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PENERAPAN MODEL PELAYANAN  ANTENATAL KONTINU 

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERTOLONGAN PERSALINAN 

PADA FASILITAS KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR DAN LOMBOK TENGAH  

NUSA TENGGARA BARAT 

Baiq Iin Rumintang¹ 
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Abstrak  

Pelayanan antenatal yang teratur diyakini memiliki efek yang sangat baik dengan 

terjalin hubungan kuat antara ibu hamil dan petugas kesehatan. Model pelayanan 

antenatal kontinu difokuskan pada kesinambungan asuhan khususnya yang 

disediakan oleh bidan puskesmas. Penelitian ini merupakan lanjutan dari 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa terdapat tingkat kepuasan 

ibu hamil yang lebih tinggi setelah menjalani  model pelayanan antenatal kontinu 

(intervensi) dibandingkan dengan model pelayanan antenatal rutin (control). Maka 

dipandang perlu melanjutkan penelitan tentang model pelayanan antenatal yang 

diharapkan akan memberi dampak berbeda khususnya terkait output pemilihan 

tempat persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian ini berupa penelitian analitik 

dengan desain eksperimen murni dengan posttest control group design. Data yang 

dikumpulkan berupa data kuantitatif. Tempat penelitian di 20 puskesmas yang 

terdiri dari 10 puskesmas di kabupaten Lombok tengah dan 10 puskesmas di 

kabupaten Lombok timur. Penelitian  melibatkan 20 orang bidan yang terdiri dari 

1 orang bidan dari tiap puskesmas. Sebelum pelaksanaan penelitian bidan telah 

mengikuti suatu kegiatan workshop selama 1 hari di dinas kesehatan kabupaten 

masing-masing.  Besar sampel 113 orang ibu hamil dengan teknik consecutive 

sampling selama periode rekrutmen 11−30 Maret 2013. Selanjutnya data 

kuantitatif diambil dari data rekam medik yang ada di puskesmas. Hasil analisis 

terdapat perbedaan bermakna pemilihan tempat persalinan, tempat persalinan  di 

puskesmas terbanyak pada model kontinu yaitu  sebanyak 100%, sedangkan pada 

model rutin sebanyak 91%  dan terdapat perbedaan bermakna pemilihan penolong 

persalinan, penolong persalinan bidan terbanyak pada model kontinu yaitu  

sebanyak 100%, sedangkan pada model rutin sebanyak 98%.  

Perlunya penerapan model antenatal kontinu sehingga bidan akan menjadi orang 

kepercayaan ibu sehingga meningkatkan pemilihan persalinan di fasilitas 

kesehatan khususnya puskesmas. Hal ini semakin penting, terutama untuk 

perempuan di Provinsi NTB yang memiliki tingkat pendidikan dan tingkat 

pendapatan rendah.  

Kata kunci: Model antenatal kontinu, Model antenatal rutin, Persalinan fasilitas 

kesehatan 
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Abstract 

Regular antenatal care is believed to have a very good effect with a strong 

relationship exists between pregnant women and health workers . Continuous 

model of antenatal care is focused on continuity of care , especially that provided 

by a midwife clinic. This study is a continuation of previous studies which 

showed that there is a level of satisfaction of pregnant women higher after 

undergoing continuous model of antenatal care ( intervention ) compared with the 

model of routine antenatal care ( control ) . It is necessary to continue research on 

antenatal care models that are expected to give different effects , especially related 

to the selection of the output of deliveries in health facilities. This research is an 

analytic study with pure experimental design with posttest control group . The 

data collected in the form of quantitative data . The place of research in 20 health 

centers consisting of 10 health centers in central Lombok district and 10 health 

centers in the district east of Lombok . The study will involve 20 people 

consisting of 1 midwife midwives from each health center . Prior to the 

implementation of the research midwife has attended a 1-day workshop on health 

districts respectively. A large sample of 113 pregnant women with consecutive 

sampling technique during the recruitment period of 11 to 30 March 2013. Further 

quantitative data retrieved from medical records that exist in the health centers. 

The results of the analysis are significant differences in the selection of delivery , 

place of delivery in most health centers in the continuous model that is as much as 

100 % , while the regular models as much as 91 % and there is a significant 

difference election birth attendants , midwives highest birth attendants on 

continuous model that is as much as 100 % , while the regular models as much as 

98 %. The need for continuous application of antenatal models so that midwives 

will be the mother of confidence thereby increasing the election of labor in health 

centers and other health facilities . It is increasingly important , especially for 

women in NTB which have high levels of education and low income levels . 

Keywords : Continuous antenatal model, The model of routine antenatal, 

Delivery of health facilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Pendahuluan 

Salah satu filosofi dalam pelayanan 

kebidanan adalah asuhan yang 

berpusat pada ibu yang tediri atas 

elemen asuhan yang kontinu dan 

peningkatan kemampuan ibu dalam 

membuat pilihan untuk kesehatan 

dirinya. Pelayanan antental kontinu 

yang dimaksud adalah kontinu dari 

sisi pemberi asuhan yang 

menekankan pada hubungan 

kemitraan secara personal yang akan 

memberi banyak dukungan dari sisi 

psikologis ibu hamil (BAPPENAS, 

2010). 

Dalam studi kohor yang 

dilakukan oleh McCourt dinyatakan 

jika bidan mengenal dan memahami 

ibu yang mereka rawat dan rasa 

percaya sudah tumbuh di antara 

mereka, bidan akan merasa lebih 

mudah berespons terhadap 

kebutuhan individu, memberikan 

kenyamanan dan dukungan kepada 

ibu. Ibu hamil juga menyatakan 

pentingnya mengenal bidan mereka 

dan cenderung menghubungkan 

perawatan yang suportif dengan 

mengenal bidan. Maka disimpulkan, 

bahwa pada model pelayanan 

antenatal kontinu jika ibu hamil 

diberi pelayanan oleh bidan yang 

sama  berhubungan dengan tingkat 

intervensi yang lebih rendah dan 

peningkatan kepuasan ibu 

dibandingkan denga model rutin 

(Agus, at. al., 2012).
 

Model pelayanan antenatal 

kontinu difokuskan pada 

kesinambungan asuhan khususnya 

yang disediakan oleh bidan sebagai 

penyedia layanan kesehatan primer 

dalam kebidanan. Konsep model 

kontinu mengutamakan keinginan 

perempuan untuk melihat bidan yang 

sama pada setiap kunjungan dan 

keinginan perempuan untuk dirawat 

oleh orang yang dikenal dan 

dipercaya selama siklus 

reproduksinya (Beeckman, at. al., 

2010).
 

Model pelayanan antenatal 

kontinu memungkinkan bidan 

memberi asuhan yang bersifat 

personal.
 
Hubungan nyaman dengan 

bidan membuat ibu yakin pada 

kepedulian bidan, sehingga ibu 

berani bertanya dan berbagi pikiran. 

Ibu tidak harus menjelaskan ulang 

riwayatnya pada setiap kunjungan. 

Model pelayanan antenatal kontinu 

memungkinkan bidan dipercaya ibu 

dan lebih mudah melakukan 

advokasi. Bidan dapat 

mengintegrasikan informasi baru dan 

mengambil tindakan yang efisien 

tanpa penyelidikan mendalam pada 

catatan (Viccars, 2009).
 

Puskesmas sebagai 

penyelenggara pelayanan kesehatan 

strata pertama di Indonesia 

merupakan fasilitas kesehatan yang 

paling banyak dimanfaatkan 

penduduk termasuk untuk 

pemeriksaan antenatal, maka 

puskesmas menjadi sasaran penting 

intervensi.
 

Pelayanan antenatal di 

puskesmas harus dilaksanakan secara 

komprehensif, terpadu, dan 

berkualitas oleh tenaga kesehatan 

professional (Cornwell, 2005).
 

Berdasarkan data Profil 

kesehatan Indonesia tahun 2011; 

cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan dengan kompetensi 

kebidanan sejak tahun 2008 sampai 

tahun 2011 cenderung mengalami 

peningkatan. Bahkan pada tahun 

2011 cakupan pertolongan persalinan 

oleh petugas kesehatan di Indonesia 

telah mencapai 88,38 %. Akan tetapi, 

meningkatnya cakupan penolong 

kelahiran oleh tenaga kesehatan di 

Indonesia belum diimbangi dengan 

peningkatan jumlah persalinan di 
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sarana pelayanan kesehatan (Page, 

at. al., 1999).
 

Berdasarkan hasil riset 

kesehatan dasar 2010, persalinan ibu 

anak terakhir dari kelahiran lima 

tahun terakhir menunjukkan bahwa 

55.4 % melahirkan di fasilitas 

kesehatan seperti rumah sakit 

(pemerintah dan swasta), rumah 

bersalin, Puskesmas, Pustu, praktek 

dokter atau praktek bidan. Terdapat 

43,2% melahirkan di rumah/lainnya 

dan hanya 1,4 persen yang 

melahirkan di polindes/poskesdes. 

Apabila dianalisis lebih lanjut, 

diantara anak yang dilahirkan di 

rumah/lainnya, ternyata tenaga yang 

menolong proses persalinan adalah 

dokter (2,1%), bidan (51,9%), 

paramedis lain (1,4%), dukun 

(40,2%), serta keluarga (4,0%) 

(Page, at. al., 2001).
 

Tempat yang ideal untuk 

persalinan adalah fasilitas kesehatan 

dengan perlengkapan dan tenaga 

yang siap menolong bila sewaktu-

waktu terjadi komplikasi persalinan. 

Minimal di fasilitas kesehatan seperti 

Puskesmas yang mampu 

memberikan pelayanan obstetrik dan 

neonatal emergensi dasar (PONED). 

Untuk Provinsi NTB data Riskesdas 

2010 menunjukkan, persalinan di 

fasilitas kesehatan 43,7%, 

polindes/poskesdes 14,1% dan 

persalinan di rumah/lainnya masih 

tinggi yaitu  42,2%. Makin tinggi 

status ekonomi   masyarakat akan 

lebih memilih tempat persalinan di 

fasilitas kesehatan, sebaliknya untuk 

persalinan di rumah makin rendah 

status ekonomi, persentase 

persalinan di rumah makin besar. 

Kondisi ekonomi yang masih rendah 

dan
 
keunikan sosial budaya di NTB 

khususnya pulau Lombok harusah 

menjadi pertimbangan penentuan 

strategi perbaikan kondisi kesehatan.  

Penelitian sebelumnya 

menunjukkan hasil bahwa terdapat 

tingkat kepuasan ibu hamil yang 

lebih tinggi setelah menjalani  model 

pelayanan antenatal kontinu 

dibandingkan dengan model 

pelayanan antenatal rutin. Maka 

dipandang perlu melanjutkan 

penelitan tentang model pelayanan 

antenatal yang dilakukan pada seting 

berbeda yanga mungkin saja 

membutuhkan perbedaan aktivitas 

sesuai dengan faktor epidemiologi 

dan prioritas lokal. Diharapkan 

penerapan model ini akan memberi 

dampak berbeda khususnya terkait 

output pemilihan tempat persalinan 

di fasilitas kesehatan. 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik dengan desain eksperimen 

murni dengan posttest control group 

design. Data yang dikumpulkan 

berupa data kuantitatif. Tempat 

penelitian di 20 puskesmas yang 

terdiri dari 10 puskesmas di 

kabupaten Lombok tengah dan 10 

puskesmas di kabupaten Lombok 

timur. Penelitian akan melibatkan 20 

orang bidan yang terdiri dari 1 orang 

bidan dari tiap puskesmas. Sebelum 

pelaksanaan penelitian bidan telah 

mengikuti suatu kegiatan workshop 

selama 1 hari di dinas kesehatan 

kabupaten masing-masing.  

Ukuran sampel dihitung 

berdasarkan rumus ukuran sampel 

untuk menguji dua proporsi populasi 

untuk analitis kategorik tidak 

berpasangan dengan rumus sampel 

sebagai berikut: 

 

n= 

Keterangan: 

n :  ukuran sampel 

Zα dan : adalah nilai deviat Z 
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Zβ yang diperoleh dari 

tabel distribusi normal  

standar. Pada penelitian 

ini dipilih taraf 

kepercayaan 95% (Zα: 

1,65) dan kekuatan uji 

80% (Zβ: 0,84) 

p :  persentase kejadian di 

kepustakaan (p1+p2)/2 

= 0,76 

p1 :  proporsi kelompok 

kepuasan  ibu pada 

pelayanan antenatal 

dengan model standar 

0,66
48

 

p2 : proporsi kelompok 

kepuasan    

  ibu pada pelayanan 

antenatal   

  dengan model baru 

0,86
48

 

q1 : 1 – p1  

q2 : 1 – p2 

  

 

 n = 

 

n = 54 orang 

 

Populasi target penelitian ini adalah 

semua ibu hamil trimester I yang 

telah datang memeriksakan diri ke 

puskesmas di Kabupaten Lombok 

Timur dan Lombok Tengah. Selama 

periode rekrutmen 11-30 Maret 2013 

yang memenuhi kriteria inklusi dan 

bersedia menjadi responden 

penelitian untuk selanjutnya dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok model pelayanan antenatal 

kontinu (kelompok intervensi) dan 

model pelayanan antenatal rutin 

(kelompok kontrol). Besar sampel 

113 orang ibu hamil dengan teknik 

consecutive sampling selama periode 

rekrutmen 11−30 Maret 2013. 

Didapatkan 58  kelompok intervensi 

dan 55 kelompok kontrol.  

Pengumpulan data pada bulan 

Agustus 2014 dengan alur dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

Jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Sumber data sekunder 

berupa tempat persalinan dan 

penolong persalinan diperoleh dari 

register puskesmas dan status rekam 

medis ibu. Sumber data primer 

berupa persepsi terhadap model 

kotinu berupa jawaban pertanyaan 

wawancara dengan responden. 

Pengolahan dan analisis data 

penelitian dilakukan dengan 

 

Persiapan 

penelitian 

Workshop Bidan Kontinu per Kabupaten 

Menunggu ibu hamil datang 

memeriksakan diri ke 

puskesmas/Posyandu 

Memenuhi 

kriteria 

Informed 

consent 

Consecuative 

samping 0 

Kelompok 

Kontinu 

Kelompok Rutin 

Kunjungan 

selama 2 bln 

 

Kunjungan 

selama 2 bln 

Persalinan Persalinan 

Wawancara Wawancara 

Data sekunder  Data sekunder  

Analisis data 
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menggunakan bantuan software 

SPSS (Statistical Product for Service 

Solution) versi 17.0. Analisis data 

dilakukan untuk: 

1. Menguji kesetaraan kelompok 

penelitian berdasarkan 

karakteristik responden. 

Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji chi-kuadrat.
 
 

2. Untuk perbedaan tempat 

persalianan  dan penolong 

persalinan pada model pelayanan 

antental rutin dan kontinu, karena 

komparatif kategorik tidak 

berpasangan digunakan uji chi-

kuadrat. 

Sebelum melakukan penelitian ke 

lapangan, peneliti mengajukan 

permohonan izin penelitian kepada 

Badan penelitian Provinsi NTB 

untuk selanjutnya diteruskan pada 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Lombok Timur dan Kabupaten 

Lombok Tengah. Selanjutnya surat 

dari Bappeda ditembuskan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lombok Timur, Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok 

Tengah dan kepala puskesmas 

tempat pelaksanaan penelitian.  

Hasil  

Hasil penerapan model rutin dan 

model kontinu ditampilkan pada 

tabel berikut.  

 

Tabel 1  Tempat Persalinan Ibu Hamil Model Rutin dan Model Kontinu di 

Puskesmas Provinsi NTB 

Tempat Persalinan  

Kelompok 

Kontrol 

Model Rutin 

Kelompok Intervensi      Total  Nilai p* 

  Model Kontinu 

n=55         %   n=58          %    n=113    %                   

 

        Puskesmas 

        Polindes 

        BPS 

        RSU 

 

50 

3 

1 

1 

 

91 

5 

2 

2 

 

58 

0 

0 

0 

 

100 

0 

0 

0 

 

108 

3 

1 

1 

 

95 

3 

1 

1 

  

 

      

*  Nilai p dihitung berdasarkan uji chi-kuadrat 

 

Pada Tabel 1 terlihat tempat 

persalinan  di puskesmas terbanyak 

pada model kontinu yaitu  sebanyak 

100%, sedangkan pada model rutin 

sebanyak 91%. 

 

Tabel 2  Penolong Persalinan Ibu Hamil Model Rutin dan Model Kontinu di 

Puskesmas Provinsi NTB 

Penolong  

Kelompok 

Kontrol 

Model Rutin 

Kelompok              Total        Nilai p* 

Intervensi                

Model Kontinu 

     n=55         % n=58            % n=113       %                   

        Bidan 

        Dokter 

   

54 

1 

98 

2 

58 

0 

100 

0 

112 

1 

99 

1  

 

*  Nilai p dihitung berdasarkan uji chi-kuadrat 
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Pada Tabel 2 dapat dilihat penolong 

persalinan terbanyak adalah bidan, 

pada model kontinu yaitu  sebanyak 

100%, sedangkan pada model rutin 

sebanyak 98%.  

Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ibu yang mnjalani model kontinu 

semuanya memilih persalian di 

to;ong bdan di pasilitas kesehata 

yaitu puskesmas tempat ibu perika. 

Sedangkan pada ibu yang mnjalani 

model rutin ibu bersalin diolong 

bidan dan dokter, tempat persalinan 

di puskesmas, polindes, Bidan, 

Praktik Mandiri (BPM) dan Rumah 

Sakit Umum (RSU).  Ibu hamil yang 

menjadi responden pada kedua 

model adalah ibu hamil primigravida 

yang baru pertama kali periksa hamil 

yang diasumsikan sama-sama belum 

memiliki pengalaman Hal ini 

menggambarkan bahwa sejak ibu 

hamil menerima pelayanan dari 

bidan pada model kontinu ibu sudah 

memiliki kepercayaan yang lebih 

tinggi pada bidan. Hal ini 

dimungkinkan karena pada bidan 

model kontinu, terjadi pelayanan 

yang lebih personal dengan 

pertukaran nomor handpone dan 

sejak awal bidan sudah 

menyampaikan pada ibu bahwa 

untuk seterusnya bila ibu datang 

periksa ke puskesmas ibu akan 

diperiksa oleh bidan yang sama. 

Maka pada waktu persalinan ibu 

ingin bersalin di tolong bidan yang 

selama ini memerksa dan tempat 

persalinannya di puskesmas.  

Persalinan sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan dan tempat 

persalinan berlangsung. Idealnya, 

setiap wanita yang bersalin dan  tim 

yang mendukung serta memfasilitasi 

usahanya untuk melahirkan bekerja 

sama dalam suatu lingkungan yang 

paling nyaman dan aman bagi ibu 

yang melahirkan (Douglas, at. al., 

2001). 

Tempat bersalin termasuk 

salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi psikologis ibu 

bersalin. Pemilihan tempat bersalin 

dan penolong persalinan yang tidak 

tepat akan berdampak secara 

langsung pada kesehatan ibu. 

Setidaknya ada dua pilihan tempat 

bersalin yaitu di rumah Ibu atau di 

unit pelayanan kesehatan (Sheppard, 

at. al., 2004)
 

Tempat yang paling ideal 

untuk persalinan adalah fasilitas 

kesehatan dengan perlengkapan dan 

tenaga yang siap menolong sewaktu-

waktu terjadi komplikasi persalinan. 

Minimal di fasilitas kesehatan seperti 

puskesmas yang  mampu  

memberikan Pelayanan Obstetrik dan 

Neonatal Emergensi Dasar 

(PONED). Persalinan difasilitas 

kesehatan dengan perlengkapan dan 

tenaga yang siap menolong sewaktu-

waktu terjadi komplikasi persalinan. 

Minimal di fasilitas kesehatan seperti 

puskesmas yang  mampu  

memberikan pelayanan obstetrik dan 

neonatal emergensi dasar (PONED). 

Dipahami belum seluruh Puskesmas 

mampu untuk memberikan 

pelayanan dasar tersebut, minimal 

pada saat ibu melahirkan di 

Puskesmas terdapat tenaga yang 

dapat segera merujuk jika terjadi 

komplikasi (Majoko, at. al., 2007).
 

Kepatuhan ANC juga 

memengaruhi ibu dalam memilih  

penolong persalinan. Sesuai dengan 

penelitian Jekti (2011) tentang 

hubungan antara kepatuhan 

Antenatal Care dengan pemilihan 

penolong persalinan dimana, ibu 

yang tidak patuh melakukan ANC 

lebih suka memilih dukun sebagai 

penolong persalinan. Sebaliknya ibu 
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yang patuh melakukan ANC akan 

memilih tenaga kesehatan sebagai 

penolong persalinan (Hodnett, 2000).
 

Faktor utama  ibu memilih 

persalinan ditolong oleh bidan adalah 

kepercayaan terhadap bidan, biaya 

yang relatif murah bila di 

bandingkan di fasilitas kesehatan 

yang memerlukan biaya transportasi 

yang lebih banyak. Selain itu 

persalinan dirasa nyaman karena 

yang menemani mereka adalah orang 

ang dikenal sehingga privasi mereka 

terjaga (William, at. al., 2010).
 

Bila  dihubungkan dengan teori 

Lawrence Green bahwa perilaku 

kesehatan dipengaruhi oleh tiga 

kelompok faktor. Faktor 

Predisposisi; menyangkut 

pengetahuan tentang persalinan, 

pendidikan, kepercayaan terhadap 

bidan, rasa takut terhadap intervensi 

medis, lingkungan persalinan, dan 

unsur lain yang terdapat dalam diri 

individu/masyarakat seperti faktor 

demografi (umur, paritas, 

pendapatan, biaya persalinan). Faktor 

pendukung yaitu tersedianya fasilitas 

atau sarana kesehatan yang mudah 

dijangkau. Serta faktor pendorong 

yaitu sikap dan perilaku petugas 

kesehatan, masyarakat dan keluarga 

(Arifin, 2005).
 

Dari data penelitian secara 

keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa ibu yang menjalani model 

kontinu persalinannya seluruhnya di 

puskesmas (fasilitas kesehatan) dan 

memilih bidan untuk menolong  

persalinannya. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data dapat disimpulkan 

bahwa model antenatal kontinu 

berpengaruh mningkatkan pemilihan 

tempat persalinan di fasilitas 

kesehatan dan penolong persalinan 

oleh bidan. 

Saran  

Perlunya penerapan model antenatal 

kontinu sehingga bidan akan menjadi 

orang kepercayaan ibu sehingga 

meningkatkan pemilihan persalinan 

di fasilitas kesehatan khususnya 

puskesmas. Hal ini semakin penting, 

terutama untuk perempuan di 

Provinsi NTB yang memiliki tingkat 

pendidikan dan tingkat pendapatan 

rendah 
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