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Jumlah persalinan di Desa Jomblang pada tahun 2001-Juni 2002 sebanyak 
30 persalinan dengan 1 kasus kematian bayi. 25 persalinan ditolong oleh 
bidan di desa. Perbandingan persalinan yang ditolong bidan desa jomblang 
dengan bidan desa lain adalah 1:7. tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui bebarap faktor yang berpengaruh dalam memilih bidan 
penolong persalinan oleh ibu bersalin di Desa Jomblang Kecamatan 
Takeran Kabupaten Magetan.  
 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah 
seluruh ibu bersalin di desa Jomblang yang melakukan persalian dengan 
bidan yang ada di desa pada tahun 2001-Juni 2002. pemilihan informan 
menggunakan teknik Snowball chain sampling. Teknik pengumpulandata 
dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan obervasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan:  
 
1.faktor yang mempermudah ibu bersalin dalam memilih bidan penolong 
persalinannya:  
a.sikap ibu bersalin terhadap bidan Jomblang dan bidan penolong 
persalinan.  
b.Kebiasaan ibu bersalin menggunakan jasa bidan yang sama dengan 
persalinan sebelumnya.  
c.Kepercayaan ibu bersalin terhadap bidan penolong persalinyan 
dankemamapuandirinya.  
Adapun pengetahuan tanda bahaya, faktor risiko, komplikasi dalam 
kehamilan, serta tempat menolong persalinan ada informanya mengetahui 
walaupun tidak lengakp danada yang tidak mengetahuinya.  
 
2.faktor yang memungkinkan ibu bersalin dalam memilih bidan penolong 
persalinannya.  
a.ruang bersalin yang nyaman, tidak ramai, ada kamar mandi tersendiri, 
pencahayaan yang cukup dan ruangan yang luas.  
b.Adanya kedaraan roda empat di tempat bersalin yang dapat digunakan 
untuk mengantar pasien setelah melahirkan anak.  
c.Tariff persalinan yang tergolong murah, meskipun ada informan yang 
mengatakan tariff cukup tinggi.  
d.Ada keringanan biaya bagi orang yang tidak mampu  
 
3.faktor yang memperkuat ibu bersalindlmeilih bidan penolong 
persalinannya  
a.saran dari ibu, suami, teman sebaya  
b.sikap bidan yang bersedia jika diminta ikut dalam kegiatan 
kemasyarakatan  
c.bidan dalam memberikanpelayanan persalinan tidak tergesa-gesa, 
cekatan, bersedia jika diminta untuk datang kerumah pasien.  
 



Saran yang dikumukakan:  
1.bidan Jomlang hendaknya lebih memasyarakat.  
2.pemantauan kinerja bidandi desa oleh puskesmas dan bidan koordinator.  
3.mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan bidan 
dengan jalan masyarakat memberi masukan bagi bidan bagaimana 
seharusnya bersikap dan memberi pelayanan.  
4.dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kinerja bidan dalam menolong 
persalinan. 
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