
b. 3 Kader menyatakan jarang mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bidan dalam 

kegiatan Desa Siaga. Padahal peran serta Kader Kesehatan dan Masyarakat sangat 

penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Desa Siaga. 

c. 5 Kader menyatakan pembuatan laporan Kegiatan Desa Siaga bulanan jarang 

dilakukan. Pencatatan dan pelaporan hanya menggunakan buku tertentu. Tidak ada 

format khusus dan tidak dilaksanakan setiap bulan.  

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan peneliti masih banyak bidan yang 

belum menerapkan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan) Desa Siaga, maka masalah penelitian adalah belum optimalnya  manajemen 

(perencanaan, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan) atau masih banyak bidan 

yang belum melakukan  manajemen Program Desa Siaga secara tepat. 

Dari uraian tersebut, maka sangatlah penting untuk melakukan penelitian tentang 

evaluasi pelaksanaan program desa siaga dalam menurunkan angka kematian ibu di 

Kabupaten Batang. 

 

A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa  pelaksanaan Program 

Desa Siaga di Kabupaten Batang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah 

ada yaitu Petunjuk Pelaksanaan, dan Pedoman  Pelaksanaan. 

 Program Desa Siaga di wilayah Kabupaten Batang sudah dilakukan sejak tahun 

2007, tetapi masih terdapat indikator cakupan program yang di bawah target. Untuk itu 

perlu dilakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui secara pasti sejauh mana 

keberhasilan Program Desa Siaga dalam menurunkan angka kematian ibu dan hambatan-

hambatan yang ada, supaya dapat dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya 



dan rekomendasi untuk Puskesmas lain yang belum melaksanakan program Desa Siaga  

secara optimal. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah  Pelaksanan Program Desa Siaga 

Dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu di  Kabupaten Batang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Melakukan evaluasi Pelaksanaan Program Desa Siaga dalam menurunkan Angka 

Kematian Ibu  di Kabupaten Batang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perencanaan yang dilakukan bidan desa dalam program desa siaga 

. 

b. Mengetahui pengorganisasian yang dilakukan bidan desa dalam program desa 

siaga. 

c. Mengetahui penggerakan yang yang dilakukan bidan desa dalam program desa 

siaga. 

 


