
Kabupaten Lombok Timur terhadap kegiatan   Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K)  didapatkan bahwa 3 bidan (30 %) menyatakan 

memanfaatkan pertemuan bulanan tingkat desa mengaktifkan forum peduli KIA. Tiga bidan 

(30%) telah memasang stiker di rumah ibu hamil,  dapat melaksanakan pengelolaan donor 

darah, telah melaksanakan penandatanganan amanat persalinan. Empat orang bidan (40%) 

menyatakan ambulan desa dapat terlaksana, dan hanya 2 bidan (20 %) menyatakan 

pengelolaan, pengunaan tabulin dapat dilaksanakan, akan tetapi  pengelolaan dasolin tidak 

dapat dilaksanakan. Gambaran tersebut menunjukkan  bahwa implementasi   Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  belum berjalan sesuai dengan 

harapan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab antara lain : aspek komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi .  

 

A. Pertanyaan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

“ Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap implementasi   Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) oleh bidan desa di wilayah 

kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2011 ? “ 

 

 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 



Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi  Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) oleh bidan desa di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2011. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan karakteristik bidan desa dalam implementasi   Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2011.  

b. Mendiskripsikan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam 

implementasi   Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

oleh bidan desa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 

2011. 

c. Mendiskripsikan implementasi  Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) oleh bidan desa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lombok Timur tahun 2011. 

d. Mengetahui  hubungan komunikasi dengan implementasi   Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) oleh bidan desa di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2011. 

e. Mengetahui hubungan sumber daya finansial dan non finansial dengan implementasi   

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) oleh bidan 

desa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2011. 

 


