikuti dengan kualitas pertolongan persalinan yang bagus 

pula, hal tersebut dapat diketahui dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.4. Penolong Persalinan bagi Ibu Bersalin 

di Desa Panerusan Kulon Tahun 2012 

 

No. Penolong Persalinan 
Jumlah 

(tindakan) 

1. Jumlah persalinan ditolong dokter 10 

2. Jumlah persalinan ditolong bidan 19 

3. Jumlah persalinan ditolong perawat - 

4. Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin 1 

5. Jumlah persalinan ditolong keluarga - 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Panerusan Kulon 

 

Tabel 4.4 di atas masih berkaitan dengan tabel 4.3 dimana pada tabel 4.3 

menjelaskan bahwa terdapat 1 kejadian ibu melahirkan di rumah sendiri. Tabel 4.4 

memberikan keterangan tambahan bahwa ibu yang melahirkan di rumah tersebut 

ditolong oleh dukun bayi. Persalinan tersebut ditolong bukan oleh dukun bayi yang 

berasal dari Desa Panerusan Kulon yang sudah bermitra dengan bidan dan mengikuti 

Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan, melainkan dilakukan 

oleh dukun bayi dari desa lain yang belum bermitra dengan bidan. 

Pertolongan ibu bersalin yang dilakukan oleh dukun bayi seperti terjadi di Desa 

Panerusan Kulon justru dilakukan oleh dukun bayi dari desa lain yang tidak tercakup 

dalam wilayah kerja Puskesmas II Susukan. Dukun bayi tersebut pada akhirnya 

mendapatkan teguran dari bidan untuk tidak lagi menolong persalinan karena 

ternyata bayi sudah lahir namun ari-ari belum juga keluar sehingga mengakibatkan 

ibu yang ditolong mengalami pendarahan (Wawancara dengan Bidan Irma tanggal 

12 Juni 2013). Berkenaan dengan kasus-kasus seperti ini tentu dirasa perlu untuk 

melatih dukun bayi dengan cara-cara pertolongan persalinan yang benar dan aman. 
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Kondisi Desa Panerusan Kulon hampir sama dengan Desa Pakikiran yang juga 

termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas II Susukan. Luas wilayah Desa Pakikiran 

284.2 Ha/  yang terbagi dalam 8 dukuh yaitu Krajan, Kewao, Gerot, Pucung, 

Selabrama, Petir, Karang Duren, Karang Jambu dan Gemulung. Desa Pakikiran 

terletak sekitar 3 km ke arah timur kota kecamatan dan 43 km ke arah timur Kota 

Banjarnegara. Batas-batas wilayah di Desa Pakikiran meliputi sebelah utara dan 

timur berbatasan dengan Desa Brengkok, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Kemawi (Kabupaten Banyumas), dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Piasa 

Wetan (Sumber Data: Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2012). Desa Brengkok 

adalah desa pembatas antara Desa Pakikiran dan Desa Panerusan Kulon. 

Jumlah penduduk Desa Pakikiran pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.020 

jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 1.495 jiwa dan perempuan 

sebanyak 1.525 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 872 KK yang terbagi dalam 17 

RT dan 4 RW. Agama mayoritas yang dianut oleh warga Desa Pakikiran adalah 

Islam, selebihnya adalah Kristen dan Budha sebagai agama minoritas yang dianut 

oleh warga Desa Pakikiran. Mata pencaharian warga mayoritas sebagai petani 

dengan luas area persawahan sekitar 49 Ha dari total luas wilayah desa. (Sumber 

Data: Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2012). 

Warga Desa Pakikiran jika dilihat dari segi kesehatannya juga sudah cukup 

bagus. Mayoritas ibu hamil, bersalin dan nifas telah memanfaatkan pertolongan dari 

tenaga kesehatan. Apalagi selain terdapat bidan desa, letak Puskesmas II Susukan 

juga berada di Desa Pakikiran sehingga dapat menunjang upaya pelayanan kesehatan 

secara maksimal terutama dalam upaya peningkatan derajat KIA. Tahun 2012 
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tercatat terdapat 45 ibu hamil di Desa Pakikiran dan tidak ada kasus kematian yang 

terjadi pada ibu hamil, bersalin maupun nifas, seperti dapat dilihat di tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.5. Kondisi Ibu Hamil, Bersalin dan nifas 

di Desa Pakikiran Tahun 2012 

 

No. Kondisi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas 
Jumlah 

(orang) 

1. Jumlah ibu hamil 45 

2. Jumlah kematian ibu hamil - 

3. Jumlah keguguran 2 

4. Jumlah ibu hamil melahirkan 41 

5. Jumlah kematian ibu melahirkan - 

6. Jumlah ibu nifas 43 

7. Jumlah kematian ibu nifas - 

8. Jumlah ibu nifas hidup 43 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Pakikiran 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dari total jumlah ibu hamil 

sebanyak 45 orang terdapat ibu yang melahirkan sebanyak 41 orang di tahun yang 

sama. Terdapat kasus keguguran sebanyak 2 orang yang terjadi karena bayi 

meninggal sejak masih dalam kandungan. Bayi tersebut meninggal karena selama 

hamil, ibu mengonsumsi jamu tradisional yang sebenarnya secara medis tidak 

dianjurkan dan satu kasus keguguran yang lain disebabkan oleh Hidranion yaitu 

volume air ketuban yang terlalu banyak (Wawancara dengan Bidan Arum tanggal 30 

Juni 2013). 

Kualitas bayi di Desa Pakikiran pada tahun 2012 juga dapat dikatakan sudah 

bagus. Jumlah bayi yang lahir semuanya dalam keadaan hidup, seperti dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6. Kondisi Bayi Lahir 

di Desa Pakikiran Tahun 2012 

No. Kondisi Bayi Lahir 
Jumlah 

(orang) 

1. Jumlah bayi lahir 41 

2. Jumlah bayi lahir mati - 

3. Jumlah bayi lahir hidup 41 

4. Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan - 

5. Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan - 

6. Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg - 

7. Jumlah bayi 0 – 5 tahun hidup yang menderita 

kelainan organ tubuh, fisik dan mental 

- 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Pakikiran 

 

Dari tabel 4.6 di atas menggambarkan kondisi bayi yang lahir di Desa 

Pakikiran pada tahun 2012. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 

terdapat 41 bayi yang lahir. Tabel 4.6 tersebut merupakan keterangan lanjutan dari 

tabel 4.5 dimana pada tabel 4.5 menerangkan terdapat 41 ibu melahirkan pada tahun 

2012 sehingga jumlah ibu melahirkan dengan jumlah bayi yang lahir sesuai. Kondisi 

bayi yang lahir pada tahun 2012 di Desa Pakikiran semua dalam keadaan hidup dan 

tidak ada satupun bayi yang lahir dengan berat badan rendah maupun menderita 

kecacatan fisik maupun mental bahkan tidak ada kasus kematian bayi sampai dengan 

bayi berumur 1 tahun. 

Hampir keseluruhan dari jumlah bayi tersebut di atas lahir di rumah sakit, 

puskesmas dan rumah praktik bidan. Artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kesehatan terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak dapat dikatakan 

sudah cukup bagus, hal itu dapat diketahui ketika ibu maupun keluarga lebih memilih 

untuk bersalin dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan modern, seperti dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.7. Tempat Persalinan bagi Ibu Bersalin 

di Desa Pakikiran Tahun 2012 

 

No. Tempat Persalinan 
Jumlah 

(orang) 

1. Rumah Sakit 17 

2. Rumah Bersalin - 

3. Puskesmas 13 

4. Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) - 

5. Balai Kesehatan Ibu dan Anak - 

6. Rumah Praktik Bidan 12 

7. Tempat Praktik Dokter - 

8. Rumah Dukun - 

9. Rumah Sendiri 1 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Pakikiran 

 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hampir keseluruhan ibu bersalin di pusat 

pelayanan kesehatan modern. Hanya ada satu kasus persalinan yang dilakukan di 

rumah sendiri. Penyebabnya sama dengan kasus yang terjadi di Desa Panerusan 

Kulon yakni karena ibu terlanjur melahirkan di rumah atau yang disebut dengan 

istilah kebrosoten. Persalinan tersebut ditolong oleh dukun bayi yang belum bermitra 

dengan bidan, hal ini berbeda dengan penanganan kasus kebrosoten yang dilakukan 

oleh dukun bayi yang telah bermitra dengan bidan serta mengikuti Program 

Pembinaan Dukun Bayi yaitu Mbah Tuginem (80th). Dalam penanganan kasus 

kebrosoten seperti ini Mbah Tuginem tidak menangani persalinan sendiri melainkan 

segera mengundang bidan untuk memberikan pertolongan persalinan (Wawancara 

dengan Mbah Tuginem tanggal 30 Juni 2013). 

Pertolongan persalinan mayoritas telah dilakukan di rumah sakit dengan 

bantuan dokter maupun di puskesmas, rumah praktik bidan dan PKD dengan bantuan 

bidan,dengan demikian dapat diketahui bahwa pertolongan persalinan di Desa 
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Pakikiran pada tahun 2012 telah menggunakan pertolongan dari tenaga medis, seperti 

digambarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8. Penolong Persalinan bagi Ibu Bersalin 

di Desa Pakikiran Tahun 2013 

 

No. Pertolongan Persalinan 
Jumlah 

(tindakan) 

1. Jumlah persalinan ditolong dokter 17 

2. Jumlah persalinan ditolong bidan 25 

3. Jumlah persalinan ditolong perawat - 

4. Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin 1 

5. Jumlah persalinan ditolong keluarga - 

Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 dari Bidan Desa 

di Desa Pakikiran 

 

 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa ibu bersalin di Desa Pakikiran mayoritas 

telah memanfaatkan pertolongan dari tenaga kesehatan yaitu dokter dan bidan. 

Terdapat satu kasus pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan tabel 4.7 bahwa pertolongan 

tersebut dilakukan oleh dukun bayi yang belum bermitra dengan bidan (Wawancara 

dengan Bidan Arum tanggal 30 Juni 2013). 

  

B. Profil Program Pembinaan Dukun Bayi 

1. Sejarah Program Pembinaan Dukun Bayi 

Program Pembinaan Dukun Bayi merupakan salah satu bentuk upaya untuk 

menjalin kemitraan antara bidan dan dukun bayi. Bidan dapat memberikan 

sumbangan dengan berbagi pengetahuan kepada para dukun bayi dimana 

pengetahuan tersebut tentu akan sangat bermanfaat. Penyelenggaraan Program 

Pembinaan Dukun Bayi dilatarbelakangi oleh permasalahan AKI dan AKB yang 
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masih tinggi, hal itu seperti diungkapkan oleh Bapak Nurrudin (43th) sebagai 

berikut : 

“... ya karena angka kematian ibu dan bayi tinggi, maka perlu 

melakukan kerjasama termasuk dengan dukun bayi. Tenaga 

kesehatan dan dukun bayi bekerjasama dalam meningkatkan 

kesehatan ibu dan bayi ...” (Wawancara tanggal 22 Agustus 2013) 

 

 
Gambar 4.1. Penulis mewawancarai Bapak Nurrudin selaku Kepala 

Puskesmas II Susukan 

Sumber : Dokumentasi Anggit Maryatun 2013 

 

 

Tingginya AKI dan AKB menuntut berbagai pihak terkait terutama Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara untuk mengambil sikap dalam mengatasi 

permasalahan tersebut mengingat AKI dan AKB pada tahun 2012 di Banjarnegara 

tertinggi di Jawa Tengah dan tentu ini bukanlah peringkat yang dapat 

dibanggakan. Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan sendiri 

diselenggarakan sudah sejak lama, namun baru pada tahun 2010 program tersebut 

lebih diintensifkan kembali, seperti dikatakan oleh Bapak Nurrudin (43th) : 
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“... pembinaan bagi dukun bayi itu sudah sejak lama. Tapi sekitar 

tahun 2010 pembinaan tersebut dilakukan secara lebih intensif...” 

(Wawancara tanggal 22 Agustus 2013) 

 

Pembinaan bagi dukun bayi yang dilakukan secara intensif, teratur dan 

berkesinambungan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dukun 

bayi. Program tersebut juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bagi dukun 

bayi dan bidan sebagai penolong persalinan tradisional dan modern untuk saling 

bekerjasama dalam usaha untuk menurunkan AKI dan AKB khususnya di 

Kabupaten Banjarnagera sehingga derajat KIA meningkat. 

Bapak Nurrudin (43th) sendiri selaku Kepala Puskesmas II Susukan 

berpendapat bahwa Program Pembinaan Dukun Bayi perlu dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan AKI dan AKB di 

Kabupaten Banjarnegara. Kerjasama dengan dukun bayi tersebut diperlukan 

karena dukun bayi merupakan tokoh yang dekat dengan masyarakat dan dipercaya 

oleh masyarakat sehingga akan lebih mudah memotivasi pasien untuk 

memeriksakan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan (Hasil wawancara tanggal 

22 Agustus 2013). 

 

2. Kegiatan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi 

Program Pembinaan Dukun Bayi dilakukan dengan menyampaikan 

serangkaian materi pembinaan terkait dengan tiga periode penting meliputi 

kehamilan, persalinan dan nifas. Materi tersebut disampaikan secara bergantian 

oleh bidan puskesmas dan bidan desa yang bertindak sebagai pelaksana sekaligus 

pembina dukun bayi. Kegiatan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi selain 
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kegiatan pembinaan itu sendiri juga diadakan kegiatan lain yakni kegiatan arisan 

serta kegiatan pembagian sembako dan baju batik (Wawancara dengan Bidan 

Irma tanggal 10 Mei 2013). 

 

3. Sarana Prasarana dalam Program Pembinaan Dukun Bayi 

Program Pembinaan Dukun Bayi masih memiliki sarana dan prasarana 

sangat terbatas. Program Pembinaan Dukun Bayi hanya memiliki aula puskesmas 

sebagai pusat kegiatan yakni kegiatan pembinaan itu sendiri, arisan serta 

pembagian sembako dan baju batik. Pihak puskesmas tidak memiliki alat peraga 

untuk mendukung kegiatan pembinaan, padahal alat peraga tentu sangat 

diperlukan bagi dukun bayi agar dapat melakukan praktik pertolongan persalinan 

secara benar, aman dan sehat karena pada kasus-kasus tertentu dukun bayi 

ternyata masih dibutuhkan sebagai penolong persalinan. 

Ketiadaan alat peraga menyebabkan pembinaan yang selama ini dilakukan 

hanya sekadar memberikan serangkaian materi kepada para dukun bayi yang 

disampaikan secara langsung seperti ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya 

jawab untuk mendiskusikan materi apa saja yang telah disampaikan. Penyampaian 

materi dengan ceramah dan tanya jawab tersebut digunakan karena dianggap lebih 

mudah dan simple, namun ada ataupun tidak ada alat peraga bukanlah merupakan 

suatu kendala dalam pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi karena dukun 

bayi sekarang memang tidak diperbolehkan untuk praktik apalagi menolong 

persalinan (Wawancara dengan Bidan Irma tanggal 10 Mei 2013). 
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4. Pengelolaan Program Pembinaan Dukun Bayi 

Setiap pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi selalu disediakan 

makanan-makanan kecil yang disajikan untuk bidan dan dukun bayi yang terlibat 

dalam pembinaan tersebut serta diadakan pembagian sembako dan baju batik 

setiap setahun sekali. Untuk memenuhi keperluan tersebut tentu membutuhkan 

sejumlah dana. 

Dana diperlukan untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan dari 

Program Pembinaan Dukun Bayi. Adapun sumber dana untuk pemenuhan 

kebutuhan tersebut sepenuhnya berasal dari pihak puskesmas tanpa memungut 

tarif sedikit pun dari bidan maupun para dukun bayi yang terlibat dalam Program 

Pembinaan Dukun Bayi (Wawancara dengan Bidan Irma tanggal 10 Mei 2013). 

 

C. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara 

 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan selama penelitian dengan mewawancarai 

pihak-pihak yang terlibat dalam Program Pembinaan Dukun Bayi baik subjek 

maupun informan penelitian dalam hal ini bidan puskesmas, bidan desa dan para 

dukun bayi yang berasal dari Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran, maka dapat 

diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi terdapat dua 

kegiatan meliputi kegiatan inti atau pokok dan kegiatan tambahan. 
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1. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama yang dilakukan dalam Program 

Pembinaan Dukun Bayi. Kegiatan inti tersebut adalah kegiatan pembinaan bagi 

dukun bayi itu sendiri yang meliputi materi pembinaan, metode pembinaan, pembina 

dukun bayi serta waktu dan tempat pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi. 

a. Materi Pembinaan 

Bidan Sariyem (42th) mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan 

dalam Program Pembinaan Dukun Bayi berkaitan dengan tiga periode penting 

serta menyampaikan permasalahan yang sedang muncul di masyarakat. Bidan 

Sariyem juga menambahkan bahwa pembinaan tersebut pada dasarnya bertujuan 

untuk mengalihkan peran dukun bayi agar dukun bayi tidak lagi menolong 

persalinan dan lebih berperan dalam perawatan pascapersalinan. Mbah Jasem 

(80th), Mbah Tarwi (73th), dan Mbah Tuginem (80th) sudah paham betul kalau 

mereka tidak diperbolehkan untuk menolong persalinan. 

 

Gambar 4.2. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi 

di Aula Puskesmas II Susukan 

Sumber : Dokumentasi Anggit Maryatun 2013 
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Mbah Tuginem (80th) sendiri mengungkapkan bahwa dalam pembinaan 

materi yang dibahas seperti tanda-tanda persalinan, seperti dikatakannya : 

“...nek teng puskesmas wawasan thok diparingi pangertosan thok. 

Tiyang babaran kpripun raose, napa wonten perbedaan nopo 

mboten, bedane kepripun, cara-carane tiyang ajeng babaran 

kepripun tanda-tandane kados niku, nopo mawon tanda-tandane. 

Tanda-tandane niku kan tanda-tanda lendir sing putih mpun coklat, 

jambon kados niku ...” 

 

Artinya: “... kalau di puskesmas wawasan saja diberikan 

pengetahuan saja. Orang melahirkan bagaimana rasanya, apa ada 

perbedaan apa tidak, cara-caranya orang mau melahirkan bagaimana 

tanda-tandanya seperti itu, apa saja tanda-tandanya. Tanda-tandanya 

itu kan tanda-tanda lendir yang putih sudah coklat, merah muda 

seperti itu...” (Wawancara tanggal 16 Mei 2013) 

 

Mbah Tarwi (80th) merasakan banyak manfaat yang diperoleh dengan 

mengikuti Program Pembinaan Dukun Bayi. Materi yang disampaikan dalam 

pembinaan tersebut bagi Mbah Tarwi merupakan sarana belajar sehingga dari 

yang awalnya tidak tahu menjadi tahu setelah mengikuti pembinaan. Mbah Tarwi 

mengungkapkan bahwa : 

“... lha kula niku kan belajar, kadang ditangledi napi-napine bayi, 

ajeng tiyang babaran kados pundi, kados niku. Nggih carane nggih 

ditakeni stunggal-stunggal. Wong babaran resiko tinggi apa, resiko 

tinggi ya urung babaran wis ngetokna apa darah, apa cokan anu 

kejang, kue jenenge resiko tinggi aya kue. Wong endep, umure wis 

mandan kae ketuan nopo kenomen ya resiko tinggi ...” 

 

Artinya: “... ya saya itu kan belajar, kadang ditanya apa-apanya bayi, 

mau orang melahirkan seperti apa, begitu. Ya caranya ya ditanya 

satu per satu. Orang melahirkan resiko tinggi itu apa, resiko tinggi ya 

belum melahirkan sudah mengeluarkan darah, apa karena kejang, itu 

namanya resiko tinggi seperti itu. Orang pendek, umurnya sudah 

lumayan itu terlalu tua atau terlalu muda ya resiko tinggi ...” 

(Wawancara tanggal 24 Mei 2013) 
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Materi yang disampaikan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi 

diantaranya tanda-tanda persalinan dan melahirkan resiko tinggi. Tanda-tanda 

persalinan tersebut seperti keluar lendir disertai darah, sedangkan melahirkan 

resiko tinggi seperti keluar darah sebelum waktunya untuk melahirkan, kejang, 

orang pendek dan umur si ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Materi yang 

disampaikan tersebut menurut Bidan Irma (27th) akan sangat bermanfaat dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kualitas dukun bayi. Manfaat tersebut seperti 

yang telah disampaikan oleh Bidan Irma sebagai berikut : 

“... dengan adanya pembinaan ini kan dukun jadi tau. Kalo biasanya 

kan ada penyuluhan kalo ibu hamil itu kayak gini-gini, yang normal 

seperti ini, yang tidak normal seperti ini, yang boleh ditolong sama 

bidan itu seperti ini, yang bahaya itu seperti ini. Kalo alat-alat yang 

steril dukun kan nggak tau caranya, prosesnya. Terus penularan 

penyakit kan bisa lewat mana aja, kalo dukun kan nggak pake sarung 

tangan, dan lain-lain, kayak gitu-gitu. Jadi kan nanti dukun tau ...” 

(Wawancara tanggal 10 Mei 2013) 
 

Bidan Sariyem (42th) sebagai bidan puskesmas berpendapat bahwa dukun 

bayi memang perlu untuk dibina. Bidan Sariyem juga menambahkan bahwa 

diselenggarakannya pembinaan bagi para dukun bayi pada prinsipnya adalah agar 

dukun bayi tahu bahwa saat ini pertolongan persalinan tidak boleh dilakukan oleh 

dukun bayi melainkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Pembinaan tersebut 

memang diakui dapat menambah pengetahuan dukun bayi, akan tetapi justru 

seolah-olah menganggap bahwa dukun bayi tidak tahu apa-apa sehingga perlu 

untuk dibina, dibekali dan diberikan pengetahuan. 

Dukun bayi bahkan dilarang menolong persalinan karena dianggap dapat 

membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Padahal dilihat dari lamanya profesi 
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sebagai dukun bayi yang telah dijalani selama puluhan tahun sebelum kehadiran 

bidan di desa-desa, justru dukun bayilah yang jauh lebih berpengalaman jika 

dibandingkan dengan bidan desa yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas II 

Susukan dimana rata-rata usia bidan masih muda dan pengalaman menjadi bidan 

baru sekitar 7 tahun sehingga perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan yang 

dilakukan oleh dukun bayi dianggap membahayakan. Kegiatan tersebut seperti 

memberi jamu untuk si ibu yang hingga saat ini masih berlangsung karena 

ternyata secara medis jamu bermanfaat untuk memperlancar ASI. 

 

b. Metode Pembinaan 

Penyampaian materi pembinaan di Puskesmas II Susukan selama ini 

menggunakan metode konvensional yakni disampaikan secara langsung seperti 

ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara bidan dan dukun bayi 

jika dukun bayi belum memahami materi yang telah disampaikan. Metode 

tersebut digunakan juga disebabkan oleh faktor tidak tersedianya alat peraga di 

Puskesmas II Susukan. Bidan Irma (27th) menuturkan : 

“... ya biasanya langsung, kayak penyuluhan. Aula kan mejanya 

tengah, muter kayak gitu. Ntar langsung disampein. Untuk praktik 

sih belum pernah yah. Kebetulan di puskesmas juga nggak punya 

alat peraganya. Lagian dukun bayi sekarang kan udah nggak boleh 

praktik, apalagi menangani persalinan kan udah nggak boleh. Ntar 

ada tanya jawab, kalo dukun bayi belum paham ya bisa ditanyakan 

lagi. Ada juga review, apa yang disampaikan diulang lagi. Misalnya 

materinya tentang tanda-tanda bahaya ibu hamil, biasanya dukun 

bayi disuruh menyebutkan apa aja tanda-tandanya ...” (Wawancara 

tanggal 10 Mei 2013) 
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Bidan Irma berpendapat bahwa ketiadaan alat peraga untuk praktik atau 

simulasi pertolongan persalinan di Puskesmas II Susukan tidaklah menjadi suatu 

kendala atau hambatan yang berarti dalam memberikan pengetahuan baru bagi 

para dukun bayi, hal tersebut dikarenakan dukun bayi sekarang memang tidak lagi 

diperbolehkan untuk menolong persalinan dan peran dukun bayi hanya sebatas 

pada perawatan pascapersalinan. 

Menurut penulis larangan bagi dukun bayi untuk menolong persalinan tentu 

tidak dapat digeneralisir, artinya tidak dapat diberlakukan secara umum di semua 

daerah. Kasus persalinan yang ditolong oleh dukun bayi di Desa Panerusan Kulon 

pada tahun 2012 dimana lokasi tempat tinggal ibu bersalin di daerah pegunungan 

dengan kondisi jalan yang curam dan terjal serta akses menuju pelayanan 

kesehatan sangat terbatas, sedangkan jarak dengan rumah dukun bayi lebih dekat 

dan pertolongan persalinan dengan dukun bayi juga dapat dilakukan di rumah. 

Kasus pertolongan persalinan oleh dukun bayi seperti yang terjadi di Desa 

Panerusan Kulon tentu bukan semata-mata merupakan kesalahan dukun bayi, hal 

itu karena pada dasarnya kondisi dan situasi di setiap daerah tidaklah sama 

sehingga larangan bagi dukun bayi untuk menolong persalinan seyogyanya tetap 

mengacu pada kondisi dan situasi daerah tersebut. Untuk itu, ketersediaan alat 

peraga sangat diperlukan agar dukun bayi dapat melakukan praktik pertolongan 

persalinan yang aman dan sehat dengan pendampingan dan pengawasan dari 

pembina dukun bayi. Pendampingan dan pengawasan dari pembina dukun bayi 

bertujuan agar ketika terjadi kekeliruan pada saat praktik simulasi pertolongan 

persalinan oleh dukun bayi dapat segera dilakukan perbaikan dengan cara 
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pembina memberikan petunjuk atau pengarahan cara-cara pertolongan persalinan 

yang benar, aman dan sehat sesuai dengan anjuran medis. 

 

c. Pembina Dukun Bayi 

Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi melibatkan berbagai pihak 

diantaranya kepala puskesmas, bidan puskesmas, bidan desa dan dukun bayi. Hal 

itu seperti diungkapkan oleh Bidan Irma (27th) : 

“... ya bidan desa, bidan puskesmas, kepala puskesmas, semuanya 

sih. Kalo dukun bayi sih udah jelas. Paling kalo ada dukun bayi 

yang nggak hadir kan biasanya kadang sok lupa tanggal, kalo 

nggak ya lagi sakit, kan rata-rata usia dukun bayi udah tua ...” 

(Wawancara tanggal 10 Mei 2013) 

 

 

Materi pembinaan disampaikan oleh bidan puskesmas dan bidan desa secara 

bergantian setiap kali pelaksanaan pembinaan, dengan kata lain bahwa bidan 

puskesmas dan bidan desa berperan sebagai pelaksana sekaligus pembina dukun 

bayi di bawah tanggung jawab kepala puskesmas. Bidan puskesmas terdiri dari 4 

bidan sedangkan bidan desa terdiri dari 7 bidan yang berasal dari beberapa desa 

yang tercakup dalam wilayah kerja Puskesmas II Susukan. Jadwal piket sebagai 

pembina dukun bayi meskipun telah ditentukan, namun jadwal tersebut tidaklah 

mutlak. Artinya, jika bidan piket sedang ada kepentingan atau sibuk maka bisa 

diganti dengan bidan lain yang ada di puskesmas. 
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d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi 

Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

dilaksanakan setiap sebulan sekali pada tanggal 25 bertempat di aula puskesmas. 

Tidak menutup kemungkinan tanggal pelaksanaan pembinaan diganti jika tanggal 

tersebut bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur seperti hari Minggu atau 

hari libur nasional. Penetapan dan pergantian tanggal tersebut tentu telah 

disepakati bersama antara bidan dan para dukun bayi. Mbah Tarwi (73th) 

mengatakan : 

“... nggih prei, bangsane ngenjang tanggal selawe koh abang, 

angger mboten niku nggih mengkin tanggal patlikur napa tanggal 

nemlikur. Nggih biasane nggih tanggal patlikur, dina Minggu, 

Setu ...” 

 

Artinya: “... iya libur, misalnya besok tanggal 25 merah, kalau 

tidak itu ya nanti tanggal 24 atau tanggal 26. Ya biasanya ya 

tanggal 24, hari Minggu, Sabtu ...” (Wawancara tanggal 24 Mei 

2013) 

 

Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi yang bertepatan dengan 

tanggal merah akan diganti dengan tanggal sebelum atau sesudahnya. Artinya jika 

tanggal 25 adalah tanggal merah maka akan diganti dengan tanggal 24 atau 26, 

akan tetapi selama ini pembinaan tersebut cenderung dilaksanakan pada tanggal 

sebelumnya yakni di tanggal 24. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi 

tidak terlepas dari hambatan atau kendala seperti terkait dengan waktu 

pelaksanaan pembinaan yang tidak sesuai dengan jadwal sebenarnya yakni pada 

pukul 09.00 WIB. Penundaan waktu dimulainya pembinaan dikarenakan masih 

menunggu dukun bayi lain yang belum hadir. 
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2. Kegiatan Tambahan 

Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi selain terdapat kegiatan inti, 

juga memiliki kegiatan tambahan. Kegiatan tambahan tersebut meliputi kegiatan 

arisan serta pembagian sembako dan baju batik. Arisan dilaksanakan sebulan sekali 

bertepatan dengan pelaksanaan pembinaan, sedangkan pembagian sembako dan baju 

batik dilaksanakan setahun sekali. Bidan Irma (27th) mengungkapkan : 

“... iya selesai pembinaan itu biasanya ada arisan, biar nggak 

bosen Mbak. Dulu sih 25 ribuan, tapi sekarang jadi 50 ribu. Kalo 

namanya keluar tapi orangnya nggak dateng ya nggak dikasihkan. 

Terus ada juga acara pembagian sembako sama baju, biasanya 

baju batik setiap setahun sekali kalo mau lebaran. Dananya dari 

puskemas. Baju batiknya itu buat seragam. Nanti mbah dukunnya 

dikasih tau ini dipake buat seragam ya mbah, gitu ...” 

(Wawancara tanggal 10 Mei 2013) 

 

 

Kegiatan-kegiatan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi dapat dilihat di 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.9. Kegiatan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi 

di Puskesmas II Susukan 

No. Bentuk Pembinaan Waktu dan Tempat 

1. Kegiatan Inti 

Yaitu kegiatan pembinaan bagi para 

dukun bayi yang meliputi materi sebagai 

berikut : 

a. Kehamilan 

1) Memeriksakan kehamilan 

secepatnya dan sesering mungkin 

2) Menjaga kebersihan pribadi dan 

lingkungan bagi ibu hamil 

3) Tidak diperbolehkan merokok, 

memakai narkoba, minum jamu 

atau minuman keras, hindari asap 

rokok dan minum obat sesuai 

anjuran dari tenaga kesehatan 

4) Tidak ada pantangan makanan bagi 

ibu selama hamil 

Kegiatan pembinaan bagi 

para dukun bayi dimulai 

pada pukul 09.00 sampai 

dengan selesai. Pelaksanaan 

pembinaan dilakukan 

sebulan sekali pada tanggal 

25 bertempat di aula 

Puskesmas II Susukan 
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5) Mengurut ibu hamil sesuai anjuran 

bidan 

6) Menjaga jarak kehamilan 

7) Usia ibu terlalu muda atau terlalu 

tua 

8) Ibu hamil dengan tensi tinggi 

9) Tanda-tanda bahaya pada ibu hamil 

10) KB segera setelah melahirkan 

 

b. Persalinan 

1) Tanda-tanda persalinan 

2) Tanda bahaya pada ibu bersalin 

3) Melahirkan resiko tinggi 

4) Pertolongan persalinan harus 

ditangani oleh tenaga kesehatan 

5) Membantu bidan pada saat proses 

persalinan 

6) Mendampingi dan memotivasi ibu 

bersalin 

7) Persalinan tidak boleh dilakukan 

di rumah 

8) Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

segera setelah melahirkan 

 

c. Nifas 

1) Tanda bahaya dan penyakit ibu 

nifas 

2) Menjaga kebersihan pribadi dan 

lingkungan bagi ibu nifas 

3) Perawatan payudara 

4) Perawatan tali pusat 

5) ASI Eksklusif sampai dengan bayi 

usia 6 bulan 

6) Alat kontrasepsi/cara ber-KB 

7) Tidak dianjurkan mengurut perut 

pada ibu nifas 

2. Kegiatan Tambahan 

Yaitu kegiatan yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan inti meliputi : 

a. Arisan 

 

 

 

b. Pembagian sembako dan baju batik 

 

 

 

Bertepatan dengan kegiatan 

pembinaan dan bertempat di 

aula puskesmas 

Diadakan setiap setahun  

sekali menjelang Hari Raya 

Idul Fitri dan bertempat di 

aula puskesmas 
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Kegiatan arisan serta pembagian sembako dan baju batik akan semakin 

menarik perhatian para dukun bayi. Dukun bayi tidak dikenakan tarif sedikitpun 

karena dana sepenuhnya berasal dari pihak puskesmas, namun Bidan Sariyem 

(42th) mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan strategi untuk 

merangsang dukun bayi agar mengikuti pembinaan. Kondisi serupa juga dapat 

ditemui dari hasil penelitian Astuti (2009) yang menunjukkan bahwa pertemuan 

antara dukun bayi dan bidan desa hanya dilakukan sebulan sekali. Untuk 

merangsang kehadiran dukun bayi mengikuti pembinaan di puskesmas, maka 

diadakan arisan. Hanya sayang pembinaan tersebut hampir tidak pernah dilakukan 

lagi yang ada hanya kegiatan arisan. 

Hasil penelitian di atas juga dapat menggambarkan Program Pembinaan 

Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan, bidan dan dukun bayi justru terlihat lebih 

antusias ketika kegiatan arisan dimulai. Meskipun dalam daftar hadir disebutkan 

keterlibatan kepala puskesmas, bidan puskesmas dan bidan desa, namun 

kenyataannya hanya diikuti oleh bidan yang bertugas sebagai pembina dan para 

dukun bayi saja (Hasil observasi tanggal 25 Februari 2013). 

  
Gambar 4.3. Kegiatan Arisan dalam Gambar 4.4. Dukun bayi 

Program Pembinaan Dukun Bayi menyetorkan uang arisan  

Sumber : Dokumentasi Anggit Maryatun 2013 
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Kegiatan arisan dan pembagian sembako memang merupakan strategi yang 

digunakan agar dukun bayi semakin tertarik dan lebih aktif mengikuti pembinaan, 

akan tetapi meskipun telah diberikan rangsangan tersebut ternyata masih saja ada 

dukun bayi yang jarang mengikuti pembinaan, seperti Mbah Tarwi (73th) yang 

mengaku beberapa bulan terakhir tidak mengikuti pembinaan semenjak suaminya 

meninggal. Mbah Tarwi mengungkapkan : 

“... nggih niku mbareng kakine ninggal, kula dugi seniki mboten 

kempalan teng ngriku, teng puskesmas ...” 

 

Artinya: “... ya itu semenjak suami meninggal, saya sampai sekarang 

tidak kumpulan ke situ, ke puskesmas ...” (Wawancara tanggal 24 

Mei 2013) 

 

 

Mbah Tarwi tidak mengikuti pembinaan sejak bulan Januari dan Februari 

2013 (Hasil observasi tanggal 25 Februari 2013) sampai dengan bulan Mei 2013 

pada saat penulis mewawancarai Mbah Tarwi. Kurangnya tanggapan dari dukun 

bayi terhadap pembinaan tersebut seperti dikemukakan dari hasil analisis 

Anggorodi (2009) yang mengistilahkan pembinaan dukun bayi dengan kursus 

dukun bayi. Anggorodi mengungkapkan bahwa seringkali setelah kursus berakhir 

tidak banyak perubahan yang terjadi pada dukun bayi seperti yang diharapkan, 

tidak semua dukun bayi yang mengikuti kursus akan mematuhi aturan yang 

diajarkan dalam kursus dukun bayi tersebut. Lebih buruk, seringkali kursus itu 

sendiri kurang mendapat tanggapan dari dukun bayi. 

Dalam pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi hanya dihadiri oleh 

para dukun bayi dan bidan piket yang memang pada saat itu bertugas untuk 

membina dukun bayi, sedangkan bidan-bidan lain yang tidak bertugas sebagai 
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pembina tidak terlibat. Keterlibatan bidan lain tersebut justru hanya pada saat 

kegiatan arisan berlangsung. 

 

D. Implementasi Hasil Pembinaan yang Dilakukan oleh Dukun Bayi di Desa 

Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran 

 

Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dengan menempatkan bidan di 

desa-desa memang tidak sepenuhnya menggeser keberadaan dan peran dukun bayi 

dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Disadari atau tidak, peran dukun bayi 

semakin berkurang baik peran yang berkaitan dengan perawatan kehamilan, 

persalinan maupun nifas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di Desa 

Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran sendiri sudah beralih ke tenaga kesehatan 

seperti bidan dan dokter. Kondisi tersebut tentu akan jauh berbeda jika dibandingkan 

dengan beberapa tahun yang lalu sebelum keberadaan bidan di desa-desa dimana 

penanganan tiga periode penting meliputi kehamilan, persalinan dan nifas 

sepenuhnya masih dilakukan oleh dukun bayi termasuk menolong ibu bersalin. 

1. Kegiatan Dukun Bayi dalam Menangani Ibu Hamil 

Berdasarkan data kualitas Ibu di Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran 

tahun 2013 dapat diketahui bahwa pemeriksaan kehamilan saat ini sepenuhnya telah 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Data tersebut juga menggambarkan bahwa dukun 

bayi sudah tidak memiliki peran dalam penanganan secara langsung terhadap ibu 

hamil. Keterlibatan dukun bayi yang terbatas pada periode kehamilan tersebut 

diperkuat oleh informasi dari Ibu Lisa (33th) yang menuturkan: 
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“... pas hamil sih ora diapak-apakna neng dukun bayi. Ganu pas 

lahiran neng nggone Mbak Irma be bayine wis metu dukun bayine 

nembe teka maring ngumah...” 
 

Artinya: “...waktu hamil sih tidak diapa-apakan sama dukun bayi. 

Dulu waktu melahirkan di tempatnya Mbak Irma juga bayinya sudah 

keluar, dukun bayinya baru datang ke rumah ...” (Wawancara 

tanggal 11 Mei 2013) 
 

 

Dalam periode kehamilan dapat dikatakan dukun bayi sama sekali tidak 

terlibat. Pasien yang bernama Ibu Mukharoh (38th) dan Ibu Joharoh Sofi’ah (38th) 

atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Sofi ini juga memeriksakan kehamilannya ke 

tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter. Apalagi untuk Ibu Sofi yang sering keluar 

masuk rumah sakit pada saat hamil sehingga peran dukun bayi di Desa Panerusan 

Kulon dalam penanganan masa kehamilan dapat dikatakan sama sekali tidak 

dilibatkan. 

Kondisi berbeda terjadi dengan dukun bayi di Desa Pakikiran yaitu Mbah 

Tuginem (80th) yang masih berperan dalam penanganan kehamilan. Peran tersebut 

adalah mengurut ibu hamil atau disebut dengan istilah korog yang bertujuan untuk 

mengetahui dan membetulkan letak bayi. Praktik mengurut oleh Mbah Tuginem 

dilakukan sesuai dengan anjuran, baik itu anjuran dari bidan desa maupun anjuran 

yang disampaikan dalam pembinaan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

penulis selama penelitian berlangsung, Bidan Arum (28th) sebagai bidan desa 

memercayakan Mbah Tuginem untuk mengurut perutnya yang kebetulan sedang 

hamil tua. 

Kegiatan mengurut perut (korog) yang sesuai dengan anjuran bidan dan sesuai 

dengan hasi pembinaan merupakan implementasi dari Program Pembinaan Dukun 
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Bayi yang diikuti oleh Mbah Tuginem, hal ini sesuai dengan konsep implementasi 

yang dikemukakan Winarno (2002) bahwa implementasi biasanya dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi 

adalah sesuatu yang disertai sarana pendukung yang dapat menimbulkan dampak 

atau akibat terhadap sesuatu itu. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian 

konsep implementasi secara etimologis dalam kamus Webster yang dikutip oleh 

Solichin Abdul Wahab (2004) bahwa implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) 

berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu). 

Kegiatan mengurut perut yang dilakukan oleh Mbah Tuginem bertujuan untuk 

mengetahui dan membetulkan letak bayi. Kegiatan mengurut perut pada ibu hamil 

tersebut harus didukung oleh partisipasi dari berbagai pihak baik ibu hamil, keluarga 

si ibu hamil maupun bidan sebagai sarana untuk tetap melibatkan dukun bayi, namun 

ternyata kegiatan korog yang dilakukan Mbah Tuginem di Desa Pakikiran sangat 

subyektif tergantung pada si ibu hamil maupun keluarga dari ibu hamil tersebut. 

Artinya Mbah Tuginem hanya akan mengurut perut ibu hamil ketika si ibu hamil 

maupun pihak keluarga ibu hamil tersebut meminta Mbah Tuginem untuk mengurut 

perut. 
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Gambar 4.5. Mbah Tuginem adalah dukun bayi di Desa Pakikiran 

Sumber : Dokumentasi Anggit Maryatun tahun 2013 

 

 

Dukun bayi tidak hanya sebatas melakukan perawatan pada ibu dan bayi 

selama masa nifas, tetapi juga dapat berperan sebagai pemberi informasi dan nasehat 

sebagai bentuk implementasi dari hasil pembinaan. Pemberian informasi oleh Mbah 

Tuginem (80th) dilakukan dengan cara memberitahukan kepada ibu hamil untuk 

rutin memeriksakan kehamilannya ke bidan dan tidak dianjurkan minum jamu 

tradisional, makan makanan bergizi serta istirahat yang cukup. 

Kegiatan Mbah Tuginem sebagai pemberi informasi seperti diungkapkan oleh 

Findings Office of Oversight and Evaluation (UNFPA) yang mengemukakan bahwa 

pelatihan dukun bayi dapat terus dikembangkan dengan penekanan pada pengalihan 

peran dukun dari menolong persalinan menjadi memberikan informasi atau nasehat 

yang berkaitan dengan kesehatan kepada ibu dan keluarga, mempromosikan dan 

mendistribusikan berbagai metode KB, membantu mendistribusikan oralit dan tablet 

tambah darah, merujuk ibu hamil, bersalin dan nifas ke pelayanan kesehatan formal, 

dan mendorong masyarakat khususnya ibu-ibu agar mengimunisasikan anaknya di 

fasilitas kesehatan terdekat. 
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2. Kegiatan Dukun Bayi dalam Menangani Ibu Bersalin 

Pertolongan persalinan di Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran semula 

masih dapat dilakukan di rumah dengan bantuan dukun bayi. Pertolongan persalinan 

di rumah oleh dukun bayi tentu saja dilakukan jauh sebelum kehadiran bidan di desa 

dan masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan saat itu. Namun sekarang semenjak 

kehadiran bidan, sekalipun proses persalinan mudah tetapi tidak boleh dilakukan di 

rumah dan tetap harus ditolong oleh bidan, seperti diungkapkan Mbah Jasem (80th) 

sebagai berikut: 

“... wong waune lare ngriki nggih pada teng nggriya mawon. Tapi 

seniki tah mboten angsal, mbok gampila senikia lha kedah neng 

bidan. Murugi bidan, angger mboten nggih kula salah. Pundi-pundi 

seniki sami mawon ...” 

 

Artinya: “... awalnya anak di sini ya di rumah saja. Tapi sekarang 

tidak boleh, sekalipun gampang atau mudah sekarang harus ke bidan. 

Menjemput bidan, kalau tidak ya saya salah. Dimana-mana sekarang 

sama saja ...” (Wawancara tanggal 16 Mei 2013) 

 

Proses pertolongan persalinan oleh dukun bayi semula masih bisa dilakukan di 

rumah. Namun saat ini selain pertolongan persalinan yang tidak boleh dilakukan di 

rumah, dukun bayi juga dilarang untuk menolong persalinan. Mbah Jasem juga 

menceritakan pengalamannya ketika masih menolong persalinan di rumah si ibu 

bersalin tanpa bantuan bidan yang pada saat itu jumlah bidan masih sedikit dan 

masih terbatas hanya di desa-desa tertentu saja. 

Pengalaman Mbah Jasem (80th) sebagai dukun bayi yang telah berkali-kali 

menolong persalinan dan pertolongan tersebut selalu dapat dilakukan oleh Mbah 

Jasem dengan lancar dan tidak pernah mengalami permasalahan seperti ari-ari yang 
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belum keluar atau pendarahan. Mbah Jasem sendiri merasa heran ketika saat ini 

banyak kasus ibu melahirkan mengalami komplikasi seperti pendarahan, ari-ari yang 

belum keluar maupun letak bayi yang sungsang, bahkan Mbah Jasem mengaku dulu 

sering diminta tolong untuk menangani kasus keguguran dari usia 1 bulan sampai 

dengan 5 bulan tanpa bantuan siapapun apalagi bantuan dari tenaga medis yang 

sudah jelas-jelas pada saat itu belum ada di Desa Panerusan Kulon. 

Pemanfaatan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan yang masih rendah 

tersebut seperti dijelaskan dalam hasil analisis Erlina Nikelas pada tahun 2007 bahwa 

persentase pertolongan persalinan dengan dukun bayi masih jauh lebih besar jika 

dibandingkan dengan bidan. Pemanfaatan tenaga kesehatan yang masih rendah 

sebagai tenaga persalinan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tenaga 

kesehatan (bidan) yang tidak berada di tempat saat ibu hamil atau ibu bersalin 

membutuhkan, tidak ada dokter yang praktik (menetap) di desa, biaya persalinan 

dengan bidan yang mahal, serta adanya tradisi dalam keluarga yang telah 

berlangsung secara turun temurun yaitu lebih suka mendapat pertolongan persalinan 

dengan dukun daripada bidan. 

Kondisi di atas berbeda dengan saat ini dimana pertolongan persalinan maupun 

penanganan kasus keguguran harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan 

atau dokter. Peran dukun bayi sangat kecil dalam proses persalinan yakni sebatas 

membersihkan ari-ari. Apalagi setelah mengikuti pembinaan, dukun bayi tahu bahwa 

mereka saat ini tidak diperbolehkan untuk menolong. Bidan Irma (27th) mengatakan: 

“... yang penting dukun bayi tau kalo sekarang itu udah nggak boleh 

nolong persalinan. Kan mulai tahun 2011 persalinan udah nggak boleh 

di rumah. Jadi harus nyari tenaga kesehatan terdekatlah ...” 

(Wawancara tanggal 10 Mei 2013) 
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Bidan Irma juga menambahkan bahwa dukun bayi yang mengikuti pembinaan 

sekarang sudah tidak bersedia jika diminta pertolongan untuk membantu ibu 

melahirkan. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi juga disambut baik oleh 

Ibu Emi Sri Hartati (62th) selaku Kepala Desa Pakikiran dengan berpendapat bahwa 

persalinan saat ini sudah harus dilakukan oleh bidan. Ibu Emi Sri Hartati 

mengungkapkan : 

“... kalau dibina ya memang harus itu, biar nanti dukun bayi bisa 

menolong ibu-ibu yang akan melahirkan. Jadi dukun bayi tahu cara 

menolong ibu melahirkan. Tapi menurut saya ibu melahirkan itu 

sekarang sudah harus ditangani oleh bidan. Dukun bayinya itu hanya 

nanti kalau sudah lahir, mengurut ibu dan bayi. Kalau dulu itu kan 

sendirian nggak pakai bidan nggak apa-apa, tapi kalau sekarang 

memang harus dengan bidan ...” (Wawancara tanggal 22 Agustus 

2013) 

 

 

 Mbah Jasem (80th), Mbah Tarwi (73th) dan Mbah Tuginem (80th) saat ini 

tidak lagi menolong persalinan. Kegiatan dukun bayi yang tidak lagi menolong 

persalinan tersebut juga merupakan bentuk implementasi dari hasil pembinaan, 

seperti dijelaskan mengenai konsep implementasi Van Meter dan Van Horn bahwa 

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004). 

Implementasi yang dilakukan oleh dukun bayi dengan tidak menolong 

persalinan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan individu yang 

bertujuan agar pertolongan persalinan dapat dilakukan oleh tenaga medis seperti 

bidan maupun dokter. Tenaga medis diharapkan dapat memberikan pertolongan 
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persalinan yang aman dan sehat sehingga permasalahan AKI dan AKB dapat 

diminimalisir serta dapat meningkatkan derajat KIA di Kabupaten Banjarnegara. 

Dukun bayi yang tidak lagi bersedia untuk menolong persalinan disebabkan 

oleh faktor takut disalahkan jika nantinya terjadi apa-apa dengan ibu maupun bayi 

yang ditolong. Dukun bayi yang tidak lagi bersedia menolong persalinan selain 

disebabkan karena rasa takut tersebut, juga terkait dengan sanksi berupa denda yang 

akan dikenakan kepada dukun bayi yang melanggar karena telah menolong 

persalinan. Mbah Jasem (80th) mengatakan : 

“... nggih kula awit taun 2011 kula teksih jalan piyambek, kalih welas 

lha terus mboten. Ajeng dibekta Mbanjar dadi wedi. Mengkin 

kepripun teng ngriko nggih wong mboten gadhe salaeh. Didenda 

tirose wonten sing nglampaih, sing babaran 350 dendane 350 ...” 

 

Artinya: “... ya saya dari tahun 2011 saya masih jalan sendiri, 2012 

terus tidak. Mau dibawa ke Banjarnegara jadi takut. Nanti bagaimana 

di situ ya orang saya tidak mempunyai salah. Didenda katanya ada 

yang melanggar, yang melahirkan Rp 350.000,00, dendanya Rp 

350.000,00 ...” (Wawancara tanggal 16 Mei 2013) 

 

Mbah Jasem dan dua dukun bayi yang lain yaitu Mbah Tarwi (73th) dan Mbah 

Tuginem (80th) sudah paham betul bahwa mereka tidak boleh lagi menolong 

persalinan. Mbah Jasem mengaku sekarang tidak berani menolong persalinan karena 

takut dikenakan sanksi jika melanggar karena telah menolong ibu bersalin, akan 

tetapi Mbah Tarwi (73th) justru tidak tahu menahu soal sanksi berupa denda tersebut. 

Sepengetahuan Mbah Tarwi sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dari bidan, 

hal ini dikarenakan baik Mbah Tarwi maupun dukun bayi yang lain terkadang tidak 

berangkat untuk mengikuti pembinaan sehingga tidak tahu informasi yang telah 

disampaikan pada saat pembinaan. 
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Denda sebagai sanksi bagi dukun bayi diakui oleh Bidan Arum (28th) dan 

Bidan Irma (27th) memang ada, akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk 

menakut-nakuti dukun bayi agar tidak lagi menolong persalinan. Kasus pertolongan 

persalinan yang ditolong oleh dukun bayi seperti terjadi di Desa Panerusan Kulon 

dan Desa Pakikiran pada tahun 2012 pada kenyataannya dukun bayi tersebut hanya 

diberikan teguran untuk tidak lagi menolong persalinan. 

Menurut penulis larangan bagi dukun bayi untuk menolong persalinan tidak 

serta merta menjadi sebuah peraturan yang mutlak harus ditaati oleh dukun bayi. 

Artinya pada kasus-kasus tertentu seperti yang terjadi di Desa Panerusan Kulon 

dimana lokasi tempat tinggal ibu bersalin berada di daerah pegunungan dengan 

kondisi jalan yang rusak dan curam serta alat transportasi yang masih terbatas 

sehingga sulit untuk menjangkau maupun dijangkau oleh tenaga kesehatan sementara 

jarak rumah ibu bersalin dengan rumah dukun bayi jauh lebih dekat, di sinilah peran 

dukun bayi sebagai penolong persalinan ternyata masih dibutuhkan, dengan 

demikian larangan bagi dukun bayi untuk menolong persalinan tersebut tidak dapat 

diberlakukan secara umum di semua daerah. 

Ibu Tarwiyah (28th) merupakan ibu yang bersalin pada tahun 2012 dengan 

pertolongan dukun bayi (Sumber Data : Laporan Bulanan Ibu Bersalin Tahun 2012 

di Desa Panerusan Kulon). Ibu Tarwiyah tinggal di Desa Panerusan Kulon tepatnya 

di Dukuh Sitata. Jika dibandingkan dengan 5 dukuh lain yang ada di Desa Panerusan 

Kulon yakni Lemah Bentar, Karang Pucung, Krajan, Rambang dan Lemah Gugur, 

maka Dukuh Sitata merupakan dukuh yang terletak di daerah pegunungan dengan 

kondisi jalan yang rusak dan jarak yang jauh menuju pusat pelayanan kesehatan 
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sehingga Ibu Tarwiyah memutuskan untuk bersalin dengan pertolongan dukun bayi. 

Ibu Tarwiyah mengungkapkan : 

“... ya arep kepriwe maning ya Mbak, wong wis arep lair. Njenengan 

ngerti dewek dalan murun wis kaya kae banget, wis rusak parah. Apa 

enggane wong anu wis arep lair digawa mudun maring bidan 

nganggo motor kan ya resiko ngko malah lair neng dalan, apa maning 

adoh. Yaa kabeh mau anu kepaksa Mbak. Angger karo dukun bayi kan 

dukun bayine gelem diundang, tapi angger karo bidan kan bidan wis 

ora gelem diundang, dadi kudu dewek sing maring nggone bidan ...” 

 

Artinya: “... ya mau bagaimana lagi ya Mbak, karena sudah mau 

melahirkan. Anda tahu sendiri jalan turun sudah seperti itu sekali, 

sudah rusak parah. Apa misalnya sudah mau melahirkan dibawa turun 

ke bidan menggunakan motor kan resiko nanti malah melahirkan di 

jalan, apalagi jauh. Yaa semua itu karena terpaksa Mbak. Kalau 

dengan dukun bayi kan dukun bayinya bersedia diundang, tapi kalau 

dengan bidan kan bidan sudah tidak bersedia diundang, jadi harus kita 

yang ke tempat bidan ...” (Wawancara tanggal 22 Agustus 2013) 

 

 

Akses yang sangat terbatas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

layak merupakan kendala bagi Ibu Tarwiyah (28th) dalam memperoleh pertolongan 

persalinan yang benar, aman dan sehat. Keadaan jalan yang rusak dan terkadang 

serta jarak yang jauh menuju pusat pelayanan kesehatan akhirnya membuat Ibu 

Tarwiyah memutuskan untuk bersalin dengan pertolongan dukun bayi. Kelebihan 

dukun bayi adalah kesediaannya untuk menolong persalinan di rumah ibu yang akan 

melahirkan sehingga ibu bersalin tidak perlu repot-repot datang langsung ke rumah 

dukun bayi. Pertolongan persalinan yang dapat dilakukan oleh dukun bayi di rumah 

si ibu bersalin tersebut tidak berlaku jika persalinan ditolong oleh bidan dimana ibu 

bersalinlah yang harus menuju ke tempat praktik bidan. 

Persalinan Ibu Tarwiyah (28th) ditolong oleh Mbah Sumirah (50th). Mbah 

Sumirah adalah dukun bayi yang berasal dari Desa Gumelem Kulon. Desa Gumelem 
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Kulon juga merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Susukan, akan tetapi 

masuk dalam wilayah kerja Puskesmas I Susukan. Mbah Sumirah mengaku bersedia 

menolong persalinan Ibu Tarwiyah karena merasa kasihan dengan kondisi Ibu 

Tarwiyah yang sebentar lagi akan melahirkan, seperti diungkapkan oleh Mbah 

Sumirah : 

“... kulo niku anu melas Mbak, anu mpun arep mbabar. Angger dibekta 

teng bidan niku tebih, margine kados niku mpun rusak. Menawi seniki 

dukun bayi niku mboten angsal nulungi tiyang babaran, kulo jane 

nggih mboten nopo-nopo. Tapi mergane kulo dijaluki tulung Mbak, lha 

kepripun malih dibekta teng bidan genah anu wis ora mungkin. Menawi 

caket kalih bidan nggih monggo menawi ajeng babaran kalih bidan 

mawon, wong seniki tah mpun jamane tiyang babaran niku kalih bidan 

nopo kalih dokter ...” 

 

Artinya: “... saya itu kasihan Mbak, karena sudah mau melahirkan. 

Kalau dibawa ke bidan itu jauh, jalannya seperti itu sudah rusak. Kalau 

sekarang dukun bayi tidak boleh menolong orang melahirkan, saya 

sebenarnya tidak apa-apa. Tapi karena saya diminta tolong Mbak, mau 

bagaimana lagi dibawa ke bidan jelas sudah tidak mungkin. Kalau 

dekat dengan bidan ya silahkan kalau mau melahikan dengan bidan 

saja, orang sekarang kan sudah jamannya orang melahirkan dengan 

bidan atau dengan dokter ...” (Wawancara tanggal 22 Agustus 2013) 

 

 

Kemajuan teknologi yang pesat dan berbagai kebijakan di bidang kesehatan 

untuk mendukung pelayanan kesehatan secara maksimal ternyata belum sepenuhnya 

diperoleh warga masyarakat terutama bagi warga masyarakat yang tinggal di daerah 

dengan akses yang terbatas. Kasus pertolongan persalinan yang masih ditolong oleh 

dukun bayi tentu membuat banyak pihak prihatin termasuk Bapak Darsono Agus 

(62th) selaku mantan Kepala Desa Panerusan Kulon.  Beliau merasa prihatin karena 

selama masa jabatannya sebagai kepala desa masih terdapat ibu bersalin dengan 

pertolongan dukun bayi, seperti dikatakannya : 
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“... masalahnya kan ditolong dukun bayi, takutnya terjadi apa-apa yang 

mungkin bisa membahayakan keselamatan ibu maupun bayi nanti kan 

bingung kalau mau mencari pertolongan. Apalagi itu kan di Sitata. Yaa 

bagaimanapun kan saya pernah menjadi kepala desa Mbak, dan 

kasusnya terjadi tahun 2012 itu masih masa jabatan saya. Kalau bisa sih 

saya menyarankan untuk ibu-ibu yang sedang hamil apalagi kalau 

sudah hamil tua, kalau memang punya saudara atau keluarga yang 

dekat dengan rumah bidan atau puskesmas lebih baik untuk sementara 

ikut tinggal di rumah saudaranya paling tidak sampai nanti melahirkan 

...” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2013) 

 

 

Tinggal sementara waktu bagi ibu hamil di rumah saudara atau keluarga yang 

dekat dengan pusat pelayanan kesehatan sampai dengan si ibu melahirkan 

merupakan saran yang diberikan oleh Bapak Darsono Agus agar si ibu dapat 

memperoleh pertolongan persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan. 

Kalau si ibu sudah melahirkan barulah si ibu tersebut dapat kembali pulang ke 

rumahnya untuk kemudian dirawat oleh dukun bayi dalam masa nifas. 

Bidan Irma (27th) menyadari sepenuhnya bahwa sosoknya sebagai bidan desa 

yang belum lama bertugas di Desa Panerusan Kulon, maka sebagai salah satu strategi 

yang dilakukan oleh Bidan Irma untuk lebih dekat dan mengenal lebih jauh seperti 

apa kehidupan masyarakat di Desa Panerusan Kulon, Bidan Irma (27th) merasa perlu 

untuk bekerjasama dengan dukun bayi. Kerjasama tersebut perlu karena bagaimana 

pun dukun bayi merupakan tokoh yang dipercaya dan lebih dulu dikenal oleh 

masyarakat daripada bidan. 

Bidan Irma merasakan banyak manfaat yang diperoleh dengan melakukan 

kerjasama dengan dukun bayi. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di 

Desa Panerusan Kulon yang saat ini sudah diserahkan ke tenaga kesehatan akan 

berdampak positif bagi upaya peningkatan derajat KIA. Mbah Tarwi (73th) juga 
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mengaku tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melakukan kerjasama 

dengan bidan, justru sebaliknya kerjasama tersebut sangat membantu Mbah Tarwi 

sehingga tugas dukun bayi menjadi lebih ringan, seperti dikatakannya : 

“... ya carane nyong ya dadi ringan, nyong ora beratane apa wong anu 

ana batire. Ngger dewekan kan mbokan ana apa-apa, dag dig dug kene 

pikirane maras, karo bidan kan tenang pikirane aya kue. Angger bidan 

kan wis ngerti. Arep babaran kan ditiliki wis nomer pira kaya kue, 

pembukaan pinten nggih ...” 

 

Artinya: “... ya bagi saya ya jadi ringan, saya tidak berat apa-apa karena 

ada temannya. Kalau sendirian khawatir ada apa-apa, dag dig dug di sini 

pikirannya takut, dengan bidan itu tenang pikirannya, seperti itu. Kalau 

bidan itu sudah tahu. Mau melahirkan dilihat sudah nomor berapa seperti 

itu, pembukaan berapa ...” (Wawancara tanggal 27 Mei 2013) 

 
 

Kerjasama antara bidan dan dukun bayi dirasa sangat membantu dukun bayi. 

Dukun bayi tidak perlu merasa takut atau khawatir ketika menolong persalinan 

dengan bidan, karena dukun bayi mengganggap bidan lebih memiliki pengetahuan 

yang luas mengenai tanda-tanda persalinan. 

 

3. Kegiatan Dukun Bayi dalam Menangani Ibu Nifas 

Pertolongan persalinan saat ini dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan 

dan dokter. Peran dukun bayi cenderung lebih besar pada perawatan pascapersalinan 

atau pada saat ibu nifas apalagi setelah dukun bayi mengikuti Program Pembinaan 

Dukun Bayi semakin dipertegas bahwa dukun bayi tidak diperbolehkan untuk 

menolong persalinan. 

Peran dukun bayi yang tidak lagi menolong persalinan melainkan hanya 

melakukan perawatan ibu dan bayi selama masa nifas merupakan salah satu materi 

yang disampaikan dalam Program Pembinaan. Artinya kegiatan Mbah Jasem (80th), 

Mbah Tarwi (73th) maupun Mbah Tuginem (80th) yang saat ini hanya berperan pada 
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masa nifas sesuai dengan konsep implementasi Van Meter dan Van Horn bahwa 

implementasi merupakan tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh individu 

maupun kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Kegiatan dukun bayi dalam perawatan 

pascapersalinan merupakan tindakan yang telah diatur dan digariskan dalam Program 

Pembinaan Dukun Bayi. 

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dukun bayi dalam perawatan ibu 

dan bayi pascapersalinan. Mbah Tarwi (73th) mengungkapkan: 

“... nggih mung niku mpun babaran lha kula mijet. Angger seg hamil 

nggih mboten dipijet, mboten angsal. Wong seniki pada niku napa 

pada lairan teng rumah sakit mboten angsal depijet angger teng 

ngriko. Tapine angger mpun pada tuman dipijet nggih nyuwun dipijet 

mawon, nggih mboten nopo-nopo kados niku. Nggih kula mbekta jam 

bangsane nika temu, kunir. Ngadusi bayine ngger enjang. Nggih 

seniyen tah ngantos tigang welas, kalih welas, seniki namung 

seminggu. Angger mpun rampung nggih pasrah keluputan wong anu 

kerja teng ngriku mbok wonten salah lepate nggih kula nyuwun 

ngapunten kados niku. Nyukur rambut sekawan dhoso dinten tiyang 

ngriki, wisuh nggih kula kalih niku sing babaran ...” 

 

Artinya: “... ya hanya itu sudah melahirkan saya mijat. Kalau hamil ya 

tidak dipijat, tidak boleh. Orang sekarang melahirkan di rumah sakit 

tidak boleh dipijat kalau di situ. Tapi kalau sudah terbiasa dipijat ya 

minta dipijat saja, ya tida apa-apa seperti itu. Ya saya membawa jamu 

misalnya itu temulawak, kunir. Memandikan bayi kalau pagi. Ya dulu 

sampai 13, 12, sekarang hanya seminggu. Kalau sudah selesai pasrah 

kesalahan karena kerja di situ kalau ada kesalahan ya saya minta 

ma’af seperti itu. Mencukur rambut 40 hari di sini, wisuh ya saya 

dengan yang melahirkan ...” (Wawancara tanggal 24 Mei 2013) 

 

 

Perawatan pascapersalinan yang dilakukan oleh dukun bayi seperti mengurut 

ibu dan bayi, perawatan tali pusat, memandikan bayi selama beberapa hari dan acara 

nyukur (mencukur rambut bayi) serta wisuh atau disebut dengan istilah kobok di hari 
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ke 40. Istilah wisuh tersebut berarti mencuci. Wisuh dilakukan antara dukun bayi 

dengan si ibu secara bergantian diawali dengan dukun bayi mencucikan tangan si ibu 

kemudian si ibu tersebut mencucikan tangan dukun bayi. Mengurut perut bertujuan 

untuk memulihkan tenaga ibu setelah melahirkan. Pengecualian bagi ibu yang 

bersalin dengan cara operasi, mengurut dilakukan oleh dukun bayi di seluruh anggota 

tubuh kecuali perut. 

 
Gambar 4.6. Mbah Tarwi sebagai salah satu dukun bayi 

di Desa Panerusan Kulon 

Sumber : Dokumentasi Anggit Maryatun Tahun 2013 

 

 

Perbedaan perawatan pascapersalinan yang dilakukan Mbah Jasem (80th), 

Mbah Tarwi (73th) dan Mbah Tuginem (80th) hanya terletak pada lamanya hari dan 

pemberian jamu bagi si ibu. Perawatan pascapersalinan yang dilakukan oleh Mbah 

Tarwi dan Mbah Tuginem berkisar selama 7 hari dengan membawakan jamu bagi 

pasien, sedangkan Mbah Jasem melakukan perawatan sekitar 10 hari tanpa 

membawa jamu sehingga pasien Mbah Jasem harus membuat jamu sendiri atau 

membeli di warung. Jamu tersebut sangat bermanfaat untuk memperlancar ASI. 
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Perawatan pascapersalinan yang dilakukan Mbah Tuginem ngilari dina Setu 

artinya menghindari hari Sabtu. Hal tersebut dikarenakan ajaran seperti itulah yang 

memang diwariskan kepada Mbah Tuginem sehingga Mbah Tuginem hanya berperan 

untuk meneruskan warisan tersebut. Perawatan kemudian akan dilanjutkan kembali 

di hari Minggu. Namun ketika tali pusat bayi belum puput (lepas), karena merasa 

kasihan dengan bayi tersebut Mbah Tuginem memutuskan untuk tetap merawat bayi 

hanya saja perawatan tidak dilakukan di pagi hari melainkan di sore hari, sedangkan 

peran bidan selama masa nifas ini adalah dengan melakukan kunjungan rumah untuk 

memeriksa kesehatan ibu dan bayi. 

 

E. Kendala yang Dihadapi Dukun Bayi dalam Mengimplementasikan Hasil 

Pembinaan 

1. Keterbatasan Dukun Bayi dalam Menyerap dan Mengimplementasikan 

Hasil Pembinaan 

Kecenderungan rata-rata usia dukun bayi yang sudah tua dimana indra 

pendengaran tidak lagi berfungsi dengan baik serta kemampuan untuk mengingat 

sudah berkurang atau pikun merupakan kendala bagi dukun bayi dalam 

memahami serta mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

kehidupan masyarakat Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran. 

Harapan agar dukun bayi dapat mengimplementasikan hasil pembinaan 

seperti dengan praktik secara langsung maupun dengan memberikan penyuluhan 

minimal bagi pasien dukun bayi yang bersangkutan terkendala oleh berbagai 

faktor. Faktor usia dukun bayi yang sudah berusia lanjut dengan kemampuan 

indra pendengaran yang tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga dukun bayi 
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hanya dapat menangkap materi pembinaan semampunya. Hal tersebut seperti 

dungkapkan oleh Bidan Sariyem (42th) : 

“... paling ya dia karena udah tua fungsi pendengaran si mbah 

dukunnya kan udah mulai kurang bagus jadi yaa nangkepe 

semampunya. Yang penting prinsipnya dia udah nggak boleh 

nolong, gitu aja ...” (Wawancara tanggal 8 Mei 2013) 

 

 

Kemampuan dukun bayi untuk menyerap materi semampunya tentu akan 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dukun bayi dalam 

mengimplemetasikan hasil Program Pembinaan Dukun Bayi yang telah diikuti di 

Puskesmas II Susukan. Ditambah lagi dengan daya ingat dukun bayi yang semkin 

menurun sehingga mudah sekali lupa dengan materi yang telah diajarkan dalam 

pembinaan. Mbah Tarwi (73th) mengungkapkan : 

“... napi-napine wong anu kulo gampang kelalen. Lha wong anu 

tiyang sepah toli anu mpun pikirane werna-werna ...” 

 

Artinya: “... apa-apanya karena saya mudah lupa. Karena saya 

sudah tua jadi sudah pikirannya macam-macam ...” (Wawancara 

tanggal 27 Mei 2013) 
 

Faktor usia dukun bayi yang rata-rata sudah berusia lanjut yaitu di atas 70 

tahun dengan keterbatasan fungsi alat pendengaran serta daya ingat yang semakin 

menurun memang sangat berpengaruh terhadap implementasi yang dilakukan oleh 

dukun bayi, seperti hasil penelitian Astuti (2001). Astuti mengungkapkan bahwa 

hampir semua dukun bayi telah melupakan cara-cara yang diajarkan dan 

dilatihkan karena memang hanya sekali mereka dilatih, serta penggunaan alat-

alatnya pun seringkali mereka lupakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti; 1) hampir semua dukun bayi telah berusia lanjut dan buta aksara, 2) alat 
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peraga untuk melatih proses pertolongan persalinan yang tidak tersedia di setiap 

puskesmas, serta 3) kendala kondisi geografis. 

 

2. Keterlibatan Dukun Bayi dalam Merawat Pasien Terbatas 

Penanganan kehamilan, persalinan dan nifas saat ini jarang sekali 

melibatkan dukun bayi. Ibu hamil di Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran 

telah melakukan pemeriksaan kehamilan di tenaga kesehatan bahkan untuk acara 

4 bulanan (ngapati) dan 7 bulanan (mitoni) pada ibu hamil hanya dilakukan 

slametan atau syukuran tanpa ada keterlibatan dukun bayi seperti acara ngapati 

dan mitoni kehamilan Ibu Sofi (38th) yang memang tidak melibatkan dukun bayi 

karena pada saat hamil Ibu Sofi sering sakit-sakitan sehingga lebih sering keluar 

masuk rumah sakit. Menurut Ibu Sofi inti dari diselenggarakannya acara tersebut 

adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Ibu Sofi mengatakan : 

“... ya cuma acara syukuran aja. Yang penting kan inti acaranya 

Mbak saya sekeluarga bersyukur sekali karena kehamilan sudah 

mencapai umur 4 bulan atau 7 bulan. Apalagi kalau inget waktu 

saya hamil itu kan saya sering bolak-balik rumah sakit. Jadi ya 

bersyukur sekali sampai umur 4 bulan, 7 bulan masih baik-baik 

aja, masih bisa dipertahankan sampai melahirkan ...” 

(Wawancara tanggal 12 Mei 2013) 

 

 

Keterlibatan dukun bayi dalam penanganan kehamilan memang sangat 

terbatas. Acara 4 bulanan dan 7 bulanan pada periode kehamilan baik di Desa 

Panerusan Kulon maupun Desa Pakikiran cenderung hanya mengadakan acara 

syukuran saja. Namun tidak hanya dalam periode kehamilan, tetapi dalam 

penanganan persalinan keterlibatan dukun bayi juga sangat terbatas. Ibu bersalin 
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saat ini telah beralih dengan memanfaatkan pertolongan dari tenaga medis seperti 

bidan dan dokter. Dalam penanganan persalinan, keterlibatan dukun bayi sangat 

subyektif. Artinya dukun bayi hanya akan terlibat dalam penanganan persalinan 

ketika ibu bersalin, keluarga si ibu bersalin maupun bidan meminta dukun bayi 

untuk ikut dalam memberikan pertolongan persalinan, seperti dikatakan oleh 

Mbah Jasem (80th) : 

“... babaran nggih teng bidan. Kadang angger dipurugi nggih 

ndherek, angger mboten nggih mboten. Angger wangsul padane 

niku batire mpun dibekta wangsul kula lha ngumbaih batire 

ngoten. Mboten mesti kula dipurugi mboten ...” 

 

Artinya: “... melahirkan ya ke bidan. Terkadang kalo dijemput 

ya ikut, kalau tidak ya tidak. Kalau pulang misalnya itu ari-

arinya sudah dibawa pulang saya yang membersihkan ari-arinya 

seperti itu. Tidak pasti saya dijemput tidak ...” (Wawancara 

tanggal 16 Mei 2013) 

 

Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh bidan belum tentu melibatkan 

dukun bayi untuk ikut dalam memberikan pertolongan. Dukun bayi hanya akan 

terlibat ketika si ibu bersalin, pihak kelurga si ibu bersalin maupun bidan 

berinisiatif mengundang dukun bayi. Pertolongan persalinan saat ini yang dapat 

dikatakan sepenuhnya telah memanfaatkan tenaga medis menunjukkan bahwa 

dukun bayi memang sering kali tidak dilibatkan, demikian pula pada perawatan 

ibu dan bayi pascapersalinan oleh dukun bayi dilakukan tanpa adanya pengawasan 

dari bidan sehingga dukun bayi akan mudah kembali pada kebiasaan praktik 

lamanya. 
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3. Kepercayaan Terhadap Mitos Perawatan Tradisional 

Ibu Mukharoh (38th) sebagai pasien Mbah Tarwi (73th) membenarkan 

bahwa persalinan saat ini memang sudah dilakukan oleh bidan, termasuk pada 

saat proses persalinan. Anjuran bagi dukun bayi untuk tidak mengurut di bagian 

perut pascapersalinan memang agaknya sulit untuk dilakukan. Warga masyarakat 

Desa Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran sendiri percaya bahwa dengan 

mengurut bagian perut yang dikenal dengan istilah disengkak dapat membetulkan 

posisi rahim seperti semula. Mbah Jasem (80th) mengatakan : 

“... diurut sedoyo. Nggih padharane, nggih pokoke sedoyo. 

Diurut padharane nggih supados sekeca tirose, si walun 

dijulukaken nggih dados wangsul teng genoeh, kados niku. 

Dijulukaken nggih niku disengkak ...” 

 

Artinya: “... diurut semua. Ya perutnya, ya pokoknya semuanya. 

Diurut perutnya ya supaya lebih enakan katanya, rahim 

dijulukaken ya jadi kembali ke tempatnya, seperti itu. 

Dijulukaken ya itu disengkak ...” (Wawancara tanggal 20 Mei 

2013) 

 

Kegiatan dukun bayi mengurut perut pada ibu nifas atau disebut dengan 

istilah disengkak sebenarnya tidak dianjurkan secara medis sehingga tidak sesuai 

dengan konsep implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn 

bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. 
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Kegiatan mengurut perut atau disengkak bukanlah merupakan tindakan 

dukun bayi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yakni keselamatan ibu karena 

sebenarnya disengkak terutama di bagian perut sangat tidak dianjurkan dimana 

dalam bagian perut tersebut terdapat organ-organ penting memang tidak 

diterapkan oleh dukun bayi. Faktor kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat 

bahwa dengan diurut di bagian perut atau disengkak dapat membetulkan posisi 

walun atau rahim yang kendor setelah melahirkan juga merupakan salah satu 

kendala bagi dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. 

 

 
Gambar 4.7. Mbah Jasem yang merupakan dukun bayi 

dari Desa Panerusan Kulon 

Sumber : Dokumentasi Anggit Maryatun 2013 

 

Berdasarkan informasi dari bidan desa di Desa Panerusan Kulon, mengurut 

di bagian perut pada ibu nifas sangat tidak dianjurkan karena di dalam perut 

terdapat organ-organ vital manusia. Anjuran untuk tidak mengurut perut pada ibu 
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nifas dikemukakan pula oleh bidan desa di Desa Pakikiran akan tetapi karena 

masyarakat memiliki kepercayaan bahwa dengan diurut di bagian perut dapat 

mengembalikan posisi rahim yang kendor setelah melahirkan sehingga praktik 

tersebut hingga kini masih dijalankan oleh dukun bayi. 

Terkait dengan jalinan kerjasama antara bidan dan dukun bayi, Bidan Arum 

(28th) mengungkapkan bahwa menjalin kerjasama dengan dukun bayi tidaklah 

mudah. Untuk mengalihkan peran dukun bayi agar tidak lagi menolong persalinan 

saja susah, apalagi jika harus ditambah dengan menghilangkan kebiasaan praktik 

tradisional yang dilakukan oleh dukun bayi dengan mengurut perut juga sudah 

tentu akan membutuhkan proses dan waktu yang lama agar dapat diterima oleh 

dukun bayi itu sendiri. 

Kendala yang dihadapi oleh dukun bayi tentu akan menjadi penghambat 

bagi dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. Namun demikian 

terdapat pula faktor pendukung bagi dukun bayi dalam melakukan implementasi. 

Faktor pendukung tersebut adalah pengetahuan masyarakat yang semakin 

meningkat. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan mempermudah peran 

dukun bayi seperti dikatakan oleh Mbah Tarwi (73th) sebagai berikut : 

“... nggih maringi ngertos nggih waune tirose ngger anu kue ya 

dikon pada priksan, lha bayi lair pirang wulan ora olih didulang, 

kados niku. Nggih maringi ngertos nek menawi pada ngandel 

diomongi, kon priksan. Angger seniki tah mboten, seniki sih wong 

anu mpun pada pinter, mboten diwaraih nana nggih mpun pada 

niko lah. Wong mpun disukani bukune, pengertian apa nggih 

mpun diwaraih. Paling kula namung ngomongi angger wonten 

napa-napa kon pada priksan kados niku...” 
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Artinya: “... ya memberi tahu ya awalnya supaya periksa, bayi 

lahir berapa bulan tidak boleh diberi makan, seperti itu. Ya 

memberi tahu kalau memang percaya diberi tahu supaya periksa. 

Kalau sekarang tidak, sekarang orang sudah pintar, tidak diajari 

pun ya sudah itu lah. Karena sudah diberi bukunya, pengertian 

apa ya sudah diajari. Paling saya memberitahu kalau ada apa-apa 

supaya periksa seperti itu ...” (Wawancara tanggal 27 Mei 2013) 

 

Peningkatan pengetahuan yang terjadi di masyarakat akan semakin 

mempermudah dukun bayi dalam mengimplementasikan hasil pembinaan. Apalagi 

dengan faktor usia dukun bayi yang rata-rata berusia lanjut sehingga mudah lupa, 

tentu dengan peningkatan pengetahuan tersebut dapat membantu peran yang harus 

dijalankan oleh dukun bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Progam Pembinaan Dukun Bayi tersebut cenderung kurang mendapatkan 

tanggapan tidak hanya dari dukun bayi bayi saja tetapi juga dari bidan. Dukun 

bayi seringkali tidak mengikuti pembinaan serta bidan yang terlibat ketika 

pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi hanya bidan yang bertugas 

sebagai pembina dukun bayi saja. 

2. Dukun bayi tidak diperbolehkan untuk menolong persalinan karena 

pertolongan persalinan tersebut saat ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan 

seperti bidan dan dokter. Dukun bayi hanya berperan dalam perawatan masa 

nifas. Perawatan tersebut meliputi mengurut ibu dan bayi, memandikan bayi, 

perawatan tali pusar dan mencukur rambut bayi. 

3. Implementasi hasil pembinaan yang dilakukan dukun bayi terkendala oleh 

beberapa faktor meliputi faktor usia dukun bayi yang rata-rata sudah tua yaitu 

di atas 70 tahun, terkendala dengan pasien dimana pada masa kehamilan, 

persalinan dan nifas cenderung telah memanfaatkan pelayanan kesehatan dari 

bidan atau dokter dan dukun bayi seringkali tidak dilibatkan, dan kepercayaan 

yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap kebiasaan praktik lama hal ini 

berkaitan dengan sikap dukun bayi yang sulit menerima perubahan. 
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B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara perlu untuk membuat suatu 

kebijakan dalam kegiatan pembinaan bagi dukun bayi maupun kegiatan lain 

yang sejenis dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kualitas dukun bayi 

agar dukun bayi tetap dilibatkan dalam penanganan tiga periode penting. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Implementasi “Program Pembinaan Dukun Bayi” 

dalam Upaya Pertolongan Persalinan Sehat di Kecamatan Susukan  

Kabupaten Banjarnegara 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi sarjana Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan 

menyusun skripsi. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam 

penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian atau 

bidang studinya. Dalam kesempatan ini, saya memohon kerjasama bapak/ibu dan 

saudara/saudari berkenan meluangkan waktu guna memberikan informasi yang 

berkaitan dengan Implementasi “Program Pembinaan Dukun Bayi” dalam 

Upaya Pertolongan Persalinan Sehat di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan program pembinaan dukun bayi di Puskesmas 

II Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

2. Mengetahui  implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi di 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh dukun bayi dalam 

mengimplementasikan hasil pembinaan. 

Oleh sebab itu, penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi 

yang valid, dapat dipercaya dan lengkap. Informasi yang telah diberikan akan dijaga 
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kerahasiaannya karena hanya untuk kegiatan akademik. Atas kerjasama dan 

informasinya, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya, 

 

Anggit Maryatun 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

Implementasi “Program Pembinaan Dukun Bayi” 

dalam Upaya Pertolongan Persalinan Sehat di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara 

 

A. Tujuan Observasi 

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi, implementasi 

hasil pembinaan oleh dukun bayi di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara dan kendala yang dihadapi dukun bayi dalam 

mengimplementasikan hasil pembinaan. 

B. Observer 

Mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

C. Observee 

Bidan puskesmas, bidan desa dan dukun bayi di Desa Panerusan Kulon dan Desa 

Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang terlibat dalam 

Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan. 

D. Pelaksanaan Observasi 

1. Hari/tanggal : ............................................. 

2. Jam : ............................................. 

3. Nama observee : ............................................. 

E. Aspek-aspek yang diobservasi 

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 
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a. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Program Pembinaan Dukun 

Bayi? 

b. Apa saja sarana prasarana yang tersedia di Puskesmas II Susukan untuk 

mendukung Program Pembinaan  Dukun Bayi? 

c. Siapa saja yang terlibat dalam Program Pembinaan Dukun Bayi? 

d. Materi apa yang disampaikan dalam Program Pembinaan Dukun Bayi? 

e. Metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi pembinaan? 

f. Kapan dan dimana Program Pembinaan Dukun Bayi dilaksanakan? 

2. Implementasi Program Pembinaan Dukun Bayi di Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 

a. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh dukun bayi dalam penanganan tiga 

periode penting meliputi kehamilan, persalinan dan nifas? 

b. Bagaimana implementasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh dukun bayi 

di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara? 
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Lampiran 3 

SKEMA PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus Penelitian Indikator 

1. Pelaksanaan Program Pembinaan 

Dukun Bayi di Puskesmas II 

Susukan Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 

a. Materi pembinaan meliputi : 

1) Kehamilan 

2) Persalinan 

3) Nifas 

b. Metode pembinaan 

c. Pembina Dukun Bayi 

d. Waktu dan tempat pelaksanaan 

Program Pembinaan Dukun Bayi 

2. Implementasi hasil pembinaan oleh 

dukun bayi di Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 

Kegiatan dukun bayi dalam 

menangani pasien : 

a. Ibu hamil 

b. Ibu bersalin 

c. Ibu nifas 

3. Kendala yang dihadapi oleh dukun 

bayi dalam mengimplementasikan 

hasil pembinaan 

a. Keterbatasan dukun bayi dalam 

menyerap dan 

mengimplementasikan hasil 

pembinaan 

b. Keterlibatan dukun bayi dalam 

merawat pasien terbatas 

c. Kepercayaan terhadap mitos 

perawatan tradisional 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi “Program Pembinaan Dukun Bayi” 

dalam Upaya Pertolongan Persalinan Sehat di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh data yang lengkap diperlukan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan penelitian. 

Identitas informan : 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Pendidikan : 

4. Pekerjaan : 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : 

6. Lama jadi bidan/dukun bayi : 

7. Alamat : 
 

Pertanyaan : 

1. Informasi umum mengenai Puskesmas II Susukan Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 

a. Berapa desa di wilayah kerja Puskemas II Susukan? 

b. Berapa staf puskesmas di Puskemas II Susukan? 

c. Bagaimana kualifikasi seluruh staf puskesmas? terutama kualifikasi bidan? 

d. Hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan bidan? 

2. Informasi umum mengenai pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi 

a. Bagaimana sejarah diselenggarakannya pembinaan bagi dukun bayi? 

b. Apa saja kegiatan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi? 

c. Apa saja sarana prasarana yang tersedia di Puskesmas II Susukan untuk 

mendukung Program Pembinaan  Dukun Bayi? 

d. Bagaimana pengelolaan Program Pembinaan Dukun Bayi agar tetap 

berlangsung? 
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A. Pelaksanaan Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 

Indikator Item Pertanyaan 

1. Materi pembinaan a. Apa sajakah materi yang pernah disampaikan 

dalam pembinaan dukun bayi terkait dengan 

kehamilan, persalinan dan nifas? 

b. Mengapa perlu diselenggarakan pembinaan 

bagi dukun bayi? serta mengapa perlu 

disampaikan materi tersebut? 

c. Bagaimana bentuk evaluasinya, frekuensinya 

dan siapa yang melakukan? 

2. Metode pembinaan a. Apa metode yang digunakandalam 

menyampaikan materi pembinaan? 

b. Mengapa Anda menggunakan metode 

tersebut? 

c. Apakah Anda pernah menggunakan metode 

lain? 

d. Bagaimana kesulitan yang Anda hadapi 

dalam menggunakan metode tersebut? 

3. Pembina Dukun Bayi a. Siapa saja yang terlibat dalam Program 

Pembinaan Dukun Bayi? 

b. Siapa yang bertugas sebagai pembina dukun 

bayi? jika bidan, maka ada berapa bidan? 

c. Bagaimana jadwal piket yang ditentukan 

sebagai pembina dukun bayi? 

4. Waktu dan tempat 

pelaksanaan 

a. Kapan penyelenggaraan Program 

Pembinaan Dukun Bayi? 

b. Dimana Program Pembinaan Dukun Bayi 

dilaksanakan 
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B. Implementasi Hasil Pembinaan yang Dilakukan oleh Dukun Bayi di Desa 

Panerusan Kulon dan Desa Pakikiran 

Indikator Item Pertanyaan 

1. Kegiatan yang 

dilakukan oleh dukun 

bayi dalam 

menangani pasien ibu 

hamil, bersalin dan 

nifas 

a. Apa sajakah kegiatan yang biasa Anda 

lakukan dalam menangani pasien ibu hamil, 

bersalin dan nifas? 

b. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan 

tersebut? 

c. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan? 

d. Kapan Anda melakukan penanganan atau 

perawatan terhadap pasien? 

2. Pasien dukun bayi a. Kegiatan apa saja yang biasa dukun bayi 

lakukan dalam menangani Anda? 

b. Mengapa Anda masih menggunakan jasa 

dukun bayi di samping menggunakan bidan? 

c. Siapakah yang berinisiatif untuk 

menggunakan pertolongan dukun bayi? 

d. Dimana Anda mendapatkan pertolongan 

dukun bayi? 

e. Kapan Anda membutuhkan jasa dukun bayi? 

f. Bagaimana tanggapan Anda mengenai dukun 

bayi yang menangani Anda? 

3. Kerjasama dukun bayi 

dan bidan desa 

a. Apasajakah bentuk kerjasama yang Anda 

lakukan selama ini dalam menangani ibu 

hamil, bersalin dan nifas? 

b. Kapan saja kerjasama tersebut dilakukan? 

c. Dimana Anda dapat melakukan kerjasama? 

d. Siapa saja yang terlibat dalam hubungan 

kerjasama Anda? 

e. Mengapa Anda perlu untuk melakukan 



 102

kerjasama? 

f. Bagaimana manfaat yang Anda peroleh 

dengan melakukan kerjasama tersebut? 

 

C. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Dukun Bayi dalam 

Mengimplementasikan Hasil Pembinaan 

Indikator Item Pertanyaan 

1. Keterbatasan dukun bayi 

dalam menyerap dan 

mengimplementasikan 

hasil pembinaan 

a. Apa saja kendala-kendala yang Anda 

alami dalam menyerap dan 

mengimplementasikan hasil pembinaan? 

b. Bagian mana dari materi pembinaan 

tersebut yang sulit Anda terapkan? 

c. Mengapa materi tersebut sulit untuk Anda 

implementasikan? 

d. Bagaimana upaya untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 

2. Keterlibatan dukun bayi 

dalam merawat pasien 

terbatas 

a. Apa saja hambatan yang Anda temui 

dalam merawat pasien hamil, bersalin dan 

nifas? 

b. Pada saat kapan dan dalam situasi atau 

kondisi seperti apakah Anda akan 

mengalami kesulitan? 

c. Mengapa bisa terjadi hambatan atau 

kendala demikian? 

d. Bagaimana solusi yang tepat menurut 

Anda untuk mengatasinya? 

3. Kepercayaan terhadap 

mitos perawatan 

tradisional 

a. Bagaimana mitos yang dimiliki dan 

dipercaya oleh dukun bayi dan pasien 

terhadap perawatan tradisional? 

b. Apa yang melatarbelakangi dukun bayi 
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dan pasien percaya dengan mitos tersebut? 

c. Mengapa mitos tersebut tetap bertahan 

hingga saat ini? 
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Lampiran 5 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

Identitas Subyek Penelitian 1 

1. Nama : Jasem 

2. Umur : 80 th 

3. Pendidikan : Tidak tamat SD 

4. Pekerjaan : Dukun bayi 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : 

a. Kumpulan Dukun Bayi di Kabupaten Banjarnegara 

b. Penataran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara 

c. Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

6. Lama dukun bayi : 28 th 

7. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 001 Rw 02 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 

 

Identitas Subyek Penelitian 2 

1. Nama : Tarwiyati 

2. Umur : 73 th 

3. Pendidikan : Tidak tamat SD 

4. Pekerjaan : Dukun bayi 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : 

a. Kumpulan Dukun Bayi di Kabupaten Banjarnegara 

b. Penataran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara 

c. Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

6. Lama jadi dukun bayi : 25 th 

7. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 003 Rw 03 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 
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Identitas Subyek Penelitian 3 

1. Nama : Tuginem 

2. Umur : 80 th 

3. Pendidikan : Tidak tamat SD 

4. Pekerjaan : Dukun bayi 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : 

Program Pembinaan Dukun Bayi di Puskesmas II Susukan 

6. Lama jadi dukun bayi : 25 th 

7. Alamat : Desa Pakikiran Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 
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Lampiran 6 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

Informan 1 

1. Nama : Nurrudin AG. SKM, M.Kes 

2. Umur : 43 th 

3. Pendidikan : S2 

4. Pekerjaan : Kepala Puskesmas II Susukan 

5. Alamat : Desa Klampok Rt 003 Rw 14, 

Kecamatan Klampok Kabupaten Banjarnegara 

 

Informan 2 

1. Nama : Sariyem 

2. Umur : 42 th 

3. Pendidikan : DIII Kebidanan 

4. Pekerjaan : Bidan Puskesmas II Susukan 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : Asuhan Persalinan Normal (APN), Aspeksia 

6. Lama jadi bidan : 22 th 

7. Alamat : Desa Kebakala Rt 002 Rw 03 

Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara 

 

Informan 3 

1. Nama : Adik Irma Suryani 

2. Umur : 27 th 

3. Pendidikan : DIII Kebidanan 

4. Pekerjaan : Bidan Desa 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : Asuhan Persalinan Normal (APN), LSS 

6. Lama jadi bidan : 6 th 

7. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 001 Rw 02 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 
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Informan 4 

1. Nama : Arum Dinah Setiani 

2. Umur : 28 th 

3. Pendidikan : DIII Kebidanan 

4. Pekerjaan : Bidan Desa 

5. Pelatihan yang pernah diikuti : Asuhan Persalinan Normal (APN), LSS 

6. Lama jadi bidan : 6 th 

7. Alamat : Desa Pakikiran Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara 

 

Informan 5 

1. Nama : Darsono Agus 

2. Umur : 62th 

3. Pendidikan : SMA 

4. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Panerusan Kulon 

5. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 002 Rw 01 

 

Informan 6 

1. Nama : Emi Sri Hartati 

2. Umur : 62 th 

3. Pendidikan : Sarjana 

4. Pekerjaan : Kepala Desa Pakikiran 

5. Alamat : Desa Pakikiran 

 

Informan 7 

1. Nama : Lisa 

2. Umur : 33 th 

3. Pendidikan : SMP 

4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

5. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 001 Rw 02 
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Informan 8 

1. Nama : Joharoh Sofi’ah 

2. Umur : 38 th 

3. Pendidikan : DII PGSD 

4. Pekerjaan : Guru Agama SD 

5. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 001 Rw 02 

 

Informan 9 

1. Nama : Mukharoh 

2. Umur : 38 th 

3. Pendidikan : SLTA 

4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

5. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 003 Rw 03 

 

Informan 10 

1. Nama : Tarwiyah 

2. Umur : 28 th 

3. Pendidikan : SMP 

4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

5. Alamat : Desa Panerusan Kulon Rt 003 Rw 05 

 

Informan 11 

1. Nama : Sumirah 

2. Umur : 50 th 

3. Pendidikan : Tidak tamat SD 

4. Pekerjaan : Dukun bayi 

5. Alamat : Desa Gumelem Kulon 
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Lampiran 7 

DATA DUKUN BAYI DALAM PROGRAM PEMBINAAN DUKUN BAYI DI 

PUSKESMAS II SUSUKAN  

KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

No. Nama Alamat 

1. Jasem Desa Panerusan Kulon 

2. Tarwi Desa Panerusan Kulon 

3. Mukinah Desa Kemranggon 

4. Kerinah Desa Kemranggon 

5. Supen Desa Karangsalam 

6 Kadiem Desa Karangsalam 

7. Tuginem Desa Pakikiran 

8. Saniah Desa Brengkok 

9. Nawen Desa Panerusan Wetan 

10. Suminah Desa Panerusan Wetan 

 

 Kepala UPT Puskesmas 2 Susukan  

 

 

 Nuruddin AG. SKM, M.Kes. 

 NIP. 19700419 199403 1 002 
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Lampiran 8 

JADWAL PIKET PEMBINAAN DUKUN BAYI 

UPT PUSKESMAS SUSUKAN 2 

No. Bulan Nama Petugas Alamat Kerja 

1. Januari Khotimul Khoeriyah PKD Panerusan Wetan 

2. Februari Yuni Astuti PKD Piasa Wetan 

3. Maret Tri Yuli Istanti Bidan Puskesmas 

4. April Arum Dinah Setyani PKD Pakikiran 

5. Mei Tri Astutiningrum Bidan Puskesmas 

6. Juni Josiati PKD Brengkok 

7. Juli Rhadianin Danita Bidan Puskesmas 

8. Agustus Eny Kusmiati PKD Kemranggon 

9. September Nanik Suparni Gizi Puskesmas 

10. Oktober Adik Irma Suryani PKD Panerusan Kulon 

11. Nopember Sariyem Bidan Puskesmas 

12. Desember Anteng Wasis S. PKD Karang Salam 

 

 Kepala UPT Puskesmas 2 Susukan 

 

 

 Nuruddin AG. SKM, M.Kes. 

 NIP. 19700419 199403 1 002 
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Lampiran 9 

MATERI PROGRAM PEMBINAAN DUKUN BAYI 

DI PUSKESMAS II SUSUKAN 

 

No. Hari/Tanggal Materi Pembina 

1. Selasa, 25 Januari 2011 Menjaga kebersihan 

pribadi dan lingkungan 

bagi ibu hamil 

Bidan Sariyem 

2. Jum’at, 25 Februari 

2011 

Tidak ada pantangan 

makanan bagi ibu selama 

hamil 

Bidan Tri Yuli 

Istanti 

3. Jum’at, 25 Maret 2011 Memeriksakan 

kehamilan secepatnya 

dan sesering mungkin 

Bidan Anteng 

Wasis S. 

4. Senin, 25 April 2011 Tidak diperbolehkan 

merokok, memakai 

narkoba, minum jamu 

atau minuman keras, 

hindari asap rokok dan 

minum obat sesuai 

anjuran dari tenaga 

kesehatan 

Bidan Nanik 

Suparni 

5. Rabu, 25 Mei 2011 KB segera setelah 

melahirkan 

Bidan Josiati 

6. Sabtu, 25 Juni 2011 Pertolongan persalinan 

harus ditangani oleh 

tenaga kesehatan 

Bidan Sariyem 

7. Senin, 25 Juli 2011 Tanda-tanda bahaya pada 

ibu hamil 

Bidan Arum Dinah 

Setiani 

8. Kamis, 25 Agustus 

2011 

Membantu bidan pada 

saat proses persalinan 

Bidan Nanik 

Suparni 

9. Sabtu, 24 September 

2011 

Persalinan tidak boleh 

dilakukan di rumah 

Bidan Sariyem 

10. Selasa, 25 Oktober 

2011 

Tanda bahaya dan 

penyakit ibu nifas 

Bidan Khotimul 

Khoeriyah 

11. Jum’at, 25 Nopember 

2011 

Perawatan tali pusat Bidan Eny 

Kusmiati 

12. Sabtu, 24 Desember 

2011 

Tanda-tanda persalinan Bidan Arum Dinah 

Setiani 

13. Rabu, 25 Januari 2012 Mendampingi dan 

memotivasi ibu bersalin 

Bidan Arum Dinah 

Setiani 

14. Sabtu, 25 Februari 2012 Tanda bahaya pada ibu 

bersalin 

Bidan Adik Irma 

Suryani 

15. Sabtu, 24 Maret 2012 Tidak dianjurkan Bidan Adik Irma 
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mengurut ibu nifas Suryani 

16. Rabu, 25 April 2012 Mengurut ibu hamil 

sesuai anjuran bidan 

Bidan Arum Dinah 

Setiani 

17. Jum’at, 25 Mei 2012 ASI eksklusif sampai 

dengan bayi usia 6 bulan 

Bidan Nanik 

Suparni 

18. Senin, 25 Juni 2012 Inisiasi Menyusui Dini 

(IMD) segera setelah 

melahirkan 

Bidan Anteng 

Wasis S. 

19. Rabu, 25 Juli 2012 Perawatan payudara Bidan Tri Yuli 

Istanti 

20. Sabtu, 25 Agustus 2012 Alat kontrasepsi/cara 

ber-KB 

Bidan Yuni Astuti 

21. Selasa, 25 September 

2012 

Melahirkan resiko tinggi Bidan Nanik 

Suparni 

22. Kamis, 25 Oktober 

2012 

Usia ibu hamil terlalu tua 

atau terlalu muda 

Bidan Sariyem 

23. Sabtu, 24 Nopember 

2012 

Menjaga jarak kehamilan Bidan Yuni Astuti 

24. Selasa, 25 Desember 

2012 

Ibu hamil dengan tensi 

tinggi 

Bidan Sariyem 

25. Jum’at, 25 Januari 2013 Menjaga kebersihan 

pribadi dan lingkungan 

pada ibu nifas 

Bidan Nanik 

Suparni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


