
 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Nur alia, Dr. Jaelan Usman, M.Si, Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si . Inovasi 

Pelayanan Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu. 

 Pelayanan program kelas ibu hamil merupakan unit pelayanan mandiri 

yang ditujukan untuk membantu masyarakat khususnya ibu hamil dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang kesehatan di Puskesmas 

Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Hadirnya suatu program kelas ibu 

hamil ini agar mempermudah masyarakat dalam mengatisipasi kehamilannya.  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data berasal dari informan sejumlah 12 orang yang ditetapkan 

secara purposive sampling. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi Pelayanan kelas ibu hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu memiliki Keuntungan 

relative (Relatif advantage) yang terletak pada aspek pengetahuan ibu hamil dan juga 

mengedepankan pada aspek ide dengan memudahkan ibu hamil tentang hal-hal yang 

perlu diantisipasi selama kehamilan Ditinjau dari tatanan atau sistem yang 

dipraktikkan sudah cukup memadai hal tersebut dapat dilihat dari proses 

pelayanannya, fasilitas dan persyaratan yang dapat memudahkan masyarakat. Dilihat 

dari aspek kesesuaian Program Kelas Ibu Hamil sudah sesuai dengan keinginan 

masyarakat khususnya ibu hamil karna banyak memberikan manfaat dimana kata 

sesuia artinya tidak mengubah inovasi yang sudah ada tapi lebih kepada 

menyesuaikan, Program Kelas Ibu Hamil masuk dalam kategori discovery karena 

merupakan hasil modifikasi dari Peraturan Kementrian Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 7 tahun 2019, modifikasinya terletak pada operator atau 

petugas teknis yang secara khusus melayani, membantu, menguruskan masyarakat 

mulai proses pendaftaran hingga mengikuti kelas ibu hamil. Dilihat dari aspek 

Kerumitan dimana Program Kelas Ibu Hamil tentu memiliki kerumitan tersendiri 

yang terletak pada pemberi pelayanan dimana masih ada juga sebagian bidan 

maupun pemberi pelayanan yang masih belum terlalu paham bagaimana prosedur 

kelas ibu hamil sehingga masyarakat khususnya ibu hamil mengalami kesulitan 

untuk memahami sedangkan kendala yang lainya terletak pada masyarakat yang 

masih sulit untuk menbagi waktuknya untuk mengikuti kelas ibu hamil karna 

sebagian dari ibu hamil ada yang kesawah untuk bertani. Dilihat dari aspek 

kemudahan diamati dimana program kelas ibu hamil telah dilakukan uji 

coba,masa uji coba dilakukan sebelum program ini benar-benar dijalankan di 

setiap kecamatan. Dilihat dari aspek kemudahan diamati dimana program kelas 

ibu hamil tentu keseluruhan proses mudah di amati dari program terlaksana sampe 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik 
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