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ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN RESIKO KEHAMILAN
(PROLASIH) DI PUSKESMAS PRINGSEWU KECAMATAN PRINGSEWU

PERIODE 2014-2016

Oleh

Devi Yona Lismawati Sinaga

Program PROLASIH adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Puskesmas
Pringsewu untuk menekan tingginya angka kematian ibu di wilayah Puskesmas
Pringsewu. Program PROLASIH menjadi best practice karena hanya terdapat di
Puskesmas Pringsewu dan sudah mampu menurunkan angka kematian ibu di wilayah
Puskesmas Pringsewu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi
hasil program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) serta menganalisis
kendala-kendala dalam program PROLASIH tersebut. Dalam mengevaluasi program
ini peneliti menggunakan teori evaluasi keluaran menurut Wirawan, serta beberapa
teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pringsewu Kecamatan
Pringsewu.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa,
program PROLASIH sudah mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini karena tujuan
dalam menurunkan AKI di wilayah Puskesmas Pringsewu sudah tercapai dan
program sudah cukup berpengaruh dalam menambah pengetahuan terhadap ibu hamil
dan juga mampu memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan biaya yang efektif dan
efisien. Kekurangan dari program ini terletak pada peng-coveran ibu hamil yang
kurang dilaksanakan secara maksimal oleh petugas PROLASIH serta para kader,
bidan desa dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan kemitraan antara
pihak Puskesmas yang mengadakan program PROLASIH dengan para kader, bidan
desa dan tokoh masyarakat. kesehatan serta perlu ada penambahan jadwal rutin
kegiatan edukasi mengenai PROLASIH.

Kata Kunci: PROLASIH, Evaluasi, Program, kebijakan Publik



ABSTRACT

EVALUATION OF PROGRAM MANAGEMENT OF RISK OF PREGNANCY
(PROLASIH) IN PUSKESMAS PRINGSEWU DISTRICT PRINGSEWU

PERIOD 2014-2016

By

Devi Yona Lismawati Sinaga

PROLASIH program is a program which was initiated by Puskesmas Pringsewu to
reduce high maternal mortality rate in Puskesmas Pringsewu. Program PROLASIH
be best practice because only exist in Puskesmas Pringsewu and have been able to
reduce mother mortality rate in Puskesmas Pringsewu area. This study was conducted
to analyze and evaluate the results of the program of Risk Management of Pregnancy
(PROLASIH) and to analyze the constraints in the program PROLASIH. In
evaluating this program the researcher uses the theory of evaluation of output
according to Wirawan, as well as several other supporting theories. The type of this
research is descriptive research with qualitative approach. This research was
conducted at Pringsewu Puskesmas of Pringsewu Sub-district.

Based on the research it can be concluded that, PROLASIH program has achieved
good results. This is because the goal in reducing AKI in the Pringsewu Puskesmas
area has been achieved and the program has been quite influential in increasing
knowledge of pregnant women and also able to meet the needs of pregnant women
with cost effective and efficient. The lack of this program lies in the coverage of
pregnant women who are not maximally implemented by PROLASIH officers,
village midwives and community leaders. Therefore it is necessary to do partnership
between the Puskesmas who hord the program, village midwives and community
leaders and as well as the need for additional routine schedule of education activities
on PROLASIH.

Keywords: PROLASIH, evaluation, program, public policy
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia. Sesuai dengan falsafah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Pasal 4 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 

kesehatan”. Sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tak bisa 

diganggu gugat dalam keadaan apapun. “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh kesehatan” ketentuan ini terdapat dalam 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H 

Ayat (1). Berdasarkan Undang-undang diatas, pemerintah bertanggung jawab 

atas kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Kepada masyarakat yang 

tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya, 

pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan dibidang kesehatan. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi semua orang, agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk menilai derajat kesehatan 

masyarakat yaitu dengan indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas 



2 

 

(kematian), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI),  

Angka Kematian Balita (AKABA), morbiditas (kesakitan) serta angka 

kesakitan beberapa penyakit serta status gizi pada balita dan dewasa. (sumber: 

http://www.depkes.go.id diakses pada tanggal 20 September 2016) 

Angka kematian ibu merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian di 

Indonesia saat ini. Setiap jam, satu perempuan meninggal dunia ketika 

melahirkan atau karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan. 

(Sumber: http://www.depkes.go.id diakses pada tanggal 20 September 2016). 

AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab 

kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak 

termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan 

dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. (sumber: http://wri.or.id/editorial/11-

mengurangi-angka-kematian-ibu di akses pada tanggal 20 September 2016). 

AKI di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara Association of 

South East Asia Nations (ASEAN) lainnya. Menurut laporan World Health 

Organization (WHO)  tahun 2014 AKI di dunia sebesar 289.000 jiwa. AKI di 

beberapa negara cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, Asia 

Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Sedangkan AKI di 

negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190 per 100.000 kelahiran 

hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 

http://www.depkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://wri.or.id/editorial/11-mengurangi-angka-kematian-ibu
http://wri.or.id/editorial/11-mengurangi-angka-kematian-ibu
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kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup. (Buku Profil 

Kesehatan Provinsi Lampung, 2014) 

 

Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI di 

Indonesia menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 

menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sedangkan target 

yang diharapkan berdasarkan Millenium Development Goals (MDGs) pada 

tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. (Sumber: 

http://www.motherandbaby.co.id/mobile/article/2016/1/5/5665/angka-

kematian-ibu-hamil-di-Indonesia-masih-tinggi diakses pada tanggal 18 

September 2016 ) 

 

AKI masih menjadi masalah utama diseluruh Indonesia termasuk di Provinsi 

Lampung. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Lampung terlihat 

bahwa kasus kematian ibu (kematian ibu pada saat hamil, saat melahirkan, 

dan nifas) yaitu sebanyak 179 kasus dimana kasus kematian ibu terbesar 

59,78% terjadi pada saat persalinan dan 70,95% terjadi pada usia 20-34 tahun 

(Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2012). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang diambil dari Dinas Kabupaten 

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang cukup tinggi  

dalam permasalahan mengenai AKI. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan AKI di Kabupaten Pringsewu: 

 

http://www.motherandbaby.co.id/mobile/article/2016/1/5/5665/angka-kematian-ibu-hamil-di-Indonesia-masih-tinggi
http://www.motherandbaby.co.id/mobile/article/2016/1/5/5665/angka-kematian-ibu-hamil-di-Indonesia-masih-tinggi
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Tabel 1. Angka Kematian Ibu Hamil Kabupaten Pringsewu 

 

KODE 

WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS 

ANGKA KEMATIAN IBU 

JUMLAH KASUS KEMATIAN 

IBU 

2013 2014 2015 2016 

18.10.01 PRINGSEWU PRINGSEWU 4 2 1 1 

    REJOSARI 0 0 0 1 

18.10.02 GADING REJO GADING REJO 3 1 0 0 

    WATES 0 1 1 1 

18.10.03 AMBARAWA AMBARAWA 1 0 0 0 

18.10.04 PARDASUKA PARDASUKA 3 0 1 1 

18.10.05 PAGELARAN PAGELARAN 0 0 2 1 

    BUMIRATU 0 1 1 2 

18.10.06 BANYUMAS BANYUMAS 0 1 2 1 

18.10.07 ADILUWIH ADILUWIH 0 0 1 3 

18.10.08 SUKOHARJO SUKOHARJO 0 0 0 0 

18.10.09 

PAGELARAN 

UTARA 

FAJAR 

MULYA 0 1 0 0 

KABUPATEN 12 6 9 11 

Sumber: Data Dinas Kesehatan Pringsewu, 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa AKI di Kabupaten Pringsewu 

cukup banyak yaitu pada tahun 2013 berjumlah 12 orang, kemudian pada 

tahun 2014 berjumlah 6 orang lalu pada tahun 2015 berjumlah 9 orang dan 

pada tahun 2016 berjumlah 11 orang.  

Adanya permasalahan AKI yang cukup tinggi ini membuat Kabupaten 

Pringsewu terus mengupayakan suatu program yang dapat menurunkan atau 

menekan AKI. Best practice dari usaha atau program dalam menekan AKI 

terdapat di Puskesmas Pringsewu. Berbeda dengan wilayah lainnya untuk 

menekan AKI, Puskesmas Pringsewu membuat sebuah program dengan 

membentuk Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) yaitu 
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untuk lebih mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu. Program 

PROLASIH ini hanya terdapat di Puskesmas Pringsewu saja. 

PROLASIH merupakan suatu program unggulan yang dimiliki oleh 

Puskesmas Pringsewu. PROLASIH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

Puskesmas Pringsewu dalam rangka menunjang Program MDG’s 4 dan 5 

dengan strategi: 

1. Peningkatan cakupan, kualitas pelayanan kesehatan ibu baik pada saat 

kehamilan, persalinan, nifas serta masa tenggang. 

2. Melibatkan peran serta dari pemerintah dan swasta dalam meningkatkan 

upaya pelayanan kesehatan pada ibu baik pada sarana bidan praktek 

swasta, klinik, rumah sakit umum juga dengan lintas sektor. 

3. Melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan 

“kartu poedji Rochayati”, tim peduli Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan P4K. 

PROLASIH merupakan sebuah sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan 

proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan ibu hamil, 

fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas Pringsewu dan bidan desa dengan 

konsulen dokter spesialis kebidanan dalam rangka pemeliharaan kesehatan 

bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Wanita Usia Subur (WUS) dengan 

faktor resiko untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya 

pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. 
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Program PROLASIH ini mulai berjalan pada tahun 2014 di Puskesmas 

Pringsewu. Tujuan dari program ini adalah mendorong ibu hamil, ibu 

bersalin, ibu nifas dan WUS dengan faktor resiko mencapai kualitas hidup 

optimal dengan indikator 100% sasaran yang ada ter-cover dalam pelayanan 

PROLASIH sehingga dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan dan 

kematian yang terjadi pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. 

Faktanya, adanya program PROLASIH di Puskesmas Pringsewu mampu 

menurunkan AKI di wilayah Puskesmas Pringsewu dengan  cukup baik. Hal 

ini dapat dilihat dari data AKI wilayah Puskesmas Pringsewu yang diperoleh 

peneliti dari Dinas Kesehatan Pringsewu. Data tersebut menunjukkan adanya 

penurunan pada tahun 2013 yang awalnya  berjumlah 4 orang menurun di 

tahun 2014 menjadi 2 orang dan pada tahun 2015 menurun lagi menjadi 1 

orang, dan stagnan pada tahun 2016 yaitu 1 orang. 

Berdasarkan data penurunan AKI di wilayah Puskesmas Pringsewu yang 

cukup baik tersebut, sebagai best practice usaha penekanan AKI yang hanya 

terdapat di Puskesmas Pringsewu maka program PROLASIH tersebut perlu 

dievaluasi. Dalam konteks kebijakan publik menurut Wiliam N. Dunn 

(2012:608) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai manfaat 

dan nilai atau manfaat suatu kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang 

valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh 

kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. 

Pada tahap evaluasi ini dapat diukur pengaruh program terhadap masyarakat,  
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dapat juga dinilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 

dan apakah hasil yang dicapai sudah maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

pencapaian hasil Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) di 

Puskesmas Pringsewu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pencapaian hasil Program Pengelolaan Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) di Puskesmas Pringsewu? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Program Pengelolaan Resiko 

Kehamilan (PROLASIH) di Puskesmas Pringsewu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis dan mengevaluasi Program Pengelolaan Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) di Puskesmas Pringsewu. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam 

Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) di Puskesmas 

Pringsewu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa umumnya dan 

mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya sebagai 

bahan referensi mengenai kajian kebijakan publik. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran serta informasi bagi Pemerintah Daerah Pringsewu 

khususnya Dinas Kesehatan Pringsewu, pemerintah Kecamatan 

Pringsewu, Puskesmas Pringsewu, desa dan masyarakat dalam menekan 

angka kematian ibu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Salah satu definisi kebijakan publik diberikan oleh Eyestone dalam 

Winarno (2012:20) yang mengatakan bahwa “secara luas“ kebijakan 

publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan 

dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan 

oleh Dye dalam Winarno (2012:20) kebijakan publik adalah apapun yang 

dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Rumusan lain 

yang agak mirip dengan definisi Dye, dikemukakan oleh dua orang ahli 

yaitu Edwards dan Sharkansky dalam Wahab (2008:51) yang menyatakan 

bahwa kebijakan publik adalah  apa yang dikatakan dan apa yang 

dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukannya, yakni tujuan-

tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program. 

 

Sementara itu, ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya 

mengenai kebijakan publik. Fredrich dalam Wahab (2008:3) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat pemerintah dengan 
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mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan 

sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan. Grindle 

dalam Agustino (2008:154) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir yaitu 

tercapai atau tidaknya sasaran yang ingin diraih. 

 

Pendapat lain juga dikatakan Santoso dalam Winarno (2012:22) dengan 

mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan para ahli yang 

menaruh minat dalam bidang kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua 

wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan 

publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok 

ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat 

disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir 

Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus 

kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini 

terbagi dalam dua kubu, yakni kubu pertama mereka yang memandang 

kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang 

mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang 

menganggap kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain 

kebijakan ini secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik 
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adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada 

pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

 

Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari 

rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman 

dan Wildavsky dalam Winarno (2012:22) yang mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan 

akibat-akibat yang bisa diramalkan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu tindakan dan perbuatan yang dirumuskan 

dan dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sasaran tertentu dengan 

merumuskan cara-cara pencapaian tujuan untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. 

 

2. Karakteristik Kebijakan Publik 

Menurut Agustino (2008:8-9) kebijakan publik memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang 

mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang 

berubah atau acak; 
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b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan 

terpisah-pisah; 

c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 

pemerintah dalam mengatur bidang-bidang tertentu, bukan apa 

maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan; 

d. Kebijakan publik bersifat positif maupun negatif; 

e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum 

dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah 

 

Sedangkan Wahab (2008:6) mengatakan bahwa kebijakan publik memiliki 

ciri-ciri meliputi: 

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada 

tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan 

kebetulan; 

b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 

oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-

keputusan yang berdiri sendiri; 

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah pada bidang-bidang tertentu 

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negatif. 
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3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses yang cukup rumit. Beberapa ahli 

mengkaji kebijakan publik dan membaginya kedalam proses-proses 

penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk 

mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahapan-tahapan 

kebijakan publik menurut Winarno (2012:35) adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap ini masalah dipilih dan diangkat kemudian ditempatkan 

pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada 

akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus 

kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama 

sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan–alasan tertentu 

ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diidentifikasikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaiknya. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang 

ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk 

kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-
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masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara 

direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun 

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan 
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masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah 

ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 

apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

 

Penjelasan mengenai tahap-tahap evaluasi diatas menunjukkan hal yang saling 

berkesinambungan satu sama lain. Pada penelitian ini, peneliti lebih 

memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dipilih 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan 

Resiko Kehamilan (PROLASIH) di Kecamatan Pringsewu dengan melihat 

sejauh mana pencapaian tujuan dari Program Pengelolaan Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) itu sendiri.  

 

 

B. Tinjauan Tentang Evaluasi 

1. Pengertian Evaluasi  

Menurut Sulistio (2013:51) setiap kebijakan pemerintah selalu 

menghasilkan dampak yang diharapkan, yang menguntungkan maupun 

yang merugikan. Semua jenis dampak itu menjadi subyek dari studi 

evaluasi. Studi evaluasi juga dilakukan untuk mengkaji komponen-

komponen dan instrumen-instrumen kebijakan yang memiliki kontribusi 

terhadap munculnya berbagai dampak kebijakan itu. Studi evaluasi juga 

sering diartikan sebagai suatu penilaian apakah aktivitas, perlakuan dan 

intervensi tertentu telah sesuai dan dapat diterima oleh standar 

professional. sedangkan menurut Tyler dalam Wirawan (2012:80-81) 
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evaluasi merupakan proses menentukan sampai seberapa tinggi tujuan 

sesungguhnya dapat dicapai. Tujuan yang diambil pemerintah atau 

lembaga dalam suatu program dijadikan acuan bagi pelaksanaan program 

tersebut. hal inilah yang dapat menentukan suatu program berhasil atau 

tidak. 

 

Menurut Winarno (2012:165) menyatakan bahwa evaluasi dilakukan 

karena seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih tujuan dan  

maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian maka 

evaluasi kebijakan ditetapkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan dari 

suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah 

dijalankan dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Melalui Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa evaluasi kebijakan 

merupakan serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan untuk menilai hasil 

serta program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu 

evaluasi juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

kegagalan-kegagalan suatu kebijakan dan kemudian hasil dari kegiatan 

tadi dapat dijadikan masukan bagi kelanjutan kebijakan tersebut. 

 

Wahab (2008:37) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pada hakikatnya 

mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari 

sebuah kebijakan atau apa yang terjadi sesuai kebijakan tertentu 

diimplementasikan. Dengan begitu evaluasi akan mempersoalkan dampak 
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nyata dari sebuah proses legislasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu 

senyatanya mencapai hasil-hasil yang diinginkan. 

 

Menurut Dunn (2012:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang 

berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi pada beberapa skala 

nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi 

dapat disamakan dengan penaksiran (assesment), pemberian angka 

(rating) dan penilaian (apparsial), kata-kata yang menyatakan usaha 

untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. 

 

Menurut Sulistio (2013:53) dalam melakukan evaluasi kebijakan, maka 

terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan, antara lain: 

a. Spesifikasi 

Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan 

evaluasi lain, kegiatan spesifikasi meliputi: identifikasi tujuan/ kriteria 

melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. 

b. Pengukuran 

Pengukuran merupakan kegiatan yang menyangkut penetapan ukuran-

ukuran/ kriteria yang akan digunakan untuk menilai manfaat program 

kebijakan, meliputi: pengumpulan data atau informasi yang relevan 

untuk objek evaluasi. 

c. Analisis 

Analisis merupakan kegiatan yang menyangkut penggunaan informasi 

yang telah terkumpul dalam rangka untuk menyusun kesimpulan. 
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d. Rekomendasi 

Rekomendasi merupakan kegiatan memberikan suatu saran apa yang 

harus dilakukan dimasa yang akan datang. 

 

Melalui beberapa pendapat ahli yang telah disebutkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang 

dilakukan untuk menilai dan mengukur seberapa jauh hasil pencapaian 

tujuan dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.  

 

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan 

objek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi menurut Wirawan 

(2012:22-23) antara lain sebagai berikut: 

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. 

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. 

d. Evaluasi program dapat mengidentifikasikan dan menemukan mana 

dimensi program yang jalan , mana yang tidak berjalan. 

e. Pengembangan staff program. 

f. Memenuhi ketentuan undang-undang. 

g. Akreditasi program. 

h. Mengukur cost effectiveness dan cost-effeciency. 

i. Mengambil keputusan mengenai program. 

j. Accountabilitas. 
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k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staff. 

l. Memperkuat posisi politik. 

m. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.  

 

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

Terdapat tiga pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, menurut Dunn 

dalam Suharno (2013:233) yaitu sebagai berikut: 

a. Evaluasi Semu 

Evaluasi semu adalah  pendekatan yang menggunakan metode-metode 

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil 

kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat 

dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran dan 

masyarakat secara luas. 

b. Evaluasi Formal 

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode-

metode deskriptif untuk menghimpun informasi yang valid mengenai 

hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut 

berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan 

secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif 

kebijakan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tujuan dan target 

yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan 

ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu 

kebijakan. 
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c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis adalah kegiatan evaluasi yang 

menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan 

informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil kebijakan, yang 

dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini 

bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-

nilai dari para pelaku kebijakan tersebut. 

 

4. Tahap-tahap Evaluasi 

Menurut Dunn (2012:621) ada beberapa langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam evaluasi kebijakan antara lain: 

a. Spesifikasi program kebijakan 

b. Koleksi informasi program kebijakan 

c. Modeling program kebijakan 

d. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan 

e. Umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakai 

 

Selain itu, pendapat lain tentang langkah-langkah evaluasi kebijakan juga 

dilontarkan oleh Suchman. Menurut Suchman dalam Winarno (2012:233) 

ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

b. Analisis terhadap masalah 

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi. 
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e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. 

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

 

Tahap-tahap evaluasi kebijakan Suchman juga mengidentifikasi beberapa 

pertanyaan dalam menjelaskan evaluasi yakni: 

a. Apakah yang menjadi isi tujuan program? 

b. Siapa yang menjadi target program? 

c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 

d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak? 

e. Apakah dampak yang diharapkan besar? 

f. Bagaimanakah tujuan tersebut dicapai? 

 

Melihat beberapa tahapan yang ada yang paling terpenting dalam evaluasi 

kebijakan adalah mendefinisikan masalah. Sebab dengan 

mengidentifikasikan masalah-masalah maka tujuan-tujuan evaluasi dapat 

disusun dengan jelas dan jika mengidentifikasikan masalah gagal maka 

tujuan yang akan terjadi adalah kegagalan dalam memutuskan tujuan-

tujuan. Segala bentuk proses evaluasi setiap peneliti harus memiliki 

penilaian standar untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan efektivitas 

sebuah kebijakan pemerintah. Pada intinya yang dinilai dari sebuah proses 

evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan adalah isi kebijakan, 

implementasi maupun pengaruh dari kebijakan tersebut. 
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C. Tinjauan tentang Evaluasi Program 

 

 

1. Evaluasi Program 

Menurut Wirawan (2012:18) program adalah kegiatan atau aktivitas yang 

dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu 

yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan 

kebijakan disusun berbagai jenis program. Semua program tersebut perlu 

dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 

Suchman dalam Wirawan (2012:39) menyebutkan bahwa evaluasi 

program tujuannya yaitu menentukan sampai seberapa tinggi suatu 

program tertentu mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi program 

adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. 

Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

a. Evaluasi proses (process evaluation) 

Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan 

program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah 

target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga 

menilai mengenai strategi pelaksanaan program. 

b. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) 

Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program 

telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. 
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c. Evaluasi keluaran (Output evaluation) 

Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran dari program, yaitu 

produk yang dihasilkan program.  

d. Evaluasi akibat (Outcome evaluation) 

 

2. Jenis-jenis Evaluasi Program 

Menurut fokusnya menurut Wirawan (2012:19-21), evaluasi dapat 

digolongkan menjadi: asesmen kebutuhan program (program need 

assessment), evaluasi proses program (process program evaluation), 

evaluasi keluaran program (outcome program evaluation) dan evaluasi 

efisiensi (program efficiency evaluation). 

a. Asesmen Kebutuhan 

Asesmen kebutuhan (need assement) adalah mengidentifikasi dan 

mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh 

organisasi atau masyarakat. Kebutuhan juga dapat didefinisikan 

adanya kondisi yang akan menimbulkan problem dimasa yang akan 

datang dan prediksi bahwa disusun dan dilaksanakan suatu program 

tertentu akan menanggulangi problem dan memperbaiki atau 

menghilangkan kondisi tersebut. Asesmen kebutuhan dilakukan 

sebelum merencanakan suatu kebijakan, program atau proyek. 

Evaluator mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan masyarakat 

dan mengumpulkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut.  
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b. Evaluasi Proses 

Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-

faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan 

layanan, pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilayani, sumber-

sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan 

dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan 

program. 

c. Evaluasi Keluaran 

Evaluasi keluaran merupakan evaluasi yang mengukur dan menilai 

keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijaring 

antara lain: 

1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang 

direncanakan 

2. Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang 

direncanakan 

3. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang 

mendapatkan layanan; apakah terjadi perubahan atau perbedaan 

dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program 

4. Evaluasi keluaran juga mengidentifikasikan apa yang harus 

dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung terus-

menerus. 
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d. Evaluasi Efisiensi 

Suatu kebijakan program atau proyek hanya dapat dilaksanakan 

dengan baik jika didukung oleh biaya dan anggaran (cost) tertentu. 

Evaluasi mengenai biaya program ada dua jenis yaitu evaluasi benefit 

biaya dan evaluasi efektivitas biaya. 

 

Melihat dari beberapa jenis evaluasi program diatas, jenis evaluasi 

program yang akan digunakan untuk mengevaluasi program PROLASIH 

di Puskesmas Pringsewu adalah evaluasi keluaran yang akan mengukur 

dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. 

  

D. Tinjauan tentang Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) 

 

1. Pengertian PROLASIH 
 

PROLASIH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas 

Pringsewu dalam rangka menunjang program MDG’s 4 dan 5 dengan 

strategi : 

a. Peningkatan cakupan, kualitas pelayanan kesehatan ibu baik pada saat 

kehamilan, persalinan, nifas serta masa tenggang. 

b. Melibatkan peran serta dari pemerintah dan swasta dalam 

meningkatkan upaya pelayanan kesehatan pada ibu baik pada sarana 

bidan praktek swasta, klinik, rumah sakit umum juga dengan lintas 

sektor. 
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c. Melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan 

menggunakan “Kartu Poedji Rochyati”, tim peduli KIA dan P4K.  

PROLASIH merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan 

proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan ibu hamil, 

fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas Pringsewu dan bidan desa 

dengan konsulen dokter spesialis kebidanan dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan WUS dengan faktor 

resiko untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya 

pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Tahun 2015 Puskesmas 

Pringsewu melakukan modifikasi Kartu Skore Poedji Rochyati, kartu 

tersebut sebagai panduan untuk mempermudah petugas Prolasih dalam 

melakukan skreening resiko tinggi pada ibu hamil. 

2. Tujuan Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) 

Tujuan dari program ini adalah mendorong ibu hamil, ibu bersalin, ibu 

nifas dan WUS dengan faktor resiko mencapai kualitas hidup optimal 

dengan indikator 100% sasaran yang ada ter-cover dalam pelayanan 

PROLASIH sehingga dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan 

dan kematian yang terjadi pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. 

3. Dasar Hukum Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) 

Dasar hukum diselenggarakannya program PROLASIH ini, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pringsewu. 

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Meningkatnya 

UHH, Menurunnya Angka Kematian Bayi, Menurunnya Angka 

Kematian Ibu dan Menurunnya Prevelensi Gizi Kurang pada Anak-

anak Balita. 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Pringsewu. 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013. 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 35 Tahun 2013 

tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

i. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kesehatan 

Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita (KIBBLA) 

j. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif 
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k. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 295 Tahun 2008 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan Stiker 

l. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 441.7/1935.SJ Tahun 2008 

tentang Percepatan Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan Stiker 

 

4. Pelayanan Kesehatan Program Pengelolaan Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) 

Bentuk pelaksanaan dalam kegiatan PROLASIH merupakan keterpaduan 

antara semua program yang berkaitan dalam menurunkan angka kematian 

dan kesakitan pada ibu dan bayi yang melibatkan program KIA, KB, 

laboratorium, gizi, kesehatan gigi, imunisasi dengan skreening 5T, 

skreening HIV/AIDS melalui VCT dan PICT yang dilakukan pada ibu 

hamil beresiko serta dilakukan kunjungan rumah dengan melibatkan 

program perawatan kesehatan masyarakat. 

Pelayanan yang komprehensif pada ibu hamil beresiko dimulai dengan 

dibentuknya klub PROLASIH yang beranggotakan WUS pasca hamil 

beresiko dan ibu hamil beresiko tinggi, dengan memberikan pelayanan 

yang terdiri dari:  

a. Konsultasi medis dan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan 

peserta klub PROLASIH.  
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b. Kontrak perencanaan alat kontrasepsi pasca persalinan dengan 

menggunakan MKJP, dengan tujuan merencanakan dan menunda 

kehamilan selanjutnya sesuai dengan kondisi ibu. 

c. Edukasi kelompok peserta PROLASIH dapat dilakukan oleh tenaga 

profesional dalam hal ini dokter spesialis, dokter umum, bidan, 

konselor HIV/AIDS maupun oleh anggota klub.  

d. Senam ibu hamil 

e. Reminder melalui SMS gateway  

f. Home Visit /Home Care dengan melibatkan tim siaga KIA yang 

dikenal dengan dengan nama TIM JAMILAH (Tim Jemput Antar Ibu 

Hamil Bersalin Bermasalah) 

g. Follow up care 

E. Keaslian Penelitian 

Peneliti akan mengangkat tema mengenai program pemerintah dalam 

mengatasi Angka Kematian Ibu (AKI), dengan judul “Evaluasi Program 

Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) sebagai upaya menekan angka 

kematian ibu di Kecamatan Pringsewu”. Dalam melakukan penelitian ini 

perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah 

dilakukan sebelumnya.  

 

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penurunan angka kematian ibu. 

Penelitian pertama oleh Mutmainah (2011) yang meneliti mengenai program 
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Desa Siaga oleh Bidan Desa yang diteliti oleh Mutmainah pada tahun 2011 

yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwasannya pelaksanaan Desa Siaga di Kabupaten Klaten sudah sesuai 

dengan aturan yang ada namun belum aktif dan belum mampu bekerja sesuai 

dengan harapan.  

 

Penelitian yang kedua oleh Purnama (2015) yang meneliti tentang 

pelaksanaan program Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Ciputat Timur. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pelaksanaan program ANC di 

Puskesmas Ciputat dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas sudah 

memenuhi SOP namun dalam tindakan pelayanan serta proses pelayanan 

berjalan lama, sehingga pelaksanaan pelayanan ANC kurang maksimal. 

 

Penelitian yang ketiga yaitu dari Salamah (2016) yang meneliti tentang 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan 

stiker di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwasannya Program P4K yang dilaksanakan di Kecamatan Panjang 

oleh Puskesmas Rawat Inap Panjang belum dapat mencapai tujuannya dengan 

maksimal. Hal itu dikarenakan pelayanan kesehatan yang diberikan 

Puskesmas Rawat Inap Panjang bagi ibu hamil masih sangat kurang terutama 

dalam pendataan dan pelaksanaan yang tidak merata. 

 

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, apabila pada penelitian-

penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada gambaran secara umum dalam 
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pelaksanaan dan aturan dan garis komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

lebih berfokus kepada hasil dari adanya program PROLASIH serta pengaruh 

program PROLASIH terhadap orang yang mendapatkan layanan. 

Tabel 2. Matriks Perbandingan Penelitian 

 

Nama peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

Mutmainah 

(2011) 

Implementasi 

Desa Siaga Oleh 

Bidan Desa di 

Kabupaten Klaten 

Tahun 2010 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tentang 

implementasi program desa 

siaga oleh bidan desa di 

Kabupaten Klaten 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui aspek 

regulasi dalam 

implementasi program 

desa siaga oleh bidan desa 

di Kabupaten Klaten 

b. Mengetahui sumber daya 

termasuk dalam tenaga, 

pendanaan, sarana dan 

prasarana dasar 

implementasi program 

desa siaga oleh bidan di 

Kabupaten Klaten 

c. Mengetahui komitmen 

dalam implementasi 

program desa siaga oleh 

bidan desa Kabupaten 

Klaten 

d. Mengetahui sistem 

komunikasi dalam 

implementasi program 

desa siaga oleh bidan desa 

di Kabupaten Klaten 

Implementasi siaga ditinjau 

dari regulasi, sebagian 

besar desa telah memahami 

dan melaksanakan 

peraturan sesuai yang 

ditentukan, serta sebagian 

desa telah memahami dan 

melaksanakan peraturan 

sesuai yang ditentukan. 

Kualifikasi dan sumber 

daya manusia yang 

dibutuhkan sudah sesuai 

dengan aturan yang ada 

tetapi belum semuanya 

aktif dan mampu bekerja 

sesuai harapan. Kepala 

Desa, Bidan Desa, Kader 

Kesehatan, Ketua dan 

Pengurus FKD, Tokoh dan 

masyarakat berkomitmen 

untuk melaksanakan desa 

siaga, dengan penanggung 

jawab program Kepala 

Desa. 

Wanda Jaya 

Purnama 

(2015) 

Analisis 

Pelaksanaan 

Program Antenatal 

Care (ANC) di 

Puskesmas Ciputat 

Timur Tahun 2015 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pelaksanaan 

program Antenatal care di 

Puskesmas Ciputat Timur 

berdasarkan pendekatan 

sistem. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya gambaran 

input dalam pelaksanaan 

pelayanan ANC di 

Puskesmas Ciputat Timur 

Pelaksanaan program 

Antenatal care di 

Puskesmas Ciputat dalam 

hal SDM, fasilitas sudah 

memenuhi SOP namun 

dalam tindakan pelayanan 

sebagian besar tugasnya 

dilakukan oleh anak 

sekolah yang sedang 

praktek lapangan. Proses 

pelayanan pemeriksaan 
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b. Diketahuinya gambaran 

proses dalam pelaksanaan 

pelayanan ANC di 

Puskesmas Ciputat Timur 

c. Diketahuinya gambaran 

output dalam pelaksanaan 

pelayanan ANC di 

Puskesmas Ciputat Timur 

d. Diketahuinya gambaran 

pengawasan dalam 

pelaksanaan pelayanan 

ANC di Puskesmas 

Ciputat Timur 

e. Diketahuinya gambaran 

umpan balik dalam 

pelaksanaan pelayanan 

ANC di Puskesmas 

Ciputat Timur 

antenatal berjalan dengan 

cepat namun proses pada 

loket pendaftaran berjalan 

lama, hal ini mempengaruhi 

rendahnya pencapaian 

pelayanan antenatal, 

meskipun kepala 

puskesmas Ciputat Timur 

melakukan pengawasan 

kerja karyawan tetap saja 

pelaksanaan pelayanan 

antenatal kurang maksimal. 

Chairani 

Salamah 

(2016) 

Evaluasi Program 

P4K dengan Stiker 

dalam upaya 

pencapaian 

MDG’S Periode 

2010-2013 di Kota 

Bandar Lampung 

(studi kasus di 

Kecamatan 

Panjang) 

1. Menganalisis dan 

mengevaluasi program P4K 

di Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung 

2. Mendeskripsikan kendala-

kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan program 

P4K di Kecamatan Panjang 

Kota Bandar Lampung 

Program P4K yang 

dilaksanakan di Kecamatan 

Panjang oleh Puskesmas 

Rawat Inap Panjang belum 

dapat mencapai tujuannya 

dengan maksimal. Hal itu 

dikarenakan pelayanan 

kesehatan yang diberikan 

Puskesmas Rawat Inap 

Panjang bagi ibu hamil 

masih sangat kurang dalam 

melaksanakan program 

P4K ini.. Pendataan dan 

pelaksanaan yang tidak 

merata, karena masih ada 

ibu hamil yang tidak 

mendapatkan pendataan 

dan masih banyaknya ibu 

hamil yang rumahnya tidak 

terpasang stiker P4K. selain 

itu masyarakat juga masih 

belum ikut berperan aktif 

dalam pelaksanaan program 

ini 

Devi Yona 

Lismawati 

Sinaga (2016) 

Evaluasi Program 

Pengelolaan 

Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) di 

Puskesmas 

Pringsewu 

Kecamatan 

1. Untuk menganalisis dan 

mengevaluasi Program 

Pengelolaan Resiko 

Kehamilan (PROLASIH) di 

Puskesmas Pringsewu. 

2. Untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis kendala-kendala 

Program PROLASIH yang 

dilaksanakan di Puskesmas 

Pringsewu sudah dapat 

mencapai tujuannya yaitu 

program ini sudah mampu 

dalam menurunkan AKI 

diwilayah Puskesmas 
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Pringsewu Periode 

2014-2016 

yang dihadapi dalam Program 

Pengelolaan Resiko 

Kehamilan (PROLASIH) di 

Puskesmas Pringsewu. 

Pringsewu, namun masih 

terdapat kekurangan juga 

dalam program ini yaitu 

petugas kurang aktif dalam 

meng-cover ibu hamil yang 

ada di wilayah Puskesmas 

Pringsewu serta kurang 

sadarnya ibu hamil akan 

kesehatan dan kurangnya 

partisipasi tokoh 

masyarakat dalam 

menyukseskan program 

PROLASIH. 

Sumber: di olah oleh Peneliti Tahun 2017 

 

F. Kerangka Pikir 

Salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kecamatan Pringsewu terutama 

Puskesmas Pringsewu dalam mengatasi masalah AKI yang tinggi yaitu 

dengan membentuk tim peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dengan 

adanya tim peduli KIA tersebut dibuatlah suatu program unggulan di 

Puskesmas Pringsewu yang dinamakan Program Pengelolaan Resiko 

Kehamilan (PROLASIH). Tujuan dari program ini adalah mendorong ibu 

hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan WUS dengan faktor resiko mencapai 

kualitas hidup optimal dengan indikator 100% sasaran yang ada ter-cover 

dalam pelayanan PROLASIH sehingga dapat mencegah dan mengurangi 

angka kesakitan dan kematian yang terjadi pada masa kehamilan, bersalin dan 

nifas. Adanya program PROLASIH di Puskesmas Pringsewu ini, membuat 

AKI di wilayah Puskesmas Pringsewu yang diperoleh peneliti dari Dinas 

Kesehatan Pringsewu mengalami tingkat penurunan yang cukup baik. Data 

tersebut menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2013 yang awalnya  
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berjumlah 4 orang menurun di tahun 2014 menjadi 2 orang dan pada tahun 

2015 menurun lagi menjadi 1 orang, dan stagnan pada tahun 2016 yaitu 1 

orang. 

Penelitian mengenai evaluasi Program PROLASIH ini menggunakan jenis 

evaluasi menurut Wirawan (2012:19-21) yaitu evaluasi keluaran. Evaluasi 

keluaran merupakan evaluasi yang mengukur dan menilai keluaran dan akibat 

atau pengaruh dari program. Indikator evaluasi keluaran yang peneliti 

gunakan untuk mengevaluasi program PROLASIH, antara lain: 

1. Pencapaian hasil dan akibat atau pengaruh dari program PROLASIH 

a. Tujuan Program PROLASIH 

1. Mendorong ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Wanita Usia 

Subur (WUS) yang ada tercover 100% dalam pelayanan 

PROLASIH. 

2. Mencegah dan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang 

terjadi pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. 

b. Ketepatan Sasaran (jenis dan jumah penerima program) dari program 

PROLASIH 

c. Pengaruh atau akibat dari program PROLASIH terhadap orang yang 

mendapatkan layanan; apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari 

sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program PROLASIH. 

1. Munculnya pengetahuan baru terhadap ibu hamil yang masuk 

dalam program PROLASIH mengenai resiko kehamilan. 
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2. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan ibu hamil untuk 

mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan 

kesehatan yang efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah oleh Peneliti Tahun 2017 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

Keputusan Camat Pringsewu No. 440/194A/111.01/2014 

tentang Pembentukan Tim Peduli Kesehatan Ibu dan Anak 

Kecamatan Pringsewu Tahun 2014 

Program Pengelolaan 

Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) 

Tujuan PROLASIH: 

Mendorong ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Wanita Usia Subur 

(WUS) dengan faktor resiko mencapai kualitas hidup optimal 

dengan indikator 100% sasaran yang ada ter-cover dalam pelayanan 

PROLASIH sehingga dapat mencegah dan mengurangi angka 

kesakitan dan kematian yang terjadi pada masa kehamilan, bersalin 

dan nifas. 

Evaluasi keluaran menurut Wirawan: 

a. Pencapaian tujuan 

b. Ketepatan sasaran (Jumlah dan jenis orang yang dilayani) 

c. Pengaruh program terhadap orang yang mendapatkan layanan 

 

Kesejahteraan bagi ibu 

hamil 

Evaluasi Program Pengelolaan 

Resiko Kehamilan (PROLASIH) di 

Kecamatan Pringsewu 

Best practice: 

Terjadi penurunan  AKI di wilayah Puskesmas  

Pringsewu pada tahun 2013 yang awalnya  

berjumlah 4 orang menurun di tahun 2014 

menjadi 2 orang dan pada tahun 2015 

menurun lagi menjadi 1 orang, dan stagnan 

pada tahun 2016 yaitu 1 orang. 

yang tidak signifikan. yaitu dari 4 orang pada 

tahun 2013 menjadi 2 orang pada tahun 2014, 

lalu pada tahun 2015 menurun kembali menjadi 

1 orang, akan tetapi pada tahun 2016 belum 

sampai akhir bulan sudah mencapai 2 orang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam 

Tresiana (2013:14) memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif  adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain 

kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang 

fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan 

kekerabatan. 

 

Sementara itu Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya 

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan 

tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan dilapangan, foto, 

atau dokumen pribadi. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan 
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suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan 

gambar. 

 

Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan 

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Program 

PROLASIH di Puskesmas Pringsewu, apakah  tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya sudah tercapai dengan baik atau belum. Sehingga peneliti dapat 

mengevaluasi Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) di 

Puskesmas Pringsewu dengan melihat data-data yang peneliti peroleh dari 

lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam sebuah penelitian kualitatif maupun kuantitatif, fokus penelitian 

menjadi satu hal yang sangat penting karena fokus penelitian akan 

memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Menurut Moleong 

(2007:93-94) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah 

masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan 

fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. 

 

Adapaun fokus dalam penelitian evaluasi Program Pengelolaan Resiko 

Kehamilan (PROLASIH) di Puskesmas Pringsewu ini adalah: 
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1.  Menganalisis dan mengevaluasi Program Pengelolaan Resiko Kehamilan 

(PROLASIH) dengan menggunakan evaluasi keluaran menurut Wirawan, 

indikator evaluasi program tersebut, antara lain: 

a. Tujuan dari program PROLASIH 

1) Mencegah dan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang 

terjadi pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. 

2) Mendorong ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Wanita Usia 

Subur (WUS) yang ada tercover 100% dalam pelayanan 

PROLASIH 

b. Ketepatan sasaran (jenis dan jumlah penerima program) dari program 

PROLASIH  

3. Pengaruh atau akibat dari program PROLASIH terhadap orang yang 

mendapatkan layanan (perubahan atau perbedaan dari sebelum dan 

sesudah mendapatkan layanan program PROLASIH) 

1) Munculnya Pengetahuan baru terhadap ibu hamil yang masuk 

dalam program PROLASIH mengenai Resiko kehamilan. 

2) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan ibu hamil untuk 

mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan 

kesehatan yang efektif dan efisien. 

2.  Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PROLASIH 

di Puskesmas Pringsewu. 
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C. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2007:128) lokasi penelitian merupakan tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena 

atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini dipilih 

menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2013: 216) purposive 

atau lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.  

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Puskesmas Pringsewu yang mencakup 

kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Puskesmas Pringsewu. Alasan 

peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena Puskesmas Pringsewu 

merupakan satu-satunya pihak yang membuat dan menjalankan Program 

PROLASIH. Selain itu berdasarkan data AKI yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pringsewu adanya program PROLASIH di Puskesmas 

Pringsewu mampu menurunkan AKI  di wilayah Puskesmas Pringsewu. 

D. Informan Penelitian 

Menurut Tresiana (2013:81) informan penelitian dalam penelitian kualitatif 

dikenal dengan istilah convenience sampling (sampel yang memuaskan 

peneliti atas pertimbangan ketepatan). Sampel ini didasarkan pada 

pertimbangan purposive sampel artinya penetapan sampel didasarkan pada 

apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Penentuan jumlah informan 
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dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan secara khusus. Jumlahnya 

tergantung dari apa yang ingin diketahui peneliti, mengapa hal itu ingin 

diketahui, dan sumber daya apa yang dimiliki dan harus disediakan untuk 

melakukan penelitian. Orang yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah orang yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan PROLASIH di 

Puskesmas Pringsewu dan yang menjadi objek dari Program Pengelolaan 

Resiko Kehamilan ini sendiri. 

Tabel 3. Informan Terkait Evaluasi Program PROLASIH 

No Nama Jabatan 

1 Rohayati, Amd.Keb 

(9 Februari 2017) 

Kepala Bidang Program PROLASIH 

di Puskesmas Pringsewu 

2 Bidar Marhamah, Amd.Keb 

(17 Februari 2017) 

Petugas Kesehatan Ibu dan Anak di 

Puskesmas Pringsewu 

3 Farah, Amd.Keb 

(12 Februari 2017) 

Petugas Kesehatan Ibu dan Anak di 

Puskesmas Pringsewu 

4 Gunawan, Amd.Kep 

(17 Februari 2017) 

Petugas Kesehatan Ibu dan Anak di 

Puskesmas Pringsewu 

5 Nurhayati, Amd.Keb 

(17 Februari 2017) 

Petugas Kesehatan Ibu dan Anak di 

Puskesmas Pringsewu 

6 Yusari Asih, S.ST, M.Kes 

(17 Februari 2017) 

Bidan Swasta di wilayah Puskesmas 

Pringsewu 

7 Agnes Intan Lestari, Amd.Keb 

(17 Februari 2017) 

Bidan Swasta di wilayah Puskesmas 

Pringsewu 

8 Maryatun 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Pringsewu Timur 

9 Lidya 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Pringsewu Timur 

10 Febri Asburi 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Fajar Esuk 

11 Supriati 

(17 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Pringsewu Timur 

12 Anggun Ayumi 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Fajar Esuk 

13 Yuliana 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Fajar Esuk 

14 Keke Penerima program dari Kelurahan 
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(12 Februari 2017) Pringsewu Selatan 

15 Friska Fianti 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Pringsewu Selatan 

16 Marsini 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Pringsewu Timur 

17 Ardiati Marivat 

(12 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Fajar Esuk 

18 Tunjiah 

(9 Februari 2017) 

Penerima program dari Kelurahan 

Pringsewu Timur 

Sumber: diolah oleh  peneliti, 2017 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang 

kesemuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan dan merupakan 

hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari lokasi penelitian, 

baik dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari 

sumber data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, 

literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan program 

PROLASIH di Puskesmas Pringsewu.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara  

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:317) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan 

penentuan informan ditentukan secara purposive dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap dengan pengumpulan datanya. Informan yang diwawancarai 

adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program 

PROLASIH di Puskesmas Pringsewu, seperti informan yang berasal dari 

Puskesmas Pringsewu, kepala bidang program dan Ibu hamil yang masuk 

dalam program tersebut. 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang 

memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis 

yang berkaitan dengan pelaksanaan program PROLASIH di Puskesmas 

Pringsewu. Data dokumentasi yang digunakan antara lain: 
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a. Keputusan Camat Pringsewu No. 440/194.a/111.01/2014 tentang 

Pembentukan Tim Peduli Kesehatan Ibu dan Anak Kecamatan 

Pringsewu Tahun 2014 

b. Data angka kematian ibu Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 

c. Profil Puskesmas Pringsewu Tahun 2016 

d. Profil Program Pengelolaan Resiko Kehamilan (PROLASIH) Tahun 

2016 

e. Profil Kecamatan Pringsewu Tahun 2016 

 

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung 

di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. 

Sugiyono (2013:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas 

dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Observasi ini mengkaji tentang pelaksanaan Program Pengelolaan Resiko 

Kehamilan (PROLASIH) di Puskesmas Pringsewu yang dilaksanakan oleh 

Puskesmas Pringsewu. 
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G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007:248) analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di 

lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap 

dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan 

dirangkum untuk disesuaikan dengan fokus penelitian tentang program 

PROLASIH di Puskesmas Pringsewu. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau 
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bagian tertentu dalam penelitian. Teknik ini memudahkan peneliti untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Diwujudkan dalam bentuk uraian 

dengan teks naratif serta foto atau gambar sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Yaitu sejak awal memasuki 

lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. 

 

H. Teknik Keabsahan data 

Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 

dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data 

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya yang dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya ganda yang sedang diteliti. 
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Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik 

pemeriksaan, yaitu: 

a. Triangulasi 

Menurut Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi 

berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Triangulasi dalam 

penelitian ini akan mengecek kebenaran data wawancara, observasi 

dan dokumentasi dalam bidang program PROLASIH. 

b. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, 

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Kecukupan referensial dalam penelitian ini adalah 

terkait dengan program PROLASIH saat diadakannya penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Profil Puskesmas Pringsewu 

Berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten 

Pringsewu. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas pokok 

untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati. 

 

1. Visi Puskesmas Pringsewu 

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 

tertentu, yang realistis dan dapat menyemangati upaya untuk mewujudkannya. 

Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsinya. Visi Puskesmas 

Pringsewu adalah “Mewujudkan Puskesmas Pringsewu yang mampu 

memberikan pelayanan kesehatan dasar bermutu, berkualitas, merata dan 

berkeadilan”. (Buku Profil Puskesmas Pringsewu, 2016) 
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2. Misi Puskesmas Pringsewu 

Dalam data Profil Puskesmas Pringsewu Tahun 2016 untuk mencapai visi 

yang sudah ditetapkan, maka Puskesmas Pringsewu mempunyai misi sebagai 

berikut: 

a. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang prima dan berkualitas; 

b. Pemerataan upaya pelayanan kesehatan; 

c. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dan berakhlak 

mulia; 

d. Mengembangkan sistem keuangan, informasi dan pemasaran UPT 

Puskesmas. 

 

3. Motto Puskesmas Pringsewu 

Dalam data Profil Puskesmas Pringsewu Tahun 2016, untuk mencapai visi 

dan misi, UPT Puskesmas Pringsewu memiliki motto yaitu sehatmu adalah 

senyumku dan menerapkan tata nilai C E R M A T I, yang terdiri dari: 

C = Cepat 

E = Efisien 

R = Ramah 

M = Melayani 

A = Aman 

T = Tepat 

I = Inovasi 
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4. Struktur Organisasi Pelayanan PONED UPT. Puskesmas Pringsewu 

Bagan 2. Sruktur Organisasi PONED UPT. Puskesmas Pringsewu 

PEMBINA 

Kepala Dinas Kesehatan 

 

PENANGGUNG 

JAWAB 

dr. Hadi Mochtarom 

 

 

KETUA I 

Dr. Desy Sagita 

 

 

KETUA II 

Bidar Marhamah, Amd. 

Keb 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bidan 

Bidar Marhamah, Amd. Keb 

R. Sefi Sari, Amd.Keb 

Desiyanti, Sst 

Tri Wahyu Utami, Amd. Keb 

 

 

 

Sumber: Data Profil Puskesmas Pringsewu, 2016 

SEKRETARIS 

Dwi Sinta Sari, Sst 

PELAKSANA TEHNIS 

Resusitasi Neonatus 

A Gunawan Arianto, Amd.Kep 

Ns. Dianti Septriani, S.Kep 

Perawat 

Hi. Hasanudin 

Laili Hidayati, S.Kep 

Dokter 

dr. Hadi Mochtarom 

dr. Desy Sagita 

Elektromedik 

Cici Lestari, Amd.Keb 

Laboratorium 

Desi Maya 

Administrasi 

Rully Sihombing N, 

Amd.Keb 

PELAKSANA TEHNIS 

PELAYANAN PONED 
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5. Data Demografi 

Hasil pendataan ke desa-desa di Kecamatan Pringsewu, diperoleh data jumlah 

penduduk di Kecamatan Pringsewu ± 81.405 jiwa. 

a. Data penduduk Kecamatan Pringsewu menurut pekon, jenis kelamin dan 

sex ratio 

Tabel 4. Data Penduduk Kecamatan Pringsewu menurut Pekon, Jenis 

Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2016 

 

No. Pekon  

Laki-

laki perempuan 

Jumlah 

Total Sex Ratio 

1 Margakarya 1999 1876 3875 107 

2 Waluyojati 2254 2110 4364 107 

3 Pajaresuk 3695 3610 7305 102 

4 Sidoharjo 3448 3554 7002 97 

5 Podomoro 2693 2586 5279 104 

6 Bumiarum 1772 1568 3340 113 

7 Fajaragung 1338 1213 2551 110 

8 Rejosari 1848 1767 3615 105 

9 Pringsewu utara 4725 4715 9440 100 

10 Pringsewu Selatan 5156 4924 10080 105 

11 Pringsewu Barat 4177 4541 8718 92 

12 Pringsewu Timur 3924 3890 7814 101 

13 Bumiayu 891 813 1704 110 

14 Fajar Agung Barat 1107 1029 2136 108 

15 Podosari 2141 2041 4182 105 

Jumlah 41168 40237 81405 102 

Sumber: Data Profil Kecamatan Pringsewu, 2016 
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b. Data penduduk berdasarkan pasangan usia subur dan pencapaian keluarga 

berencana di Kecamatan Pringsewu 

Tabel 5. Data penduduk berdasarkan pasangan usia subur dan 

pencapaian keluarga berencana di Kecamatan Pringsewu Tahun 2016 

 

No. Pekon  Jumlah PUS 

Peserta 

aktif 

Peserta tidak 

aktif 

1 Margakarya 540 379 161 

2 Waluyojati 779 532 247 

3 Pajaresuk 1304 891 413 

4 Sidoharjo 981 669 312 

5 Podomoro 917 626 291 

6 Bumiarum 562 385 177 

7 Fajaragung 573 392 181 

8 Rejosari 600 409 191 

9 Pringsewu utara 1888 1288 600 

10 Pringsewu Selatan 1595 1088 507 

11 Pringsewu Barat 2080 1420 660 

12 Pringsewu Timur 1297 885 412 

13 Bumiayu 317 216 101 

14 Fajar Agung Barat 347 237 110 

15 Podosari 653 445 208 

Jumlah 14433 9862 4571 

Sumber: Data Profil Kecamatan Pringsewu, 2016 

 

6. Kondisi Geografi 

a. Lokasi Puskesmas 

Puskesmas Pringsewu merupakan salah satu puskesmas di wilayah 

Kabupaten Pringsewu yang mempunyai wilayah 15 pekon/kelurahan, 

dengan luas wilayah 42,29 km² dan jarak dari puskesmas ke kabupaten ± 6 

Km. Wilayah kerja Puskesmas Pringsewu terdiri atas lima Pekon 

(Sidoharjo, Waluyojati, Margakaya, Fajar Agung dan Fajar Agung Barat) 

dan tiga Kelurahan (Pringsewu Timur, Pringsewu Selatan dan Fajaresuk). 
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b. Batas Wilayah 

Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Pringsewu meliputi: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo. 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambarawa. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gadingrejo. 

 

c. Sumber Daya Kesehatan 

1. Sumber pembiayaan  

Dalam menjalankan kegiatan Program Puskesmas Pringsewu tahun 

2015 mendapatkan sumber pendanaan dari: Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional, Dana Non Kapitasi berupa dana klaim persalinan 

dan pelayanan rawat inap, operasional Puskesmas (APBD II 

Kabupaten Pringsewu) dan dana BOK serta retribusi pasien. 

Adapun sumber pembiayaan Puskesmas Pringsewu pada tahun 2015 

meliputi: 

Tabel 6. Pembiayaan Kesehatan di UPT Puskesmas Pringsewu 

No Sumber Biaya Jumlah 

1 pengembalian retribusi 8.267.000 

2 operasional Puskesmas (APBD II) 9.894.600 

3 Dana kapitasi JKN 2.390.401.401 

4 Dana Non kapitasi 71.115.000 

  a. Klaim Rawat Inap dan Persalinan 146.000.000 

5 BOK 2.139.968.100 

Sumber: Data Profil Puskesmas Pringsewu,2016 
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2. Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan 

keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat 

dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme 

dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam 

pelaksanaan program kesehatan. Sedangkan kompetensi untuk 

ketenagaan yang terdapat di Puskesmas masih belum memadai untuk 

program diluar lingkup pelayanan, seperti kompetensi pengelolaan 

keuangan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. 

Tabel 7. Data Sarana Ketenagaan UPT Puskesmas Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 

No Jenis Ketenagaan 

Yang Ada 

Sekarang 

Status 

Kepegawaian Ket 

1 Dokter Umum 2 PNS   

2 Dokter Gigi 1 PNS   

3 S2 Kesehatan Masyarakat 1 PNS   

4 Perawat Kesehatan       

  a. SPK 3 PNS   

  b. D III Keperawatan 4 PNS   

  c. D IV Keperawatan 1 PNS   

  d. Profesi Perawat (Ners) 2 PNS   

5 Bidan PNS       

  a. D III Kebidanan 13 PNS   

  b. D IV Kebidanan 2 PNS   

6 

Bidan Desa (D III 

Kebidanan) 13 PTT   

7 Perawat Gigi 1 PNS   

8 Sanitarian (S1 Kesehatan) 2 PNS   

9 Nutrisionis (D III Akzi) 1 PNS   
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10 

Analis (D III Analis 

Kesehatan) 1 PNS   

11 Pengelola Obat       

  a. S 1 Farmasi 1 PNS   

  b. D III Farmasi 1 PNS   

12 

Tenaga Administrasi 

Kesehatan 3 PNS   

13 Lain-lain       

  a. Sopir Ambulans 1 Honorer   

  b. Cleaning Service 1 Honorer   

  c. Penjaga Malam 1 Honorer   

  d. Juru Masak Rawat Inap 1 Honorer   

  e. Operator Komputer 1 Honorer   

Sumber: Data Profil Puskesmas Pringsewu, 2016 

 

 

3. Sarana Kesehatan 

Puskesmas Pringsewu membawahi Kecamatan Pringsewu dengan 

jumlah pekon sebanyak 10 dan terdapat 5 kelurahan, sehingga terdapat 

sarana kesehatan lain selain Puskesmas Pringsewu baik kesehatan 

milik pemerintah maupun sarana kesehatan swasta. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian serta pembahasan dapat diambil 

kesimpulan bahwa  evaluasi program PROLASIH di Puskesmas Pringsewu 

periode 2014-2016,  jika dilihat dari indikator yang telah dikemukakan oleh 

Wirawan sudah cukup berhasil. Hal ini karena dua indikator sudah terpenuhi 

dengan cukup baik yaitu tujuan dalam menurunkan AKI di wilayah Puskesmas 

Pringsewu sudah tercapai dan program sudah cukup berpengaruh dalam 

menambah pengetahuan terhadap ibu hamil yang masuk dalam program 

PROLASIH tersebut dan juga mampu memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan 

biaya yang efektif dan efisien. Kekurangan dari program ini terletak pada peng-

coveran ibu hamil yang kurang dilaksanakan secara maksimal oleh petugas 

PROLASIH serta para kader, bidan desa dan tokoh masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 
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1. Perlunya dilakukan kemitraan (partnership) antara pihak Puskesmas yang 

mengadakan program PROLASIH dengan tokoh masyarakat, bidan swasta 

dan para kader kesehatan untuk membantu dalam sosialisasi mengenai 

program PROLASIH di Puskesmas Pringsewu serta terus dilakukan 

koordinasi yang rutin sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sampai tidak 

mengetahui adanya program PROLASIH tersebut. 

2. Perlunya penambahan jadwal rutin kegiatan edukasi mengenai PROLASIH 

agar semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa untuk kehamilan 

yang tidak direncanakan secara matang akan beresiko begitu juga seterusnya 

sehingga jumlah angka kematian ibu di wilayah Puskesmas Pringsewu terus 

menurun. 
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