
melahirkan, sehingga rata – rata cakupan dari keenam indikator untuk enam Puskesmas masih 

berada dibawah target yang ditentukan. Untuk itu  perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan program P4K dengan stiker di wilayah Kabupaten Kupang. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, pertanyaan penelitian adalah “Bagaimanakah  monitoring 

pemantauan pengisian stiker pada program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) oleh bidan di desa di Puskesmas wilayah Kabupaten Kupang tahun 2011?”. 

 

 D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Menjelaskan monitoring pengisian stiker pada Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) oleh bidan di desa di Puskesmas wilayah Kabupaten 

Kupang tahun 2011. 

2. Tujuan Khusus 

1.   Mendeskripsikan upaya monitoring penjaringan awal pengisian dan pemberian stiker 

pada ibu hamil oleh bidan di desa 

2.    Mendeskripsikan monitoring pengisian  taksiran melahirkan pada stiker P4K dan 

pemantauan selanjutnya yang dilakukan bidan di desa.  

3.   Mendeskripsikan monitoring pengisian  rencana penolong persalinan pada stiker P4K 

dan pemantauan selanjutnya yang dilakukan bidan di desa.  

4.   Mendeskripsikan monitoring pengisian  tempat persalinan persalinan pada stiker P4K 

dan pemantauan selanjutnya yang dilakukan bidan di desa.  

5.   Mendeskripsikan monitoring pengisian  pendamping persalinan pada stiker P4K dan 

pemantauan selanjutnya yang dilakukan bidan di desa.  



6.   Mendeskripsikan monitoring pengisian  transportasi yang akan digunakan pada stiker 

P4K dan pemantauan selanjutnya yang dilakukan bidan di desa.  

7.   Mendeskripsikan monitoring pengisian  rencana calon pendonor pada stiker P4K dan 

pemantauan selanjutnya yang dilakukan bidan di desa.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti : menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam bidang 

penelitian Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  

2. Bagi Peneliti Lain : sebagai bahan referensi atau informasi bagi peneliti lain untuk dapat 

melakukan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan P4K dengan stiker. 

3. Bagi Institusi Kesehatan antara lain:Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten / Kota, yang dimanfaatkan  sebagai bahan evaluasi program dan sebagai 

bahan dalam pengambilan keputusan untuk penyempurnaan pelaksanaan program P4K 

dengan stiker. 

4. Bagi Puskesmas : dapat memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kupang sebagai bahan evaluasi bagi Puskesmas yang belum melakukan. 

5. Bagi Institusi pendidikan: diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan baik sebagai 

referensi maupun dalam rangka proses pembelajaran dan menjadi referensi bagi peneliti 

berikutnya.  

 

F. Ruang Lingkup 
 

1. Lingkup sasaran 

Sasaran penelitian ini adalah Puskesmas wilayah Kabupaten Kupang 

2.  Lingkup Tempat 

Tempat  penelitian ini adalah di 6 Puskesmas binaan wilayah Kabupaten Kupang yang 

sudah menjalankan program P4K dengan stiker yaitu: Puskesmas Tarus, 



PuskesmasOesao, Puskesmas Batakte, Puskesmas Oemasi, Puskesmas Oekabiti, dan 

Puskesmas Takari 

3. Lingkup Keilmuan 

Penelitian yang dilakukan termaksud dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya 

Manajemen Ilmu Kesehatan Ibu dan Anak.  Pengembangan program P4K dengan stiker 

adalah salah suatu upaya dalam meningkatkan kesehatan Ibu dan anak dalam rangka 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 

4.  Lingkup Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. 

5. Lingkup Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan program perencanaan 

persalinan dan pencegahan komplikasi oleh bidan di desa di wilayah Kabupaten 

Kupang. 

 

G. Keaslian Penelitian 

                Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, beberapa penelitian yang  telah 

dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan P4K,  yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2  Keaslian penelitian 
 


