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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 

Kata Kunci : Inovasi, Layanan, Kelas Ibu Hamil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inovasi ialah suatu proses yang dimulai dengan keinginan untuk menuju 

hal yang lebih baik. Inovasi  sangat terkait dengan penemuan hal yang baru 

dimana secara umum inovasi muncul dari suatu proses dan dari sebuah 

perencanaan yang besar. Inovasi juga merupakan suatu konsep yang sudah 

berkembang dari waktu ke waktu, dan disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. Kata inovasi juga sudah tidak asing lagi  kita dengar dalam berbagai 

aspek kehidupan dan juga merupakan salah satu faktor yang sangat berperan 

penting untuk mengatasi serta menghadapi berbagai permasalahan yang 

menyangkut kehidupan masyarakat. (Mariam 2021) 

Salah satu peraturan pemerintah tentang sistem informasi kesehatan 

(SIK) adalah peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, dimana pasal (1) 

menyatakan bahwa sistem informasi kesehatan (SIK) adalah seperangkat 

tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, 

teknologi, dan juga sumber daya manusia yang saling berkaitan, kemudian 

dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang 

berguna dalam mendukung kesehatan. Pasal (2) menyatakan bahwa 

pengaturan sistem informasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, 

kualitas, dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan 

serta dapat dipertanggung jawabkan. 
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Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara negara konsepsi otonomi 

daerah sebagaimana di atur dalam UU no. 32 Tahun 2004 telah memberikan 

kewenangan keleluasan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan 

pelayanan publik. 

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 53 

ayat 2 menyangkut mengenai pemerintah dan pemerintah daerah juga 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam hal 

ini, maka hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan urusan 

kesehatan akan dilindungi oleh pemerintah, sehingga segala hal yang 

berhubungan dengan urusan pelayanan dirumah sakit maupun puskesmas, 

pemerintah dan aparatur birokrat dapat memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan menempatkan diri sebagai pelayan bagi masyarakat. 

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi maka setiap pemerintah baik 

pusat maupun daerah wajib membuat dasar hukum inovasi dan menyediakan 

program serta anggaran yang didukung dengan sistem pengembangan inovasi 

memadai yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Menurut Nurdin dalam Faizah (2021) Inovasi 

merupakan sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan 

praktik atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan 

mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Inovasi tidak harus 

berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, 
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perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang 

ada. 

Inovasi pelayanan publik merupakan suatu Keharusan bagi pemerintah 

pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelaksanaan 

desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kemandirian, kesejahteraan 

dan kemakmuran menurut Galbralth (1973) dalam Yanuar (2019).  Inovasi 

pelayanan publik merupakan salah satu peningkatan yang sangat dibutuhkan 

dalam pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk selalu 

berinovasi dalam tugasnya terutama pada sektor pelayanan publik. Inovasi 

pada pelayanan publik juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang 

secara langsung maupun tidak langsung baik dibidang bisnis ataupun 

dibidang kesehatan. Adanya  kemauan dari pemerintah dan juga sistem yang 

cukup memadai dalam pemerintahan, maka pemerintah sudah seharusnya 

melakukan perubahan guna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat.  

Penelitian mengenai inovasi layanan kesehatan kelas ibu hamil pernah 

dilakukan oleh (Mariam 2021) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dimana 

hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kegiatan kelas ibu hamil 

merupakan salah satu program pemerintah kabupaten Bone yang bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan kepada ibu Hamill dan layanan kesehatan 

yang diperlukan selama proses kehamilan dan juga melakukan identifikasi 

atau semua ibu hamil yang ada di wilayah tersebut melakukan pendaftaran 

untuk mengikuti kelas ibu. 
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Program Kelas Ibu Hamil sudah dilakukan secara bertahap oleh 

pemerintah dibeberapa daerah, dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 

setempat, agar cakupan layanannya makin luas. Informasi yang diberikan 

melalui pertemuan Kelas Ibu Hamil diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan yang praktis terhadap apa saja yang harus diperhatikan untuk 

menjaga kondisi ibu hamil beserta janin yang dikandungnya. Pemerintah 

Kabupaten Dompu melakukan tindakan dengan menjalankan program Kelas 

Ibu Hamil untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang kesehatan ibu hamil dan juga janinnya, 

sehingga tidak ada lagi kematian ibu melahirkan atau bayi yang dilahirkan. 

Salah satu  program pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun 2020 

mengenai program Kelas Ibu Hamil ber tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan  ibu  tentang hal yang perlu diantisipasi dan layanan kesehatan 

yang akan diperlukan selama kehamilan, saat melahirkan dan masa pasca 

persalinan,juga membantu ibu hamil mendapatkan informasi mengenai hal-

hal yang perlu diantisipasi pada masa kehamilan, ibu hamil juga tentu akan 

berinteraksi dan berbagi pengalaman antar peserta ibu hamil.. 

Menurut kasi kesehatan keluarga dinas kesehatan Kabupaten Dompu 

Sri Sumiatun menyatakan jumlah kematian ibu hamil di Kabupaten Dompu 

tercatat menurun dari tahun 2019 sebanyak 4 orang, sementara di tahun 2020 

hanya satu orang sedangkan pada bulan januari 2021 tercatat 2 orang ibu 

hamil meninggal, sedangkan jumlah kematian bayi meningkat pada tahun 
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2019 sebanyak 21 bayi yang meninggal dunia, sementara tahun 2020 

sebanyak 31 bayi.  

Dalam pelaksanaan kelas ibu hamil terdapat delapan (8) desa yang telah 

melaksanakan program kelas ibu hamil, program ini sebagai salah satu upaya 

untuk memudahkan masyarakat khususnya ibu hamil selama masa kehamilan 

dan diberikan pemahaman seperti pola makan yang perlu dijaga, hal-hal yang 

harus dilakukan dan dihindari selama proses kehamilan. Dengan demikian, 

program ini kelas ibu hamil ini merupakan inovasi yang telah dikeluarkan 

oleh Dinas kabuapten dompu dan dilaksanakan oleh Puskesmas Rasabou 

untuk mengatasi permasalahan selama proses kehamilan dengan cara 

memberikan pelayanan kepada ibu hamil seperti, penyuluhan kesehatan dan 

gizi, pemeriksaan kehamilan, konsultasi kesehatan dan senam ibu hamil. 

Sasaran kelas ibu hamil yaitu peserta kelas ibu hamil maksimal 10 orang 

setiap kelas. Selain itu dalam hal pelaksanaannya harus melibatkan satu kader 

yang ada di wilayah kerja pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil. 

Adapun persiapan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil seperti, 

melakukan identifikasi atau semua ibu hamil yang berada di wilayah tersebut 

melakukan pendaftaran terlebih dahulu, mempersiapankan tempat maupun 

sarana pelaksanaan kelas ibu hamil, mempersiapkan materi yang akan 

dibawakan selama proses berlangsungnya kelas ibu hamil, mempersiapkan 

peserta, serta siapkan tim pelaksana yang memfasilitator program kelas ibu 

hamil dan melalui kegiatan ini informasi tentang kehamilannya merupakan 

faktor yang paling penting bagi ibu hamil, jika ibu hamil sudah mengetahui 
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informasi seputar kehamilan maka perilaku menjaga, mencegah, mengatasi 

dan menghindari resiko yang akan terjadi selama kehamilan dapat dilakukan 

dengan baik. Oleh karna itu program kelas ibu hamil ini sangat penting karna 

dapat memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu 

diantisipasi selama proses kehamilan. Adapun permasalahan yang sering 

terjadi sehingga dimunculkannya program kelas ibu hamil karena kurangnya 

informasi maupun pengetahuan ibu hamil sehingga berpengaruh buruk 

kepada janin yang dikandungnya.  

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat dijadikan rekomendasi bagi 

Dinas Kesehatan yang ada Kabupaten Dompu agar dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Dompu khususnya di Puskesmas 

Rasabou. Sehingga dari uraian latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan, maka tepat kiranya jika peneliti mengambil judul “Inovasi 

Pelayanan Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamtan Hu’u 

Kabupaten Dompu’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Keuntungan Relatif Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 

2. Bagaimana Kesesuian Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 
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3. Bagaimana Kerumitan Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 

4. Bagaimana Kemudahan Diamati Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil 

di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ?  

5. Bagaimana Kemungkinan dicoba Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil 

di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan, maka tujuan 

penelitian ini adalah :   

1. Untuk mengetahui Keuntungan Relatif Inovasi Pelayanan Kelas Ibu 

Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 

2. Untuk mengetahui Kesesuian Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 

3. Untuk mengetahui Kerumitan Inovasi Pelayanan Kelas Ibu Hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu ? 

4. Untuk mengetahui Kemudahan Diamati Inovasi Pelayanan Kelas 

Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu?  

5. Untuk mengetahui Kemungkinan dicoba Inovasi Pelayanan Kelas 

Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu ? 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukan, maka manfaat 

penelitian ini, adalah:  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat dapat dijadikan bahan 

rujukan untuk penelitian berikutnya.  

2. Manfaat praktis  

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman dalam mengetahui 

kompleksitas permasalahan yang terjadi di dunia kerja secara 

nyata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pola dasar dalam suatu 

penelitian dan merupakan suatu perbandingan dari hasil penelitian-

penelitian selanjutnya. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

adalah:  

1) Mariam (2021) “Inovasi Layanan Kesehatan Kelas Ibu Hamil di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone” focus penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Kelas Ibu Hamil 

tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya 

dibidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan bisa 

disebut sebagai sebuah inovasi yang telah memenuhi kriteria atau 

indikator dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau 

fenomena yang terjadi dalam program Kelas Ibu Hamil 

 Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kegiatan kelas 

ibu hamil merupakan salah satu program pemerintah kabupaten 

Bone yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada ibu 

Hamill dan layanan kesehatan yang diperlukan selama proses 

kehamilan dan juga melakukan identifikasi atau semua ibu hamil 
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yang ada di wilayah tersebut melakukan pendaftaran untuk 

mengikuti kelas ibu. 

2) Eka Maulya Julyanti (2019) “Kelas Ibu Hamil untuk memantau 

capaian kunjungan K4 (Kemilau Kupat) sebagai Intervensi 

inovatif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan 

anak di desa Bulu Kecamatan Purwoasri” focus penelitian ini 

cakupan K1 dan K4 merupakan indicator penilaian terhadap 

pelaksanaan pelayanan kesehatan kelas ibu hamil capaian K4 di 

Kabupaten Kediri masih dibawah target disebabkan oleh 

ketidakpatuhan ibu hamil dalam mematuhi jadwal kunjungan 

ANC kurungnya dukungan keluarga dan pengetahuan ibu serta 

banyaknya ibu hamil yang periksa ke petugas kesehatan diluar 

wilayah dan seringkali tidak terlapor tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk meningkatkan cakupan K4melalui intervensi yang 

sesuai dengan faktor penyebab, melaksanakan pemeriksaan 

kehamilan, deteksi resiko tinggi, pendidikan kesehatan, latihan 

senam hamil dan perencanaan persalinan.  

 Hasil penelitian ini menunjuka bahwa pengetahuan ibu 

hamil, keaktifan kehadiran,kemampuan melaksanakan senam 

hamil dan terlaksananya program perencanaan persalinan dan 

pencegahan kompilkasi sudah lebih baik dari sebelumnya. ibu 

hamil sudah bisa saling bertuka pendapat dan saling mendukung 

dalam upaya perwatan kesehatan selain itu juga dukungan kader 
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dan petugas kesehatan dalam mengorganisasikan kegiatan mampu 

meningkatkan cakupan kehadiran dan memotivasi ibu untuk lebih 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan 

kehamilan (Eka Maulya Julyanti, 2019). 

3) Andi Ika Nurul Fadilah (2019) ”Pelaksanaan inovasi pelayanan 

kesehatan ibu dan anak melalui program sistem informasi jejaring 

rujukan expanding maternal and newborn survival 

(SIJARIEMAS) di Kabupaten Bulukumba”. Focus penelitian ini 

untuk mengetahui pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan ibu 

dan anak melalui program SIJARIEMAS merupakan lanjutan dari 

program yang dulunya dilaksanakan atas kerja sama antara 

USAID dengan pemerintah kabuapten bulukumba, saat iniprogram 

SIJARIEMAS dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten 

Bulukumba tanpa ada lagi pihak swasta.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejauh ini sudah 

berjalan cukup baik karena hal ini dapat dibuktikan dengan 

kebutuhan, keinginan, kreatif, dan juga bidan yang memiliki 

kemampuan gawatdaruratan yang telah diberikan pelatihan 

sebelumnya, serta adanya kebijakan pemerintah untuk tetap 

melanjutkan berjalanya program sistem informasi jejaring rujukan 

maternal and newborn survival (SIJARIEMAS).  
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Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

No  Nama, Tahun dan 

Judul Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
  

Hasil 

Penelitian 

1.  Marian, 2021. 

Inovasi layanan 

kesehatan kelas ibu 

hamil di dinas 

kesehatan 

kabupaten bone 
 

1. Mengetahui 

masalah yang 

melatarbelaka

ngi pelayanan 

kesehatan di 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Bone.   

2. Mengetahui 

penerapan 

program kelas 

ibu hamil di 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Bone. 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

  

Penerapan 

layanan 

kesehatan 

kelas ibu 

hamil dapat 

membantu 

masyarakat 

khususnya 

ibu hamil 

yang ada di 

Kabupaten 

Bone, 

neskipun 

dalam tahp 

pelaksanaann

ya masih ada 

kendala yang 

dihadapi.Dan 

untuk 

mendeskripsi

kan inovasi 

pelayanan 

kesehatan 

kelas ibu 

hamil pada 

dinas 

kesehatan 

kabuapaten 

bone.  

2.  Eka Maulya 

Julyanti (2019) “ 

Kelas Ibu Hamil 

untuk memantau 

capaian kunjungan 

K4 (Kemilau 

Kupat) sebagai 

1. Untuk 

meningkatka

n cakupan 

K4 melalui 

intervensi 

yang sesuai 

dengan 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

 

Penelitian 

terdahulu ini 

lebih 

mengarah 

pada 

penilaian 

terhadap 
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Intervensi inovatif 

dalam upaya 

meningkatkan 

derajat kesehatan 

ibu dan anak di 

Desa Bulu 

Kecamatan 

Purwoasri” 

faktor 

penyebab,me

laksanakan 

pemeriksaan 

kehamilan, 

deteksi 

resiko tinggi, 

pendidikan 

kesehatan, 

latihan 

senam hamil 

dan 

perencanaan 

persalinan. 

2. untuk 

meningkatka

n 

pengetahuan 

Ibu hamil 

tentang hal 

yang perlu 

diantisipasi 

dan layanan 

kesehatan 

yang 

dibutuhkan 

selama 

kehamilan, 

pasca 

persalinan 

dan saat 

melahirkan 

pelaksanaan 

pelayanan 

kesehatan 

kelas ibu 

hamil capaian 

K4 di 

Kabupaten 

Kediri masih 

dibawah 

target 

disebabkan 

oleh 

ketidakpatuh

an ibu hamil 

dalam 

mematuhi 

jadwal 

kunjungan 

ANC 

kurungnya 

dukungan 

keluarga dan 

pengetahuan 

ibu serta 

banyaknya 

ibu hamil 

yang periksa 

ke petugas 

kesehatan 

diluar 

wilayah dan 

seringkali 

tidak terlapor 

tujuan dari 

kegiatan ini 

adalah untuk 

meningkatka

n cakupan 

K4melalui 

intervensi 

yang sesuai 

dengan faktor 

penyebab, 

melaksanaka

n 

pemeriksaan 
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kehamilan, 

deteksi resiko 

tinggi, 

pendidikan 

kesehatan, 

latihan senam 

hamil dan 

perencanaan 

persalinan. 

3.  Andi Ika Nurul 

Fadilah (2019) 

”Pelaksanaan 

inovasi pelayanan 

kesehatan ibu dan 

anak melalui 

program sistem 

informasi jejaring 

rujukan expanding 

maternal and 

newborn survival 

(Sijariemas) di 

Kabupaten 

Bulukumba” 

Mendeskripsikan 

sistem informasi 

jejaring rujukan 

expanding 

maternal and 

newborn survival 

(SIJARIEMAS) 

di Kabupaten 

Bulukumba 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 
 

Penelitian 

terdahulu ini 

lebih 

mengarah 

pada 

pelaksanaan 

inovasi 

pelayanan 

kesehatan ibu 

dan anak 

melalui 

program 

SIJARIEMA

S merupakan 

lanjutan dari 

program yang 

dulunya 

dilaksanakan 

atas kerja 

sama antara 

USAID 

dengan 

pemerintah 

kabuapten 

bulukumba, 

saat 

iniprogram 

SIJARIEMA

S 

dilaksanakan 

oleh 

pemerintah 

kabupaten 

Bulukumba 

tanpa ada lagi 

pihak swasta.  

 Hasil 
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penelitian ini 

menunjukan 

bahwa sejauh 

ini sudah 

berjalan 

cukup baik 

karena hal ini 

dapat 

dibuktikan 

dengan 

kebutuhan, 

keinginan, 

kreatif, dan 

juga bidan 

yang 

memiliki 

kemampuan 

gawatdarurat

an yang telah 

diberikan 

pelatihan 

sebelumnya, 

serta adanya 

kebijakan 

pemerintah 

untuk tetap 

melanjutkan 

berjalanya 

program 

SIJARIEMA

S. 

 

B. Kajian Teori dan Konsep 

1. Konsep Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi secara umum dapat diartikan sebagai penemuan baru untuk  

memperbaiki produk atau sistem yang baru guna untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Inovasi berbicara mengenai 5 kateria yaitu 

inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode 

pelayanan, inovasi sitem pelayanan dan inovasi kebijakan (Muluk, 2008). 
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 Menurut Suryani dalam Sartika (2018) dalam konsep yang luas, 

inovasi tidak hanya terbatas pada produk. Namun inovasi merupakan 

sebuah ide, cara atau obyek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang 

baru oleh seseorang. Inovasi juga seringkali merujuk pada perubahan 

baru oleh seseorang. Inovasi juga seringkali merujuk pada perubahan 

yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk 

sebelumnya.  

 Sedangkan  menurut Huberman dalam Kristiawan dkk (2018). 

Inovasi adalah proses kreatif yang memilih, mengatur, memanfaatkan 

sumber daya manusia dan materi dengan baru dan unik untuk 

menghasilkan pencapaian lebih tinggi untuk tujuan sasaran yang telah 

ditetapkan. Menurut Sutirna, H. (2018 :23) merupakan suatu ide, cara, 

metode, hal yang praktis, barang-barang buatan manusia, yang diamati 

atau dirasakan sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invertion maupun 

discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau 

memecahkan suatu masalah tertentu. 

 Sedangkan Milles B, Mattehew dalam Kristiawan, dkk. (2018) 

berpendapat “Innovation is a species of the genus change. Generally 

speaking it seems useful to define an innovation as a deliberate, novel, 

specific change, which is thought to be more efficacious in accomplishing 

the goal of system”. Yaitu Inovasi adalah spesies dari genus "perubahan". 

Secara umum tampaknya berguna untuk mendefinisikan inovasi sebagai 
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perubahan yang disengaja, baru, spesifik, yang dianggap lebih efektif 

dalam mencapai tujuan sistem. 

 UU No. 19 Tahun 2002 Inovasi ialah kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan 

tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks 

ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun 

proses produksinya. Inovasi adalah hal baru yang memerlukan proses 

dalam pengaplikasiannya. Artinya bahwa tidak semua inovasi dapat 

secara langsung diterima/diadopsi oleh kalayak umum. Inovasi  perlu 

dikomunikasikan terlebih dahulu, kemudian proses putusan inovasi, 

yakni proses seseorang/individu menerima atau menolak suatu inovasi. 

 Dari beberapa pendapat tentang inovasi pelayanan publik dapat 

disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu gagasan baruatau ide baru, yang 

diterapkan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk memperbaiki suatu 

produk atau proses yang memberikan keuntungan bagi kelompok, 

individu maupun masyarakat lainnya. 

a. Konsep Inovasi  

 Secara umum konsep inovasi sebenarnya merupakan istilah yang 

relative baru. Beberapa ahli seringkali memiliki pendapat yang berbeda 

mengenai istilah inovasi. Menurut Suryani dalam Sartika (2018) dalam 

konsep yang luas, inovasi tidak hanya terbatas pada produk. Namun 

inovasi merupakan sebuah ide, cara maupun obyek yang dipersepsikan 
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sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang. Inovasi seringkali merujuk 

pada perubahan baru yang dialami oleh masyarakat. Baru juga memiliki 

arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnakan maupun 

perbaikan dari produk sebelumnya.  

Inovasi menurut  Rogers dalam Suwarno (2008 :17) dalam Musabry 

(2020 :23) inovasi dalam penerapannya memiliki atribut yang melekat 

didalam inovasi tersebut,antara lain sebagai berikut: 

1. Relative advantage atau keuntungan relative, sebuah inovasi harus 

mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi 

sebelumnya. selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam 

inovasi yang menjadi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan 

yang lain.  

2. Compatibility atau kesesuaian, inovasi juga mempunyai sifat 

kompatibel atau sesuai dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini 

dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu 

saja, selain karna alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga 

inovasi yang lama menjadi bagian proses transisi ke inovasi terbaru. 

Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses 

pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.  

3. Complexity atau kerumitan, dengan sifatnya yang baru, maka inivasi 

mempunyai tingkat kerumitan yang boleh menjadi lebih tinggi 

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. namun demikian, karna 
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sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka 

tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.  

4. Triability atau kemungkinan dicoba, inovasi hanya bisa diterima 

apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih 

dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk 

inovasi harus melewati fase “uji coba”, dimana setiap orang atau pihak 

mempunyai kesempatan untuk memuji kualitas dari sebuah inovasi.  

5. Observability atau kemudahan diamati, sebuah inovasi harus juga 

dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu 

yang lebih baik.  

 Menurut Milles B, Mattehew dalam (Tahir & Harakan, 2017) 

memfokuskan ciri inovasi menjadi empat, yaitu 1). Memiliki kekhasan, 

inovasi akan selalu bersifat khas walaupun berawal dari pengadopsian. 

ini bisa diartikan, dengan segala pengadopsian yang dipraktikkan di 

tempat baru akan memunculkan ciri khas tersendiri. 2) Unsur 

pembaharuan, artinya gagasan yang benar-benar murni dan belum pernah 

digunakan oleh siapapun, dapat pula diartikan sesuatu yang sudah pernah 

digunakan orang lain, tetapi ingin diadopsi lantaran dirasa cocok 

dijadikan solusi. 3). Memiliki program yang terencana. Inovasi 

merupakan suatu hal yang terencana karena termasuk sengaja dibuat. 

Artinya, inovasi dilakukan melalui proses yang dipersiapkan dengan 

matang, jelas, tidak tergesa-gesa dan sudah direncanakan terlebih dulu. 4) 

Memiliki tujuan, suatu inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas. Ini 



20 
 

 
 

berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan. Ilmu pengetahuan 

pasti menitikberatkan pada objek dan subjek dalam pengembangan. Jika 

tidak menentukan objek dan subjek yang jelas, maka inovasi tidak akan 

tepat sasaran bahkan gagal diterapkan. 

a. Jenis-jenis Inovasi  

Menurut Muluk dalam Yanuar (2019) mengemukakan bahwa setidaknya 

terdapat 5  jenis inovasi pada organisasi sektor layanan publik yaitu 

sebagai berikut :  

1) Inovasi Produk,  Inovasi ini merujuk pada adanya perubahan desain 

dan produk suatu layanan yang dimana membedakan dengan produk 

layanan terdahulu atau sebelumnya. 

2) Inovasi Proses, Inovasi ini mengacu pada munculnya pembaharuan 

kualitas yang berkelanjutan serta adanya perpaduan antara 

perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian yang 

diperlukan organisasi dalam hal melakukan inovasi.  

3) Inovasi Metode Pelayanan, Inovasi ini merupakan adanya perubahan 

yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan maupun 

adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu 

layanan.  

4) Inovasi strategi atau kebijakan, Inovasi ini lebih mengarah pada 

aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru serta menyangkut pada 

realitas aktual yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan 

kebijakan baru.  
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5) Inovasi Sistem, Inovasi jenis ini merupakan kebaruan dalam konteks 

interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain 

dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi.  

b. Inovasi Pemerintah dan Landasan Hukum Inovasi  

Inovasi pemerintah merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai 

keunggulan kompetitif. Menurut Fontana dalam Sartika (2018) Inovasi 

pemerintah memiliki Aspek pokok diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Efektifitas, artinya terdapat perubahan yang dinilai secara objektif 

dan berbagai kepentingan dan perubahan dalam suatu wilayah 

yang ditemukan.  

2) Pembaruan, inovasi menghasilkan suatu yang baru.  

3) Tingkat perubahan, perubahan yang dapat dihasilkan 

  Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dengan tema Inovasi Daerah, yang dikutip dalam Tahir dan Harakan 

(2017) menjelaskan bahwa undang-undang yang mengatur tentang inovasi 

daerah terdapat pada pasal 386 sampai 390 UU 23/2014. Adapun inovasi 

yang dimaksud dalam pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan inovasi daerah mengacu 

pada beberapa prinsip yaitu:  

a. Peningkatan efesiensi  

b. Perbaikan efektivitas  

c. Tidak ada konflik kepentingan  

d. Perbaikan kualitas pelayanan  
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e. Berorientasi kepada kepentingan umum 

f. Dilakukan secara terbuka 

g. Memenuhi nilai-nilai kepatuhan  

h. Dapat dipertanggungjawabkan, tidak untuk kepentingan diri 

sendiri. 

c. Manfaat Inovasi  

 Sebagai sesuatu yang dikembangkan dan dibuat baru, inovasi tentu 

mempunyai manfaat. Kurniasih (2021) mengemukakan manfaat  

diantaranya: Pertama, Inovasi mampu menyelesaikan masalah. Sesuatu 

yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. 

Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada 

dapat dipecahkan dengan baik. Kedua, Meningkatkan produktivitas 

seseorang, dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang 

akan meluangkan waktu untuk menggunakan pikirannya yang cemerlang. 

Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang 

melakukan percobaan atau penelitian. 

 Ketiga, meningkatkan ketangguhan seseorang yang berinovasi 

cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang 

dimiliki. Artinya, ia juga tangguh, sebab untuk menghasilkan sebuah 

inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah 

baru serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Keempat yakni 

dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau 

bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas. Terutama orang yang 
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memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas dan berhasil 

direalisasikan, artinya ia dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan 

berbeda dari yang telah ada. 

a. Komponen kapasitas inovasi  

Menurut Emery dalam Rahmawati dan Fanida (2021) Komponen 

kapasitas inovasi yaitu sebagai berikut: 

1. Innovative Culture (Budaya Inovasi). Budaya inovasi merupakan 

campuran antara keterbukaan, kreativitas, atau penerima ide-ide baru, 

pengambil resiko, bersedia untuk mencoba hal baru, dan pola pikir 

kewirausahaan diantara para pemimpin, karyawan dan pemangku 

kepentingan eksternal 

2. Leadership (Kepemimpinan). Dalam berinovasi kepemimpinan 

tentu sangat penting, sebab membutuhkan kemampuan manajerial dan 

proses organisasi yang spesifik. Pada tingkat organisasi pemimpin 

harus mampu menciptakan gambaran baru menjadi lebih 

komprehensif dan mampu memfasilitasi perubahan dengan  

menghasilkan manfaat.  

3. Expert Knowledge (Pengetahuan Ahli). Pada perspektif sumber 

daya, inovasi merupakan pengembangan perpaduan sumber daya. 

Sumber daya tersebut salah satunya meliputi Pengetahuan 

4. Stake Holder Engagement (Keterlibatan Pemangku Kepentingan). 

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan administrasi publik adalah 

adanya Keterlibatan pemangku kepentingan. Partisipasi warga dapat 
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memberikan jaminan efektivitas atas layanan yang diberikan, sehingga 

kepercayaan dan dukungan dari warga dapat meningkat.  

5. Innovative Work Design (Desain Kerja yang Inovatif). Desain kerja 

yang terstruktur di seluruh organisasi berdampak pada inovasi: 

termasuk cara kerja inovatif untuk memecahkan aturan dan melakukan 

kerjasama antara organisasi  maupun antara sektor, serta menciptakan 

jaringan yang baru. 

d. Penerapan Inovasi Pelayanan Publik 

 Menurut Rogers dalam Basri (2018) inovasi dalam penerapannya 

memiliki beberapa atribut yaitu: 

1. Relative Advantage atau keuntungan relative yaitu : sebuah 

inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan inovasi sebelumnya, selalu ada sebuah nilai kebaruan yang 

melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan 

denganyang lain. 

2. Compability atau kesesuaian yaitu: inovasi juga sebaliknya 

mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang 

diganti, dapat memudahkan proses adaptasi dan proses 

pembelajaran terhadap inovasi secara lebih cepat. 

3. Complexity atau kerumitan yaitu : sifatnya yang baru maka 

inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, inovasi menawarkan 
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cara yang lebih baru dan lebih baik maka tingkat kerumitan ini 

pada umumnya tidak menjadi masalahyang penting. 

4. Triability atau kemungkinan dicoba, yaitu inovasi hanya bisa 

diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan 

atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama, sebuah 

produk inovasi harus melewati fase uji publik dimana setiap orang 

atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari 

sebua inovasi.  

5. Observability atau kemudahan diamati yaitu inovasi harus dapat 

diamati dari segi bagaimana iabekerja, menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik. 

b. Teori pelayanan publik  

 Pelayanan publik menjadi isu yang paling banyak di perbincangkan 

dalam pembangunan di Indonesia karena pelayanan publik merupakan 

bagian dari tugas yang paling utama bagi pemerintah. Karena hakikat 

dari pemerintahan itu ada dan dibentuk untuk memberi pelayan publik. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah harus berpihak kepada 

masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik akan selalu ditingkatkan 

untuk mendorong adanya kesadaran dan tuntutan dari masyarakat untuk 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Khususnya di 

Indonesia, kata public dalam bahasa sehari-hari biasanya dipahami 

sebagai Negara atau umum, yang biasanya terjadi dalam polo bahasa 
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Indonesia, yang diterjemahkan sebagai administrasi Negara. Kata public, 

yang dapat berarti umum atau mungkin banyak (A Mahsyar, 2011). 

 Pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 

dalam Sugiharto adalah semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut pasalong dalam (Riani, 2021). Pelayanan pada dasarnya 

didefinisikan menjadi aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau 

organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan 

terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi serta pemenuhan 

kebutuhan. Sehingga mayoritas atau sebagian besar masyarakat 

memandang bahwasanya pelayanan pada sektor public merupakan hak 

yang wajib diperoleh sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dalam 

mencapai kesejahteraan.   

Pelayanan Publik menurut Agung dalam Sukarmin (2020) adalah 

pemberian pelayanan atau melayani keperluan masyarakat atau orang 

lain yang mempunyai kepentingan atau keperluan pada suatu organisasi 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang tegah ditetapkan. Sesuai 

dengan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, dimana disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
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administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

 Menurut Horton (2008), pelayanan publik mencakup 3 (tiga) hal 

yaitu sekelompok orang yang digaji oleh pemerintah untuk menjalankan 

fungsi-fungsi administratif, pelayanan yang dilakukan oleh otoritas 

pemerintah dengan menggunakan dana pemerintah, dan pelayanan yang 

disediakan oleh agen-agenpublik/pemerintah. Sedangkan definisi 

Pelayanan Publikmenurut Haryatmoko (2011 :73) dalam Haqi adalah 

semua kegiatan harus dijamin, diatur, dan diwarisi oleh pemerintah, 

karena diperlukan untuk perkembangan dan perwujudan yang saling 

ketergantungan sosial yang pada hakikatnya sulit terlaksana tanpa 

campur tangan dari pemerintah. Sedangkan menurut Kurniawan (2005) 

dalam Basri pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi yang sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah ditetapkan. 

 Selain itu Sinambela (2009 :39) dalam Hutagalung mengatakan 

bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik diperlukan 

pelayanan yang jelas, maka dari itu bukan hanya kepastian dan kejelasan 

yang diperlukan masyarakat melainkan terwujudnya pertanggung 

jawaban publik. Jadi pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:63/KEP/M.PAN/7/2003 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan peneima 
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pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui 

instansi-instansi penyedia pelayanan layanan publik, mereka bertanggung 

jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. 

2. Konsep Pelayanan Kesehatan  

 Pelayanan kesehatan merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga suatu 

unsur yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang sedang trend 

pada saat ini. Globalisasi telah  mengubah cara hidup  orang banyak baik 

dalam hal menentukan suka,duka maupun selera sehingga akan mungkin 

terjadinya persaingan yang bebas. Pelayanan kesehatan pada masyarakat 

merupakan suatu pelayanan yang menjadi pusat perhatian karna akan 

dinilai langsung oleh masyarakat baik dan tidaknya pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dapat mendorong 

tuntutan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.  

 Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem 

pelayanan kesehatan yang tujuan utamannya adalah pelayanan preventif 

(pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran 

masyarakat.  

 Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009) adalah 

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 
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kesehatan,mencegah dan menyebuhkan penyakit serta memulihkan 

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.   

 Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI adalah upaya untuk 

menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi 

untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta 

menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, 

kelompok, kelaurga dan ataupun publik masyarakat. Sedangkan Menurut 

organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan sistem pelayanan 

kesehatan dapat berfungsi dengan baik jika memiliki mekanisme 

pembiayaan, tenaga kerja yang terlatih dengan baik dan dibayar dengan 

memadai, informasi yang dapat diandalkan yamg menjadi dasar 

pengambilan keputusan dan kebijakan, fasilitas kesehatan yang 

terpelihara dengan baik untuk memberikan obat-obatan yang berkualitas, 

dan teknologi. Sistem pelayanan kesehatan yang efisien berkontribusi 

pada ekonomi, pembangunan, dan industrialisasi suatu Negara. Sejak 

lama, pelayanan kesehatan dianggap sebagai penentu penting dalam 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan penduduk 

di seluruh dunia.  

 Hal ini mendorong beberapa organisasi pada bidang pelayanang 

untuk memberikan inovasi yang baru dalam hal meningkatkan kualitas 

pelayanan. Pelayanan yang inovatif dan banyak menguntukan 

masyarakat akan lebih diminati oleh masyarakat. Sehingga, inovasi 

menjadi pilihan yang paling rasional untuk menghidari kegagalan yang 
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terjadi dalam segi pelayanan. Inovasi di sektor publik pada saat ini 

menjadi sebuah kewajiban untuk membuat ketersediaan layanan yang 

semakin merata, murah, dan mudah terjangkau (Suwarno, 2008) 

1. Syarat-syarat pokok dalam pelayanan 

Adapun syarat-syarat pokok yang dimiliki pelayanan kesehatan 

yang baik menurut Azwar (2010) yaitu :  

a. Tersedia dan berkesinambungan  

Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat 

harus tersedia, dan tidak sulit ditemukan jika masyarakat 

membutuhkan pelayanan tersebut. Prinsip berkesinambungan dan 

tersedia adalah hal yang mutlak diperlukan dalam pelayanan 

kesehatan. 

b. Dapat ditemukan dan wajar 

Pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan bersifat wajar 

sehingga pelayanan yang diberikan tidak bertentangan dengan 

keyakinan dan kepercayaan setiap masyarakat. 

c. Mudah dicapai 

Lokasi pelayanan kesehatan seharusnya yang  mudah dicapai agar 

dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata.  

d. Mudah dijangkau 

Pelayanan kesehatan seharusnya yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat  terutama dari segi biayanya. Sehingga masyarakat 

tidak lagi menghawatirkan masalah biaya tersebut. 
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e. Bermutu 

Mutu merupakan syarat pelayanan yang menunjuk pada tingkat 

kesempurnaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimana 

pelayanan kesehatan yang diberikan tentu diharapkan dapat 

memuaskan masyarakat itu sendiri. 

3. Konsep Kelas Ibu Hamil 

 Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan 

jumlah peserta masimal 10 orang. Di kelas ini ibu hamil akan belajar 

bersama, diskusi dan tukar pengalaman, tentang kesehatan ibu dan 

anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan 

secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi 

oleh bidan maupun tenaga kesehatan dengan mengunakan paket kelas 

ibu hamil, seperti buku KIA, lembar balik (flip chart), pedoman 

pelaksanaan kelas ibu hamil, pegangan fasilitator kelas ibu hamil, dan 

buku senam ibu hamil (Kemenkes RI, 2014).  

 Hadirnya kelas ibu hamil ini disarapkan dapat memudahkan 

masyarakat khususnya ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan, 

mengubah sikap dan keterampilan ibu hamil mengenai kehamilan, 

persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir melalui 

praktek dengan mengunakan buku KIA. Bagi petugas kesehatan ibu 

hamil dan keluarganya serta menjadi lebih dekat dengan ibu hamil dan 

keluargannya maupun masyarakat. 
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 Konsep pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dengan menggunakan buku 

KIA sebagai referensi utama yang akan dibaca dan dibahas dalam 

melaksanakan kelas ibu hamil dan dalam pelaksanaannya 

mengunakan metode partisipatif interaktif yang disertai dengan 

praktek, ceramah,Tanya jawab, peragaan atau praktek (posisi 

menyusui, senam hamil). Peserta ibu hamil dengan usia kehamilan 4-

36 minggu, atau pada usia kehamilan 22-36 minggu untuk kegiatan 

tambahan dalam kelas ibu hamil yaitu senam ibu hamil. Pada usia 

kehamilan tersebut ibu sudah cukup kuat, tidak takut keguguran, dan 

efektif untuk mengikuti senam hamil. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan Tinjauan Pustaka maka Kerangka pikir yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu mengunakan teori dari Rogers dalam Suwarno 

(2008:17) yang menfokuskan inovasi pada Keuntungan 

Relatif,Kesesuaian,Kerumitan,Kemungkinan dicoba,dan Kemudahan diamati 

sebagai dasar ataupun landasan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu untuk 

mendeskripsikan bagaimana inovasi pelayanan Program kelas ibu hamil. 

Dalam teori Rogers dalam Suwarno (2008:17) yang menyatakan bahwa 

inovasi mempunyai beberapa antribut. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fokus Penelitian 

  Penelitian ini berfokua pada”Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas 

Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu’’.Dalam pelayanan khususnya bagi ibu hamil, dimana pada 

Puskesmas  banyak membantu masyarakat terutama ibu hamil. Dan dapat 

dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan  dalam rumusan 

masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengan 

demikian, focus penelitian dalam peneliti ini yaitu Keuntungan Relatif  

(Relative Advantage), Kesesuaian (Compatibility), Kerumitan 

(Complexity), kemudahan diamati (Observability) dan kemungkinan dicoba 

(Triability) agar peneliti lebih mudah untuk mengetahui program ini 

berjalan dengan baik atau tidak. 
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E. Deskripsi Fokus Penelitian  

  Adapun sub-sub focus dari focus penelitian Inovasi Pelayanan 

Kesehatan Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu, Menurut Rogers dalam Suwarno, 2008 :17 yaitu : 

1. Keuntungan Relatif (Relative Advatage) 

Keuntungan relatif dalam program kelas ibu hamil yaitu adanya 

perubahan pelayanan kesehatan melalui program kelas ibu hamil, 

sedangkan keuntungan yang bisa didapatkan ibu hamil dibandingkan 

sebelum  adanya program kelas ibu hamil tersebut dapat dilihat dari 

beberapa pelayanan kesehatan yang telah diberikan yaitu pemeriksaan 

kehamilan, penyuluhan kesehatan dan gizi, konsultasi kehamilan dan 

kesehatan serta senam ibu hamil yang bertujuan untuk mengurangi angka 

kematian ibu dan anak pada saat proses persalinan. 

2. Kesesuaian (Compatibility) 

Kesesuian program kelas ibu hamil adalah adanya pelayanankesehatan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk ibu 

hamil. Dimana setelah pelaksanaan kelas ibu hamil masyarakat akan 

merasa puas dan tidak mempunyai keluhan sama sekali. program kelas 

ibu hamil ini sesuai dengan keinginan atau kebutuhkan masyarakat dalam 

pelayanan yang sederhana, cepat, serta prosedur yang mudah dan tidak 

berbelit belit. 

3. Kerumitan (Complexity) 
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Inovasi yang baru tentu mempunyai kerumitan, bisa saja tingkat 

kerumitannya lebih tinggi dibanding inovasi yang telah ada sebelumnya. 

Kerumitan dalam program kelas ibu hamil  dimana kelas ibu hamil 

dilakukan dengan cara tatap muka namun pada saat sekarang masa 

pandemic tentu harus menjaga jarak dan itu merupakan suatu tantangan 

pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil. 

4. Kemungkinan dicoba (Triability) 

Program kelas ibu hamil merupakan kegiatan yang dilakukan cara tatap 

muka, dimana kelas ibu hamil sebelum dilaksanakan di Desa ataupun 

Kelurahan, Dinas Kesehatan terlebih dahulu akan mengadakan 

pertemuan terhadap bidan dari setiap puskesmas untuk menjalankan 

program kelas ibu hamil tersebut. 

5. Kemudahan diamati (Observability) 

Program kelas ibu hamil dapat diamati dari segi proses dan prosedur 

pelaksanaannya, tentunya keseluruhan proses akan lebih mudah diamati 

sejauh mana program ini dapat terlaksana dan memberikan kemudahan 

serta keuntungan bagi masyarakat terutama Ibu Hamil. Kelas ibu hamil 

sejauh ini setelah diamati memberikan perubahan yang baik serta 

keuntungan terhadap ibu hamil dibandingkan sebelum adanya program 

kelas ibu hamil. Dimana sebelum adanya program kelas ibu hamil ini 

pemahaman masyarakat tentang kehamilan masih kurang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan lokasi  

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan lamanya setelah pelaksanaan 

seminar proposal. Penelitian ini berlokasi di Puskesmas Rasabou Kecamatan 

Hu’u Kabupaten Dompu. Karena di daerah inilah inovasi layanan kesehatan 

program Kelas Ibu Hamil diterapkan, sehingga peneliti dapat memperoleh 

data-data dan informasi yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dari berbagai 

pihak yang terkait. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif (menggambarkan) 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2013:55), penelitian dekskriptif 

yakni tipe penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau 

kejadian, hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data 

berupa kata-kata menurut informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan 

penelitiaannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar 

belakangi responden berperilaku (berpikir oleh peneliti), dan 

diverfikasi,adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat 

mengenai suatu keadaan , sifat-sifat individu atau gejala yang terjadi terhadap 

kelompok tertentu.  

Adapun jenis penelitian ini adalah  jenis penelitian kualitatif yang 

berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian. 

Adapun tipepenelitian yang dapat digunakan yaitu data yang dikumpulkan 
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bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil 

wawancara,cacatan lapangan dan dokumen pribadi berdasarkan fakta  yang 

diperoleh dilapangan mengenai program Kelas Ibu Hamil pada Dinas 

Kesehatan di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.  

C. Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mampu memberikan 

informasi serta menjelaskan tentang Inovasi Layanan Kelas Ibu Hamil di 

Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian  

No. Nama Informan Inisial Jabatan / Pekerjaan 

1.  Emi Faturahmi, Amd.Keb EF Kepala Bidan 

Kesehatan 

Masyarakat  

2.  Nurdahwati, A.md.Keb N BidanKesehatan 

Keluarga dan Gizi 

Puskesmas Rasabou   

3.  Eka Setiawati, A.Md.Keb ES Bidan Desa 

4.  Salmah S Kader Posyandu 

5.  Titin Kurniati TK Ibu Hamil di Desa 

Rasabou 

6.  Halimah H Ibu Hamil di Desa 

Daha 

7.  Nurhalifah N Ibu Hamil di Desa 

Tengah 

8.  Samsinar S Ibu Hamil di Desa 

Hu’u 
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9.  Eka Putri EP Ibu Hamil di Desa 

Sawe 

10.  Jumrah J Ibu Hamil di Desa 

Jala 

11.  Asma wati AW Ibu Hamil di Desa 

Cempi Jaya 

12.  St. Hardianti SH Ibu Hamil di Desa 

Adu 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan 

Wawancara,Studi Dokumentasi,Observasi.  

1. Observasi  

 Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati 

mencatat kondisi alamiah yang terjadi dilapangan mengenai dampak 

maupun suasana yang terjadi serta memperoleh data informasi tentang 

kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan 

(Sugiyono,2018:229). Dengan observasi kita mendapatkan gambaran 

yang lebih jelss yang diperoleh dengan teknik yang berbeda.  

2. Wawancara  

 Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini membutuhkan 

proses interaksi atau komunikasi secara lisan antara pewawancara 

terhadap informan yang dapat menjelaskan secara mendalam 

bagaimana Inovasi Layanan Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Dalam melakukan wawancara 
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informan dapat menyampaikan informasi yang kompherensif 

sebagaimana apa yang diharapkan oleh peneliti. 

3. Dokumentasi  

  Teknik mengumpulkan data dan informan melalui dokumentasi 

yang dianggap relevan dengan topic yang akan diteliti, mengumpulkan 

informasi berupa arsip yang akan membantu peneliti dalam mencatat 

renncana masalah dan dapat menjadi bukti eksplorasi yang diarahkan. 

Peneliti juga akan menganalisis benda-benda tertulis berupa buku, 

jurnal, peraturan menteri, skripsi, dan dokumen lain dengan topic 

penelitian yang terkait. 

 

E. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik 

analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yaitu: (1) Reduksi 

data (data reduction), dengan memilih hal-hal yang menjadi inti,merangkum 

serta memfokuskan pada hal-hal yang krusial, mencari tema dan pola dari 

data; (2) Penyajian data (data display), menyajikan data yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya; 

dan (3) Penarikan kesimpulan (conclusions), dengan mendeskripsikan/ 

menggambarkan (drawing) atau meverifikasi (verifying) data yang akan 

diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan penarikan 

kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data tersebut. 
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F. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik pengabsahan data dalam penelitian sangatlah penting, karena 

nantinya akan menentukan validitas dan reliabilitas pada saat melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi yang biasa dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan 

data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Macam-macam cara 

dari triangulasi antara lain :  

1. Triangulasi Sumber  

Artinya untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik  

Artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-

beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Rencana penelitian 

ini menggunakan uji triangulasi sumber dan uji triangulasi teknik dalam 

seabsahan data.  

3. Triangulasi Waktu  

Artinya peneliti mengecek semua hasil wawancara secara berulang dengan 

maksud dan tujuan agar peneliti mendapatkan data yang akurat dan valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Hu’u 

 Kecamatan Hu’u merupakan salah satu Kecamatan dari delapan (8) 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu secara administratif 

Kecamatan Hu’u terdiri dari delapan (8) desa yaitu : Desa 

Rasabou,Desa Hu’u, Desa Marada, Desa Daha, Desa Sawe, Desa 

Cempi Jaya, Desa Adu, dan Desa Jala. 

Jarak Kecamatan Hu’u dari ibukota kabupaten kurang lebih 30 Km 

dengan jarak tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan angkutan 

umum, sedangkan jarak menggunakan kendaraan roda dua kurang 

lebih 25 menit. Kecamatan Hu’u memiliki luas wilayah kurang lebih 

7075,00Ha luas ini terdiri dari persawahan, perkebunan dan 

perikanan/kelautan.   

 Kabupaten DOMPU – adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini 

berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 

km² dan jumlah penduduknya sekitar 200.000 jiwa. Kabupaten Dompu 

berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di barat, 

Kabupaten Bima di utara dan timur, serta Samudra Hindia di selatan. 

Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Budaya 
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masyarakat Dompu sangat dekat dengan Kabupaten Bima, Meskipun 

terdapat sedikit perbedaan dari logat dan bahasanya. 

2. Gambar Umum Puskesmas Rasabou 

a. Letak Geografis  

  Secara geografis Puskesmas Rasabou berada di wilayah 

kecamatan Hu’u terletak diantara 11,822-11,830 BujurTimur dan 

835-855 lintang selatan dan berbatasan langsung dengan kecamatan 

Pajo. Puskesmas Rasabou merupakan Puskesmas yang terletak 

paling selatan dari kabupaten Dompu. Lokasinya bertempat di desa 

Rasabou, Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Dengan batas 

wilayah sebagai berikut : SebelahUtara : Desa Jambu dan Desa 

Woko (Kecamatan Pajo) Sebelah Barat : TelukCempi Sebelah 

Timur : KabupatenBima Sebelah Selatan : Samudra Hindia 

b. Luas wilayah  

  Kecamatan Hu’u adalah 190,5 km  dengan ketinggian 

berkisar antara 12-62 m di atas permukaan laut. Dan merupakan 

daerah hutan lindung dan hutan produksi tebang terbatas. Sebagian 

besar wilayah di kecamatan Hu’u adalah di antara dataran 

(64.47%). Kemudian sisa dari itu merupakan wilayah pesisir dan 

lerenggunung. Puskesmas Rasabou di bangun tahun 1964 dan 

mulai beroprasi pada tahun 1964 dengan luas wilayah 21088Ha, 

yang terdiri dari 8 desa, 50 dusun dengan jarak tempuh dari desa ke 

puskesmas 0–5km. 
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1. DesaAdu :19,0Km2 

2. DesaCempiJaya :17,0Km2 

3. DesaSawe :20,0Km2 

4. DesaJala :21,0Km2 

5. DesaRasabou :14,0Km2 

6. DesaDaha :17,0Km2  

7. DesaMarada :10,0Km2 

8. DesaHu’u :72,5Km 

Jumlah Dusun yang ada pada wilayah kerja Puskesmas Rasabou 

meliputi 54 dusun Dan ke 54 dusun tersebut 43amper  semua dapat di 

jangkau dengan roda 2 maupun roda 4. 

 

3. Visi dan Misi Puskesmas Rasabou  

UPTD Puskesmas Rasabou sebagai salah satu unit organisasi di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dengan visi misinya 

sebagai berikut :  

Visi : Mewujudkan Masyarakat Sehat  

Misi :  

a. Menggerahkan  Pembangunan Kecamatan yang Berwawasan 

Kesehatan  

b. Mendorong Kemandirian Masyarakat dan Keluarga Untuk Hidup 

Sehat 
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c. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang 

Bermutu, Merata dan Terjangkau  

d. Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga dan 

Masyarakat disekitarnya.  
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2. Struktur organisasi Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu (Gambar 4.1 Struktur Organisasi) 
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4. Uraian Tugas Puskesmas Rasabou  

a. Kepala Puskesmas  

 Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasi dan mengadalikan Puskesmas dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam 

wilayah kerjanya.  

 Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 

pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta 

melaksanakan rapat kordinasi secara berkala dan/ atau sesuai 

kebutuhan.  

b. Kepala Subag Tata Usaha 

 Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan 

administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, 

perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta 

pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas 

 Melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, 

Perlengkapan, Surat menyurat, Humas dan Urusan-urusan umum, 

perencanaan dan pelaporan.  

c. Sistem Informasi Puskesmas  

 Melaksanakan dan mengkordinir penyusunan rencana program dan 

kegiatan kaitanya dengan pengelolaan seluruh informasi dan data di 

Puskesmas. 
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 Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan dan pengedalian 

program dan kegiatan kaitanya dengan pengelolaan seluruh 

informasi dan data di Puskesmas. 

 Melaksanakan dan mengkordinir laporan dan data pelaksanaan 

program dan kegiatan iformasi dan data di Puskesmas. 

 Melaksanakan dan mengkordinir bimbingan teknis, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan informasi dan data di 

Puskesmas.  

 Membagi tugas kepada bawahan sesusi dengan tupoksi dan bidang 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas.  

d. Kepegawaian  

 Menyususn rencana sub bagian umum dan kepegawaian sesuai 

rencana strategis. 

 Mempersiapkan penatalaksanaan hukum kesehatan, kepegawaian, 

administrasi umum serta urusan surat menyurat dan tugas lainnya. 

 Mengidentifikasi kebutuhsn pengadaan dan distribusi barang habis 

pakai sekertariat Dinas. 

 Melaksanakan pelayanan dan tugas lain yang diberikan oleh 

sekertaris terkait tugasnya. 

e. Keuangan 

 Menyusun rencana anggaran  
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 Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan 

barang orgsnisasi 

 Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda 

organisasi  

 Menyusun laporan dan pembukuan 

 Mengetahui transaksi organisasi  

 Mengatur dan mengelola bukti transaksi 

f. Pelayanan kesehatan jiwa  

Adalah pelayanan kasus gangguan jiwa yang memerlukan penangan 

multidisiplin dan spesialistik serta perawatan. Pelayanan kesehatan jiwa 

di sarana non kesehatan adalah pelayanan kasus gangguan jiwa yang 

menyediakan penanganan dengan keterbatasan tertentu dan perawatan. 

g. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat  

Adalah suatu kegiatan atau pelayanan yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui 

perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan 

gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.  

 

5. Kegiatan Posyandu Sebelum adanya Kelas Ibu Hamil 

 Kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah 

satu program pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu,bayi dan anak balita dengan 

memberdayakan dan dilaksanakan oleh, dari, untuk dan bersama 
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masyarakat. Posyandu dengan berbagai programnya mempunyai peranan 

dalam mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan yang 

dilakukan posyandu untuk ibu hamil yaitu mencakup pemeriksaan 

kehamilan dan pemantauan Gizi. Selain itu, ibu hamil juga akan diberikan 

pengetahuan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proses 

persalinan juga car memberikan air susu ibu (ASI)  

Masalah utama kesehatan untuk Laporan Kematian Ibu (LKI) di Kabupaten 

Dompu pada tahun 2016 tercatat 7 orang untuk ibu hamil sedangkan bayi 

balita tercatat 5 orang sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 9 bayi dan 

untuk ibu hamil tidak ada, pada ptahun 2018 sebanyak 6 orang untuk ibu 

hamil dan bayi 7 orang. Dapat dilihat dari data diatas untuk setiap tahun 

mengalami peningkatan, Kesehatan ibu dan anak merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia.  

 Untuk menyelesaikan masalah yang ada maka pemerintah maupun 

dinas kesehatan terdorong niatnya untuk mrmbentuk sebuah wadah yang 

menfokuskan langsung masalah ibu hamil. Inisiator program inovasi ini 

adalah dari kordinator KIA-KB, dengan strategi identifikasi masalah dan 

penyebab, mencari alternative solusi, mencari peluang-peluang 

pengembangan inovasi, pengangguran program kegiatan serta pelaksanaan. 

 

6. Program Kelas Ibu Hamil 

Program Kelas Ibu Hamil sudah diterapkan secara bertahap oleh pemerintah 

di beberapa daerah dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tujuan dari 
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Program ini yaitu untuk menurunkan kasus angka kehamilan ibu dan bayi 

dengan sasarannya ibu hamil selain itu juga untuk meningkatkan 

pengetahuan ibu tentsng hal yang perlu diantisipasi dan layanan kesehatan 

yang diperlukan selama kehamilan, saat melahirkan dan masa pasca 

persalinan, juga menbantu bu hamil mendapatkan informasi mengenai hal-

hal yang perlu di antisipasi pada masa kehamilan, ibu juga akan berinterkasi 

dan berbagi pengalaman antar peserta ibu hamil.  

Pemangku kepetingan yang terlibat dan berkontribusi yaitu Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Dompu, Kepala Puskesmas Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu, Kasubag TU, Wakil Manajemen Mutu Puskesmas, 

Kasubag Kesehatan Masyarakat, PJ Pelayanan Puskesmas, PJ Pelayanan 

Poskesdes Hu’u, PJ Pelayanan Kesehatan Gizi. Sebagai Lintas Sektor yang 

berkontribusi yaitu Camat, Kepala Desa dan Perangkatnya serta Bidan Desa 

dan Kader Kesehatan yang ada di desa tersebut.  

Output dari program inovasi ini yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil 

dan keluarga tentang faktor-faktor yang terkait dengan kehamilan mulai dati 

trimester I, trimester II, trimester III sampai persalinan, meningkatnya 

pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya pemeriksaan 

kehamilan secara rutin ke pelayanan kesehatan, terdeteksinya secara dini 

masalah (kasus) kehamilan pada ibu hamil. 

  Adapun persiapan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil seperti, 

melakukan identifikasi atau semua ibu hamil yang berada di wilayah 

tersebut melakukan pendaftaran terlebih dahulu, mempersiapankan tempat 
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maupun sarana pelaksanaan kelas ibu hamil, mempersiapkan materi yang 

akan dibawakan selama proses berlangsungnya kelas ibu hamil, 

mempersiapkan peserta, serta siapkan tim pelaksana yang memfasilitator 

program kelas ibu hamil dan melalui kegiatan ini informasi tentang 

kehamilannya merupakan faktor yang paling penting bagi ibu hamil, jika ibu 

hamil sudah mengetahui informasi seputar kehamilan maka perilaku 

menjaga, mencegah, mengatasi dan menghindari resiko yang akan terjadi 

selama kehamilan dapat dilakukan dengan baik.  

7. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1 dan K4) 

 

  

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa K1 (Kunjungan baru ibu 

hamil) yaitu kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan, K1 

ini sangat penting dilakukan karna dokter atau bidan akan menggali informasi 

tentang riwayat kesehatan ibu, hal ini bertujuan guna untuk menggali faktor 
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risiko terjadinya kelainan pada ibu hamil maupun janinnya. Sedangkan K4 

(kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan) kunjungan antenatal yang 

dilakukan paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi kontak 

Minimal 1 kali pada trimester I (K1), usia kehamilan 1-12 minggu. Minimal 1 

kali pada trimester II (K2), usia kehamilan 13-24 minggu. Minimal 2 kali pada 

trimester III (K3-K4), usia kehamilan kurang lebih 24 minggu.   

Sumber data : Seksi Kesehatan Kelurgai Dinkes Kab. Dompu 2020 

Tabel 4.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1-K4 

 

 Berdasarkan cakupan pelayanan untuk K1 dan K4 selama 5 tahun terkahir 

menunjukan angka yang fluktuatif. Cakupan pelayanan K1 lima tahun terkahir 

mencapai target 100 %. Untuk cakupan pelayanan K4 dari tahun 2016-2018 

terjadi peningkatan, pada tahun 2019 bahkan telah mencapai target yang telah 

ditetapkan untuk cakupan K4 yaitu 98 %. Hal ini disebakan oleh kinerja bidan 

yang bertugas dilapangan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara professional dan sesuai dengan standard profesi.  

 Cakupan pelayanan K4 pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan 

dengan capaian 95,9 % situasi ini disebabkan oleh kinerja bidan yang bertugas di 

lapangan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara professional dan sesui dengan standard profesi.  Berbagai 

masalah yang terjadi dilapangan sangat menghambat untuk meningkatkan 

cakupan sebagai indicator kinerja,seperti kondisi geografis,penyebaran 

K1 100 100 107,7 108,3 106,1 

K4 94,97 94,58 97,4 99,3 95,9 
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penduduk yang tidak merata, masalah sosial budaya dan minimnya pengetahun 

serta keterbatasan sarana dan prasarana di poskesdes. Sangat diharapkan agar 

petugas tidak hanya menunggu di sarana kesehatan tapi harus menjemput bola 

dalam arti melakukan kunjungan rumah pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin maupun 

Ibu Nifas yang menjadi sasaran. 

 Upaya yang telah dan akan dilakukan adalah dengan meneptakan tenaga 

bidan di semua desa yang di lengkapi dengan kendaran operasional, sarana 

Poskesdes yang memadai yang di lengkapi dengan listrik dan Sarana Air Bersih 

(SAB) Serta alat persalinan yang sudah lengkap. 

Tabel 4.2 Jumlah Peserta Kelas Ibu Hamil pada Tahun 2020 Pada 

Setiap Desa yang ada di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu 

  

No Nama Desa Januari-

Maret 

April-

Juni 

Juli-

September 

Oktober-

Desember 

Total 

1.  Desa Adu 45 12 0 26 83 

2.  Desa Cempi 

Jaya 

34 0 25 13 72 

3.  Desa Sawe 12 4 34 0 50 

4.  Desa Jala 15 25 18 0 58 

5.  Desa 

Rasabou 

25 3 19 32 79 

6.  Desa Daha 24 14 0 35 73 

7.  Desa Marada 18 54 5 0 77 

8.  Desa Hu’u 15 23 11 3 52 

Sumber data : Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 
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 Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah peserta Kelas Ibu 

Hamil yang tertinggi yaitu sebanyak 83 yang terletak di Desa Adu karena Desa 

Adu merupakan desa yang jumlah penduduknya lumayan banyak diantara desa 

yang lai yang ada di kecamatan Hu’u, elas Ibu Hamil beberapa puskesmas juga 

bervariasi dan belum maksimal pelaksanaannya hal ini disebabkan karna 

kegiatan kelas ibu hamil belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian 

masyarakat khususnya ibu hamil oleh karna itu petugas dituntut untuk bisa 

selalu memberikan pelayanan yang baik agar ibu hamil memahami manfaat 

dan pentingnya kelas ibu hamil bagi ibu hamil itu sendiri, oleh itu petugas 

pelaksana kelas ibu hamil harus mensosialisasikan tentang pentingnya kelas 

ibu agar masyarakat khususnya ibu hamil termotivasi datang untuk selalu 

mengikuti kelas ibu hamil. Hal ini terjadi hanya terjadi di beberapa desa saja 

selebihnya petugas telah berusaha dengan baik untuk pelaksanaan yang 

maksimal kelas ibu hamil di berbagai desa, namun selain itu juga pada tahun 

2020 covid-19 menjadi penghambat masyarakat untuk beraktivitas.  

8. Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 

 Program kelas ibu hamil yang ada di puskesmas Rasabou  dilakukan 3 kali 

pertemuan selama masa kehamilannya dan pada setiap pertemuan materi kelas 

ibu hamil yang akan disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

ibu hamil tetapi tetap mengutamakan materi pokok. Pada setiap akhir 

pertemuan dilakukan senam ibu hamil, senam ibu hamil merupakan kegiatan 

maupun materi ekstra yang dilakukan di kelas ibu hamil dan setelah sampai 

dirumah diharapkan dapat mempraktekkan kembali. Waktu pertemuan kelas 
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ibu hamil biasanya disesuaikan dengan kesiapan dari ibu-ibu, bisa dilakukan 

pada pagi hari maupun sore hari dengan lama waktu pertemuan 120 menit dan 

itu sudah termasuk dengan senam ibu hamil 15-20 menit.  

Adapun penyajian materi untuk kelas ibu hamil :  

1. Perubahan tubuh dan keluhan  

2. Perawatan kehamilan  

3. Persalinan  

4. Perawatan nifas  

5. Perawatan bayi  

6. Mitos  

7. Penyakit melunar  

8. Akte kelahiran 

 

Tabel 4.3Jadwal Pertemuan I Kelas Ibu Hamil  Pada Bulan Maret        

No.  Materi  Tanggal-Tahun  Alat 

Bantu  

1.  Penjelasan umum Kelas Ibu Hamil 

dan perkenalan peserta 

05 Maret 2020 Buku 

KIA 

2.  Kehamilan, perubahan tubuh dan 

keluhan  

 Apa kehamilan itu ? 

 Perubahan tubuh ibu 

selama kehamilan  

 Keluhan umum saat hamil 

dan cara mengatasinya 

(kram kaki,wasir dan nyeri 

 

 

 

 

 

12 Maret 2020 

 

 

 

 

 

Buku 

KIA 
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pingang) 

 Apa saja yang perlu 

dilakukan ibu hamil  

 Pengaturan gizi termasuk 

pemberian tablet tambah 

darah untuk 

penanggulangan Anemia 

3.  Perawatan kehamilan 

 Kesiapan psikologis 

menghadapi kehamilan  

 Hubungan suami istri 

selama kehamilan  

 Obat yang boleh dan tidak 

boleh di konsumsi oleh ibu 

hamil.  

 Tanda-tanda bahaya 

kehamilan perencanaan 

persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) 

 

 

 

 

19 Maret 

 

 

 

 

Buku 

KIA 

Sumber data : Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

 

 Berdasarkan tabel diatas jadwal pertemuan I kelas ibu hamil dilakukan 

pada bulan Maret,kegiatan kelas ibu hamil sudah dijadwalkan terlebih dahulu 

dan disesuaikan dengan waktu luang dari ibu hamil supaya kelas ibu hamil 

berjalan secara lancar dan sesuai dengan keinginan. Dimana pada pertemuan I 

dilakukan pada tanggal 05 Maret 2020 pertemuan ini baru pada masa 

pengenalan umum mengenai kelas ibu hamil sekaligus masa perkenalan 

peserta untuk bisa saling mengenal baik antara pemberi pelayanan maupun 
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sesame peserta kelas ibu hamil dan setiap pertemuan dilakukan dengan selang 

waktu seminggu setelah dilakukan pertemuan pada minggu sebelumnya dan 

minggu selanjutnya tetap diadakan pertemuan dengan materi-materi sekitar 

kesehatan ibu hamil, hal-hal yang perlu dilakukan dan harus diwaspadai ibu 

hamil selama masa kehamilan dan tidak lupa pada akhir pertemuan biasanya 

selalu dilakukan senam ibu hamil hal ini sangat penting supaya ibu hamil bisa 

mengerakkan tubuhnya yang mungkin agak sedikit capek karna menerima 

materi selama proses kelas ibu hamil.  

 

Tabel 4.4 Jadwal pertemuan II Kelas Ibu Hamil bulan April 

No.  Materi Waktu  Alat Bantu 

1.  Review materi pertemuan I dan hasil 

evaluasi awal (pra-tes) 

01 April 2020 Buku KIA 

2.  Persalinan  

 Tanda-tanda persalinan  

 Tanda bahaya pada 

persalinan 

 Proses persalinan 

 Inisiasi menyusu dini (IMD) 

 Senam Ibu Hamil 

 

 

 

07 April 2020 

 

 

 

Buku KIA 

3.  Perawatan nifas  

 Apa saja yang dilakukan ibu 

nifas agar dapat menyusui 

ekslusif 

 Bagaimana menjaga 

kesehatan ibu nifas ? 

 Tanda-tanda bahaya dan 

 

 

 

 

14 April 2020 

 

 

 

 

Buku KIA 
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penyakit ibu nifas  

 KB pasca salin 

 Senam Ibu Hamil 

Sumber data : Puskesmas Rasabou Kecamatan Kabupaten Dompu 

 

  Berdasarkan tabel diatas pertemuan Kelas Ibu Hamil II kembali dilakukan 

pada April 2020 dimana kegiatan kelas ibu hamil pada pertemuan ini yaitu 

dengan melanjutkan materi pada pertemuan I tapi sebelumnya melanjutkan 

materi biasanya bidan desa akan review kembali materi yang telah disampaikan 

pada pertemuan I dan juga evaluasi (pra-tes dan pasca-tes) hal ini bertujuan 

untuk mengingatkan kembali kepada ibu hamil mengenai materi-materi yang 

telah disampaikan dan juga mempraktekan kembali dirumah dan setelah 

mengadakan review maka akan kembali focus melanjutkan materi kehamilan, 

materi tentang persalinan dimana bagian-bagiannya tentang tanda-tanda 

persalinan,tanda bahaya pada persalinan, proses persalinan, inisiasi menyusu 

dini (IMD) hal ini penting diketui oleh ibu hamil supaya ibu hamil mengetahui 

apa-apa saja yang perlu dipersiapan dan harus diwaspadai. Materi tentang 

perawatan nifas dimana masa nisa adalah masa pemulihan paska persalinan dan 

juga menghindari terjadinya pendarahan pada ibu hamil dan diakhir pertemuan 

tetap dilakukan senam ibu hamil sekitar 10-15 menit.  
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Tabel 4.5 Jadwal pertemuan III Kelas Ibu Hamil bulan April – 

Juni 2020 

No.  Materi  Waktu  Alat Bantu 

1.   Review materi pertemuan II 

dan hasil evaluasi (pra-tes II 

dan pasca-tes II) 

 Senam Ibu Hamil 

 

 

   

21 April 2020 

 

 

Buku KIA 

2.   Evaluasi awal (pra-tes) 

materi pertemuan III 

 Senam Ibu Hamil 

 

28 April 2020 

 

Buku KIA 

3.  Perawatan bayi  

 Perawatan bayi baru lahir 

(BBL) 

 Pemberian vitamin K1 

injeksi pada BBL  

 Tanda bahaya BBL 

 Pengamatan perkembangan 

bayi / anak  

 Pemberian imunisasi pada 

BBL  

 Senam Ibu Hamil  

 

 

 

 

 

05 Mei 2020 

 

 

 

 

 

Buku KIA 

4.  Mitos  

 Penggalian dan pelurusan 

mitos yang berkaitan dengan 

kesehatan ibu dan anak 

 Senam Ibu Hamil 

 

 

13 Mei 2020 

 

 

Buku KIA 

5.  Penyakit menular  

 Infeksi menular Seksual 

(IMS)  
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 Informasi dasar HIV/AIDS 

 Pencegahan dan penanganan 

malaria pada ibu hamil 

 Senam Ibu Hamil  

 

 

20 Mei 2020 

 

Buku KIA 

6.  Akte kelahiran  

 Pentingnya Akte Kelahiran  

 Senam Ibu Hamil 

 

27 Mei 2020 

 

Buku KIA 

7.   Evaluasi harian ke III dan 

evaluasi akhir (pasca-tes) 

materi pertemuan III  

(peningkatan pengetahuan) 

 Senam Ibu Hamil  

 

 

 

05 Juni 2020 

 

 

Buku KIA 

Sumber data : Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

 Berdasarkan tabel diatas pada pertemuan III Kelas Ibu Hamil dilakukan pada 

bulan April-Juni dimana pada awal pertemuan mereview kembali materi yang 

telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya tujuannya supaya ibu hamil bisa 

mengingat dan mempraktekan kembali dan dilakukan evaluasi materi pra-tes dan 

pasca-tes hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana ibu hamil paham dengan 

materi yang pernah diberikan sebelumya. Pemberian materi pada setiap pertemuan 

beragam seperti pada pertemuan III minggu ketiga materi tentang Perawatan Bayi 

dalam hal perawatan bayi terdapat beberapa bagian seperti Perawatan bayi baru 

lahir (BBL), Pemberian vitamin K1 injeksi pada BBL, Tanda bahaya, pengamatan 

perkembangan bayi/ anak dan pemberia imunisasi BBL tujuan dari pemberian 

materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada ibu hamil tentang hal-hal 
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yang harus diwaspadai setelah persalinan dan hal ini penting untuk dilakukan. 

 Pada pertemuan selanjutnya diberikan materi mengenai mitos seperti 

penggalian dan pelurusan mitos yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak 

yang bertujuan untuk menghidari penyakit menular dan infeksi yang terjadi pada 

ibu dan bayi, pada pertemuan selanjutnya tentang penyakit menular seperti infeksi 

menular seksual (IMS), informasi dasar tentang HIV/AIDS, pencegahan dan 

penanganan malaria pada ibu hamil. Kemudian materi tentang akte kelahiran hal 

ini penting dilakukan karna akta kelahiran saat dibutuhkan untuk mendapatkan 

beasiswa, pekerjaan dan jaminan asuransi kesehatan. Pada akhir pertemuan akan 

dilakukan evaluasi akhir mulai dari pertemuaan I sampai pada pertemuan III hal 

ini penting dilakuka untuk mengukur pemahaman ibu hamil selama mengikuti 

kelas ibu hamil.  

B. Hasil Penelitian  

 Inovasi memiliki peranan penting dalam memperbaiki serta 

meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan 

publik. Inovasi dapat diartikan sebagai bentuk penemuan baru, teknologi baru 

atau bentuk pembaharuan.Program Kelas Ibu Hamil merupakan sarana untuk 

belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap  muka 

dalam kelompok yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan ibu-ibu mengenaikehamilan. Adapun fasilitator Kelas Ibu 

Hamil yaitu Bidan atau tenaga kesehatan yang telah mendapat pelatihan 

fasilitator Kelas Ibu Hamil, selain itu untuk melaksanakan Kelas Ibu Hamil 

tentu menggunakan sarana dan prasarana seperti ruang belajar, alat tulis 



62 
 

 
 

menulis seperti papan tulis, spidol, kertas, lembar balik Kelas Ibu Hamil, 

buku pedoman pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, buku pegangan fasilitator, 

laptop dan CD untuk aktivitas fisik atau senam hamil. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung di Puskesmas Rasabou 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu selaku pelaksana. Maka dari itu, inovasi 

program Kelas Ibu Hamil ini menggunakan lima indikator dari teori rogers 

yaitu: 1. Keuntungan 2. Kesesuaian 3. Kerumitan 4.kenungkinan dicoba 

5.kemudahan diamati dan adapun hasil dari penelitian terkait inovasi program 

Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

yaitu: 

1. Keuntungan Relatif (Relative advantage)  

 Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung 

pada Puskesmas Rasabou kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu selaku 

pelaksana Kelas Ibu Hamil maka dari itu inovasi program kelas ibu 

hamil. Keuntungan relative atau relative Advantage program Kelas Ibu 

Hamil sebagai inovasi pelayanan Kesehatan dimana inovasi harus 

memiliki keuntungan dan nilai yang lebih dibandingkan inovasi yang 

sbeelumnya.  

 Adapun keuntungan yang didapat dengan adanya program Kelas 

Ibu Hamil  ini dapat dilihat dari banyak nya Ibu Hamil yang sangat 

antusias untuk mengikuti program Kelas Ibu Hamil dan dengan adanya 

Kelas Ibu Hamil memudahkan masyarakat mengetahui pentingnya 

pengetahuan tentang Ibu Hamil . dalam hasil wawancara dengan EF 
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Kepala Bidan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rasabou Kecamatan 

Hu’u Kabupaten Dompu menyatakan bahwa :  

 ‘’Sebenarnya program Kelas Ibu Hamil adalah Program dari 

pemerintah pusat dan dari  kementrian kesehatan tetapi dilaksanakan 

pada masing-masing dinas kesehatan termasuk dari berbagai 

puskesmas, masalah Kelas Ibu Hamil ini bukan masalah yang sepele 

ada kecenderungan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Hu’u 

yang masih merasa malu dan juga takut untuk bertanya masalah 

kehamilannya karna belum ada tempat khusus yang langsung 

menangani dan juga masih kesusahan dalam mengakses pelayanan 

kesehatan termasuk bidan desa. Maka timbul sebuah program yang 

memunculkan inovasi bagaimana agar ibu hamil ini mau mengkases 

pelayanan kesehatan dengan membuat suatu program Kelas Ibu Hmail 

dimana bidan bertemu langsung dengan ibu hamil membangun rasa 

kepercayaan, membangun rasa kebersamaan di tempat Kelas Ibu 

Hamil tersebut. Maka dari itu banyak keuntungan yang di dapat 

melalui program ini. “ ( Wawancara EF 30 Juni 2022) 

  

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidan Kesehatan 

Masyarakat Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, 

dapat diketahui bahwa Program Kelas Ibu Hamil ini sangat membantu 

masyarakat khususnya Ibu Hamil karena dapat memberikan 

keuntungan tersendiri bagi Ibu Hamil seperti pemeriksaan kehamilan 

yang rutin dapat mengurangi kekhawatirannya, serta menghindari hal-

hal yang membahayakan kehamilannya. Hal tersebut juga didukung 

dengan hasil wawancara dengan salah satu pengguna program Kelas 

Ibu Hamil dari desa Rasabou yang menyatakan bahwa :  

  ‘’Program Kelas Ibu Hamil ini sangat bagus, karena saya yang  

  hamil  pertama tidak mengatahui tentang hal-hal yang perlu  

  dijaga selaama  kehamilan. Kelas Ibu Hamil banyak   

  keuntungan seperti pemeriksaan  kehamilan, makanan yang  

  perlu dijaga dan juga senam untuk ibu hamil  melalui  

  program ini saya banyak mendapat pengetahuan tentang   

  kehamilan saya. (Wawancara dengan TK, 5 Juli 2022  
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 Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu pengguna kelas ibu 

hamil yang ada di desa Rasabou bahwasannya kelas ibu hamil ini sangat 

bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu hamil itu sendiri. Selain itu juga 

di dukung dengan hasil wawancara dengan salah satu ibu hamil yang ada di 

Desa Daha yang menyatakan bahwa : 

  “Dengan adanya kelas ibu hamil saya sangat bersyukur karna saya 

  banyak mendapatkan pengetahuan seputar kehamilan apalagi 

 untuk   saya yang baru pertama kali hamil”.(Wawancara 

 H, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna kelas ibu 

hamil yang ada di desa Daha menyatakan hal yang sama bahwa dengan 

adanya kelas ibu hamil sangat membantu ibu hamil. Selain itu juga hasil 

wawancara dengan salah pengguna kelas ibu hamil yang ada di Desa 

Tengah menyatakan bahwa :  

 “Kelas Ibu Hamil merupakan program yang sangat membantu kami 

 dan masyarakat pada umumnya yang sedang menajalani masa 

 kehamilan dan kami sudah mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan 

 selama proses kehamilan”. (Wawancara N, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kelas 

ibu hamil sangat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun ibu hamil. 

Ditunjukan lagi dengan hasil wawancara dengan ibu hamil Hu’u yang 

menyatakan bahwa : 

 ‘’Program kelas ibu hamil sudah sangat menbantu saya dan banyak 

 manfaat semenjak mengikuti kelas ibu hamil saya sudah paham 

 untuk mengatur pola makan yang diperlukan selama 

 kehamilan”.(Wawancara S, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hamil yang ada di desa 

Hu’u dapat di ketahui bahwa program kelas ibu hamil banyak memberikan 
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manfaat untuk ibu hamil itu sendiri. Selain itu juga ditunjukan dengan hasil 

wawancara yang ada di desa Sawe yang menyatakan bahwa :  

 “Kelas ibu hamil merupakan hal cukup penting untuk sekarang 

 karna dengan mengikuti kelas ibu hamil banyak pengetahuan yang 

 bisa saya dapat seputar kehamilan”.(Wawancara EP, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa 

program kelas ibu hamil memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat khususnya ibu hamil. Hal ini ditunjukan dengan hasil 

wawancara bersa,a ibu hamil yang ada di Desa Jala yang menyatakan bahwa  

 “Program kelas ibu hamil ini sudah memberikan pengetahuan 

 kepada saya dan sudah bisa saya rasakan langsung selama masa 

 kehamilan” (Wawancara J, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu hamil yang ada 

di desa Jala menunjukan bahwa program kelas ibu hamil sangat 

memberikan keuntungan bagi ibu hamil. Hal ini ditunjukan dengan hasil 

wawancara yang ada di desa Cempi Jaya yang menyatakan bawah :  

 “Kelas ibu hamil sudah banyak memberikan manfaat dan 

 keuntungan untuk masyarakat khususnya kami sebagai ibu hamil 

 yang masih kurang pengetahuan seputar kehamilan”. ( Wawancara 

 AW, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelas 

ibu hamil sudah memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya 

ibu hamil yang sangat membutuhkan pemahaman seputar kehamilannya. 

Hal ini ditunjukan dengan hasil wawancara bersama ibu hamil di desa Adu 

yang menyatakan bahwa :  

 “Program kelas ibu hamil sangat bagus dan sangat membantu kami 

 karna selama kehamilan saya sendiri belum terlalu paham mengenai 
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 kehamilan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama proses 

 kehamilan”. ( Wawancara SH, 5 Juli 2022) 

  

 Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa program 

Kelas Ibu Hamil memberikan keuntungan yang dirasakan masyarakat, 

karena dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan. Selain 

itu kelas ibu hamil juga memberikan pelayanan penyuluhan kesehatan atau 

gizi dengan itu ibu hamil dapat mengetahui makanan yang bergizi untuk 

kesehatannya dan juga kesehatan anak yang ada dalam kandungannya. Hal 

yang sama juga disampaikan salah satu keluarga pasien pengguna program 

Kelas Ibu Hamil yang mengatakan bahwa :  

 

‘’program kelas ibu hamil ini memang bagus dan sudah terbukti karna 

saya tidak belajar dari pengalaman orang lain tapi langsung saya 

rasakan sendiri pada saat kehamilan anak pertamaku karna sudah 

banyak pengetahuan yang saya dapat selama mengikuti program kelas 

ibu hamil”(Wawancara 5 Juli 2022) 

 

Hasil wawancara dari kelurga pasien pengguna program kelas ibu hamil 

menunjukan bahwa kelas ibu hamil merupakan program yang bermanfaat 

bagi masyarakat khususnya ibu hamil, selain itu juga hasil wawancara dari 

kader posyandu mengatakan bahwa :  

 “keuntungan yang bisa dirasakan langsung selama proses pelaksanaan 

 program kelas ibu hamil yaitu masyarakat maupun ibu hamil lebih tau 

 tentang kehamilan dan tujuan dari program kelas ibu hamil ini. “ 

 (Wawancara  S,6 Juli 2022) 

 

Selain dari pada itu adapun hasil wawancara dari staf kesehatan keluarga 

dan gizi di puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu  N 

yang mengatakan bahwa :  
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 “Melalui program kelas ibu hamil mereka sudah banyak mengetahui 

 tentang apa itu kehamilan, apa yang baik dan tidak boleh dilakukan 

selama kehamilan, senam ibu hamil dan juga gizi yang dibutuhkan selama 

masa  kehamilan. “ (Wawancara N 6 Juli 2022) 

 

  Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapat selama pelaksanaan 

program kelas ibu hamil sangat banyak memberikan manfaat bagi 

masyarakat khususnya ibu hamil, dimana sebelum adanya program ini 

pengetahuan ibu hamil masih kurang terhadap hal-hal yang perlu 

diantisiapasi selama kehamilan dan pasca persalinan. Dalam program kelas 

ibu hamil ada beberapa pelayanan yaitu pemeriksaan kehamilan, 

penyuluhan kesehatan dan gizi, konsultasi kehamilan dan kesehatan serta 

senam ibu hamil. 

 

Gambar 4.2 Kegiatan Pemeriksaan Ibu Hamil 
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2. Kesesuaian (Compatibility) 

 Kesesuaian atau Compatibility inovasi juga memepunyai sifat 

kesesuaian atau kompatibel dengan inovasi yang sebelumnya, hal ini 

dimaksudkan supaya inovasi yang sebelumnya tidak tergantikan. 

Kesesuaian program kelas ibu hamil dapat dilihat dari segi pelayanan yang 

telah diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Dari hasil wawancara 

dengan EF selaku Kepala Bidan Kesehatan Masyarakat mengatakan 

bahwa :  

 “Dalam pelaksanaan kelas ibu hamil saat ini sesuai harapan 

 karna 8 desa yang ada di kecamatan hu’u telah melaksanakan 

 program kelas ibu hamil selain melalaui kelas ibu hamil mereka 

 juga bisa melakukan pemeriksaan kehamilan melalui 

 posyandu”(Wawancara EF 30 Juni 2022) 

 

 Berdasrkan hasil wawancara EF menunjukan bahwa program kelas 

ibu hamil ini memberikan dampak yang baik, harapan masyarakat 

sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Bidan-bidan setempat, 

karenan pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil ini sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal ini sama seperti yang dikatakan pengelola program 

Kesehatan dan Gizi di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu N yang mengatakan bahwa :  

 “program kelas ibu hamil sudah sesui dengan harapan karena 

 banyak memberikan pengetahuan pada ibu hamil karena disana 

 diberikan materi tentang kehamilan dan juga senam ibu hamil 

 sehingga masyarakat khususnya ibu hamil sudah banyak 

 memahami tentang kehamilan. Selain itu uga banyak masyarakat 

 khususnya ibu hamil menerima program tersebut dengan baik. “ 

 (Wawancara N,6 Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa setiap 

pelaksanaan kelas ibu hamil sudah dilakukan dengan baik dan sudah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat oleh petugas layanan kelas ibu 
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hamil. Seperti ibu yang hamil anak pertama tentu membutuhkan 

pengetahuan tentang kehamilannya memerlukan pengetahuan tentang 

kehamilan dan hal-hal yang perlu diantisipasi selama kehamilan dan 

itu bisa didapatkan melalui kegaitan kelas ibu hamil. Adapun hasil 

wawancara lainya dengan salah satu kelurga pasien yang mengemukan 

bahwa :  

 “program kelas ibu hamil ini sangat bagus dan membantu sekali 

 sesuai dengan kebutuhan maupun harapan dari masyarakat, salah 

 satu nya seperti saya yang hamil anak pertama yang tidak banyak 

 pengetahuannya tentang kehamilan dengan adanya kelas ibu hamil 

 sangat membantu sekali. “  

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas yang mengemukan bahwa 

kelas ibu hamil sudah sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan 

masyarakat selain itu juga hasil wawancara dan observasi dengan 

kader posyandu S yang mengatakan bahwa : 

 ‘’Kelas ibu hami ini sesuai dengan kebutuhan ibu hamil kerana 

 dengan adanya program ini ibu hamil jadi lebih memahami 

 tentang kehamilannya dan dilihat juga dari antusias dari 

 masyarakat yang ikut berpartisipasi mengikuti kelas ibu hamil. 

‘’(Wawancara S,6 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa kelas ibu 

hamil sangat sesui dengan keinginan dan yang diperlukan oleh 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pada salah 

satu kelas ibu hamil yang ada di desa Rasabou yang menyatakan 

bahwa : 

 “Program kelas ibu hamil ii sudah sangat sesuai dan apa yang 

 belum saya ketahui sudah diberikan pemahaman langsung dengan 

 mengikuti kelas ibu hamil” (Wawancara TK,5 Juli 2022) 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna kelas 

ibu hamil yang ada di desa rasabou menunjukan bahwa program ini 

sudah seusia dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini di tunjukan lagi 

dengan hasil wawancara bersama iu hamil yang ada di desa Daha yang 

menyatakan bawha :  

 “dengan adanya kelas ibu hamil saya jadi rutin untuk senam dan 

 pengetahuan yang diberikan selama mengikuti kelas ibu hamil 

 sudah sangat sesuai dengan apa yang saya harapkan” 

 (Wawancara H, 5 Juli 202) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu hamil yang ada di desa 

daha bahwa kelas ibu sudah sangat sesuai dengan keinginan 

masyarakat khususnya ibu hamil. Hal ini ditunjukan dengan hasil 

wawancara bersama dengan salah satu pengguna kelas ibu hamil yang 

ada di desa Tengah yang menyatakan bahwa :  

 “Kelas ibu hamil sudah sesuai dengan yang saya harapkan, saya 

 sudah lumayan paham dengan kehamilan saya “ (Wawancara N,5 

 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa kelas ibu 

hamil sudah membantu masyarakat khususnya ibu hamil itu sendiri. 

Hal ini ditunjukan dengan hasil wawancara bersama ibu hamil yang 

ada di desa Hu’u yang menyatakan bahwa : 

 “selama mengikuti kelas ibu hamil saya jadi tau cara agar proses 

 kehamilan saya terjaga dan bayi yang ada di kandungan saya bisa 

 sehat sampai pada proses persalinan nanti” (Wawancara S, 5 Juli 

 2022) 

 



71 
 

 
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya sudah banyak 

ibu hamil yang merasa sudah sangat di bantu melalui program kelas 

ibu hamil. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama dengan 

ibu hamil yang ada di desa Sawe yang menyatakan bahwa : 

 “program kelas ibu menurut saya sudah sesuai dengan apa yang 

 dibutuhkan oleh masyarakat khususnya ibu hamil pada saat ini 

 karna dengan adanya kelas ibu hamil saya jadi lebih lebih tau hal-

 hal apa saja yang perlu di jaga selama kehamilan”. (Wawancara 

 EP, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasi wawancara dengan salah satu pengguna kelas ibu 

hamil diatas menunjukan bahwa program ini sudah sesuai dengan apa 

yang diahrapkan oleh ibu hamil. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara bersama ibu hamil yang ada di desa Jala yang menyatakan 

bahwa : 

 ‘’ Selama mengikuti kelas ibu hamil saya sangat antusias karna 

 disana kita di ajarkan banyak hal termasuk mejaga pola makan 

 dan senam ibu hamil” (Wawancara J, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kelas ibu sudah susai 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat khususnya ibu hamil itu 

sendiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama dengan 

salah satu pengguna kelas ibu hamil yang ada di desa Cempi Jaya yang 

menyatakan bahwa :  

 “program kelas ibu hamil sangat bagus dan sesui dengan 

 keinginan saya apalagi saya sekarang baru pertama kali 

 mengandung dan dengan adanya kelas ibu hamil sudah sangat 

 membantu saya” (Wawancara AW, 5 Juli 2022) 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna kelas 

ibu hamil di atas bahwasanya dengan adanya kelas ibu hamil sudah 

sangat bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara bersama dengan ibu hamil yang 

ada di desa Adu yang menyatakan bahwa :  

 “Kelas ibu hamil menurut saya sudah sesuai dan bermanfaat bagi 

 saya sendiri karna selama mengikuti kelas ibu hamil saya jadi tau 

 mengenai kehamilan saya “ (Wawancara SH, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa program Kelas Ibu Hamil ini memberikan dampak 

yang sangat baik terhadap masyarakat khususnya Ibu Hamil itu sendiri, 

karena memberikan pengetahuan melalui penyuluhan Kesehatan dan 

Gizi juga pemberian materi mengenai kehamilan pada saat kelas ibu 

hamil dilaksanakan. Pelayanan yang diberikan oleh petugas kelas ibu 

hamil sudah sesui dengan harapan masyarakat, karena penyuluhan 

tentang kesehatan dan gizi merupakan hal-hal yang diperlukan ibu 

hamil. 
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Gambar 4.3 Kegiatan Pemberian Materi Ibu Hamil 

 

3. Kerumitan (Complexity) 

 Kerumitan atau complexity dalam inovasi yang sifatnya memiliki 

tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi 

yang sebelumnya. Sebagai pemberi pelayanan tentu melakukan 

pembelajaran untuk mengurangi kerumitan yang ada dalam program 

tersebut, sehingga program kelas ibu hamil ini bisa berjalan dengan baik. 

Dari hasil wawancara dengan EF selaku Kepala Bidan Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

mengatakan bahwa :  

 “Kerunitannya tergantung dari penerima masyarakat itu sendiri, 

 kadang kala kan masyarakat masih ada yang lebih mengutamakan 

 misalnya untuk mengelola kebunnya istrinya diikutkan sehingga 

 tidak tidak lagi mengikuti layanan Kelas Ibu Hamil kalau dari 

 pemerintah daerah semua sudah mendukung pemerintah 

 kabupaten serta desa atau kelurahan untuk menjalankan program 

 Kelas Ibu Hamil. “(Wawancara EF,30 Juni 2022) 

 

 Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat ada 

yang mengutamakan pekerjaan yang lain dibandingkan mengikuti 

layanan Kelas Ibu Hamil, namun begitu para petugas layanan kelas ibu 

hamil tidak berhenti untuk melakukan pelayanan tersebut karena 
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program ini membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat 

khususnya ibu hamil itu sendiri. Dalam hasil wawancara dengan ES 

selaku Bidan Desa di Rasabou mengatakan bahwa : 

 “program kelas ibu hamil sejauh ini belum memiliki hal yang 

 terlalu rumit Karena para ibu hamil memberikan respon yang baik 

 mengenai Kelas Ibu Hamil. Memang pertama kali ikut kelas ibu 

 hamil masih ada juga sebagian dari ibu hamil yang masih bingung 

 yang perlu dilakukan pada saat diadakan kelas ibu hamil, namun 

 hal itu bisa teratasi secara tepat karena kami selaku bidan desa 

 memberikan pemahaman terhadap ibu hamil dan masyarakat pun 

 memberikan respon yang baik. (Wawancara 30 Juni 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa 

masyarakat sama sekali tidak mengalami kerumitan dalam pelaksanaan 

Kelas Ibu Hamil ini, bahkan masyarakat merespon dengan baik adanya 

kegiatan kelas ibu hamil ini. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan TK selaku ibu hamil atau peserta Kelas Ibu Hamil di Desa 

Rasabou yang mengatakan bahwa : 

 “sama sekali tidak ada kerumitan yang kurasakan pada saat 

 pelaksanaan Kelas Ibu Hamil bahkan program ini sangat bagus, 

 apalagi saya kurang paham tentang kehamilan tentu dengan 

 adanya  program ini sangat menbantu sekali meski 

 terkadang kita  teekendala gara-gara ada kegiatan namun 

 kita tetap menyempatkan  diri untuk hadir meskipun Kelasnya 

 sudah mulai. “ (Wawancara TK,05 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu hamil yang ada 

di desa Rasabou bahwasanya tidak mengalami kesulitan hanya saja 

mereka susah membagi waktu karna disibukkan dengan pekerjaan 

rumah dan sebagainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara 
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bersama dengan ibu hamil yang ada di Desa Daha yang menyatakan 

bahwa : 

 ‘’sebenarnya saya tidak mengalami kesulitan atau kerumitan 

 dalam mengikuti kelas ibu hamil hanya saja saya susah membagi 

 waktu karna saya harus ke sawah dan berkebun” (Wawancara H,5 

 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat tidak 

terlalu merasa kesulitan selama mengikuti program kelas ibu hamil 

bahkan kelas ibu sudah banyak memberikan manfaat. Hal ini dapat di 

buktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu hamil 

yang ada di Tengah yang menyatakan bahwa : 

 “Program kelas ibu hamil sudah bagus dan sejauh ini saya tidak 

 merasa punya kesulitan maupun kendala yang dihadapi selama   

 mengikuti kelas ibu hamil itu sendiri” (Wawancara N,5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disipulkan bahwa 

program kelas ibu hamil tidak terlalu begitu rumit dan mengalami 

kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama dengan 

ibu hamil yang ada di desa Hu’u yang menyatakan bahwa : 

 “kelas ibu hamil adalah kelas yang cukup bermanfaat bagi saya 

 selama mengikuti kelas ibu hamil belum mengalami kesulitan 

 hanya saja saya sulit membagi waktu karna harus mengurus 

 rumah dank e sawah” (Wawancara S, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu hamil yang ada 

di desa Hu’u bahwasanya program ini belum mengalami kesulitan. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil dengan ibu hamil yang ada di desa Sawe 

yang menyatakan bahwa :  
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 “Program ini sudah sangat membantu saya dan sudah sangat 

 bermanfaat dan untuk kesulitan yang dihadapi selama mengikuti 

 kelas ibu hamil belum ada “ (Wawancara EP, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

program kelas ibu hamil tidak terlalu sulit untuk masyarakat 

khususnya ibu hamil itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan bersama ibu hamil yang ada di Jala yang 

menyatakan bahwa : 

 “saya merasa program kelas ibu hamil ini sudah sangat membantu 

 saya selama proses kehamilan saya kalaupun masalah kendala 

 yang dihadapi saya hanya kesulitan membagi waktu”. 

 (Wawancara J, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu ibu hamil diatas 

menyatakan bahwa program ini tidak terlalu kesulitan hanya saja 

merasa merasa terkendala pada pribadi masing-masing. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ibu hamil yang ada di desa 

Cempi Jaya yang menyatakan bahwa : 

 “mengenai kesulitan yang dihadapi mungkin belum ada karna 

 menurut saya program kelas ibu hamil ini lebih banyak membantu 

 masyarakat khususnya ibu hami itu sendiri”. (Wawancara AW, 5 

 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu hamil yang ada 

di desa Cempi Jaya bahwasannya mereka belum merasakan kesulitan 

selama mengikutinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

wawanvara bersama dengan ibu hamil yang ada di des Hu’u yang 

menyatakan bahwa : 
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 ‘’Program ini sudah bagus dan perlu dikembangkan lagi sejauh ini 

 saya belum merasa kesulitan maupun terkendala selama mengikuti 

 kelas ibu hamil”. (Wawancara SH, 5 Juli 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa kegiatan 

Kelas Ibu Hamil sangat diterima dikalangan masyarakat khususnya ibu 

hamil walaupun sebagian masyarakat lebih mementingkan pekerjaan 

dibanding mengikuti kelas ibu hamil namun mereka paham akan 

pentingnya kelas ibu hamil untuk menambah pengetahuannya. Selain 

itu adapun hasil wawancara dengan N selaku pengelola kesehatan 

kelaurga dan gizi mengatakan bahwa : 

 “Kerumitan dalam pelaksanaan program kelas ibu hamiil ini 

 terkadang ada sebagian ibu hamil yang belum memahami tentang 

 program tersebut apalagi ibu hamil yang usianya tidak muda atau 

 sedikit lebih tua, namun para bidan akan tetap berusaha 

 memberikan pelayanan yang baik terhadap ibu hamil. “ 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kerumitan dalam 

program kelas ibu hamil tidak mejadi penghalang bagi petugas untuk 

tetap melaksanakan kelas ibu hamil, dimana kelas ibu hamil dilakukan 

dengan baik meskipun ada beberapa kerumitan yang terjadi pada saat 

pelaksanaan kelas ibu hamil tersebut.  
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Gambar 4.4 Kegiatan Penyuluhan Ibu Hamil 

 

4. Kemungkinan dicoba (Triability) 

 Kemungkinan diciba atau triability inovasi kelas ibu hamil telah 

diberlakukan secara sah setelah adanya sosialisasi dan pembagian alat 

yang l=telah dilakukan pemerintah. Dalam melakukan inovasi terhadap 

tahapan yang dilakukan petugas sebelum melaksanakan Kelas Ibu Hamil. 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan EF selaku Kepala Bidan 

Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu mengatakan bahwa : 

 “Program kelas ibu hamil ini sudah teruji, maka dari itu kita 

 dengan gampang melakukan Kelas Ibu Hamil dengan cara 

 membentuk beberapa kelompok disetiap tempat dilaksanakannya 

 kelas ibu hamil. Petugas layanan ini mempersiapkan materi untuk 

 dipaparkan pada saat pelaksanan ibu hamil ini, dengan begitu 

 para  ibu hamil akan lebih mudah menerima materi yang telah 

 diberikan  karenan program kelas ibu hamil sudah teruji dan 

 dilaksanakan  disemua desa yang ada di Kecamatan Hu’u. “ 

 (Wawancara EF,6Juni 2022) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidan kesehatan 

masyarakat menunjukan bahwa program Kelas Ibu Hamil ini sudah 

diuji dan disosialisasikan sehingga mudah untuk dijalankan dan 
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diterima di kalangan masyarakat khususnya ibu hamil dengan bantuan 

kader disetiap Desa lebih memudahkan petugas untuk melaksanakan 

kelas ibu hamil. Adapun hasil wawancara dengan N selaku salah satu 

staf pengelola Kesehatan Keluarga dan Gizi yang mengatakan bahwa :  

 “sebelum dilaksanakan program kelas ibu hamil kami memanggil 

 salah satu Bidan atau perwakilan dari setiap Puskesmas untuk 

 penyampaian mengenai kelas ibu hamil. Kita melakukan pelatihan  

 sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kelas 

 ibu hamil tersebut. “  

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa  

dalam kegiatan kelas ibu hamil telah diuji dan disosialisasikan kepada 

pihak pelaksana agar masyarakat khususnya ibu hamil mengetahui 

adanya kegiatan tersebut, hal ini  memudahkan para petugas dan kader 

untuk menjalankan program tersebut.  

 

Gambar 4.5 Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Rasabou 

  

5. Kemudahkan diamati (observability) 

 Kemudahan diamati (observability) dalam inovasi pelayanan harus 

bisa diamati dari segi bagaimana pelayanan ini bekerja dan menghasilkan 

sesuatu yang baik. Sehingga hasil yang baik dari pelayanan Kelas Ibu 
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Hamil dapat mendorong partisipasi dan mendukung inovasi tersebut. 

Dalam hasil wawancara N selaku staf program Kesehatan Keluarga dan 

Gizi mengatakan bahwa : 

 “Kelas ibu hamil sangat mudah dilakukan apalagi para Ibu Hamil 

 sangat antusias untuk mengikuti kelas ibu hamil setiap 

 pelaksanaannya karena semangat dari para peserta membuat 

 Kelas  Ibu Hamil ini terlaksana dengan mudah dan juga mereka 

 senang mengikuti kegiatan yang ada didalamnya seperti 

 pemeriksaan  kehamilan dan juga senam ibu hamil”  

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa program 

kelas ibu hamil memudahkan masyarakat uuntuk memperoleh 

pengetahuan tentang kehamilan dan juga melakukan pemeriksaan 

kesehatan kehamilannya. Karena dengan adanya kelas ibu hamil ini 

membuat para ibu hamil merasa lebih tenang. Dari hasil wawancara 

tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan S selaku Kader Posyandu mengatakan bahwa :  

 “Sebelumnya kita para kader berkumpul untuk pembagian tugas 

 pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan kami menginformasikan kepada 

 ibu hamil dan Alhamdulillah ibu-ibu hsmil hamil mengerti dan 

 mau mengikuti program ini dan dengan begitu kami pun akan lebih 

 mudah untuk menjalankannya “ 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi program 

kelas ibu hamil sudah sangat bagus dan juga memberikan keuntungan 

bagi masyarakat khususnya ibu hamil, dimana pelaksanaan kelas ibu 

hamil memberikan beberapa pelayanan seperti pemeriksaan kehamilan, 

penyuluhan kesehatan gizi,konsultasi kehamilan atau kesehatan dan 

juga senam ibu hamil. Begitupun dengan hasil wawancara mengenai 

kesesuaian program, kelas ibu hamil merupakan kegiatan yang sudah 
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sesuai dengan pelayanan yang diberikan terhadap ibu hamil. Pelayanan 

yang diberikan dan yang ada dalam kelas ibu hamil sudah sesuai 

dengan kebutuhan ibu hamil.  

 

 

Gambar 4.6 Kegiatan Kelas Ibu Hamil 

  

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

kerumitan dalam program kelas ibu hamil pasti ada, namun hal itu bisa 

diatasi oleh petugas pelaksana dari kelas ibu hamil. Kerumitan yang 

ada pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil bukan hal yang sulit dalam 

pelaksanaan kelas ibu hamil. Adapun kemungkinan dicoba dalam 

program kelas ibu hamil dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

kelas ibu hamil telah diuju dan juga disosialisasikan kepada pihak 

pelaksana agar masyarakat khususnya ibu hamil mengenai kegiatan 

tersebut, hail ini akan memudahkan para petugas dan kader untuk 

menjalankan program tersebut. Sedangkan kemudahan diamati dalam 

program kelas ibu hamil berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 
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dokumentasi menunjukan bahwa kegiatan kelas ibu hamil sangat 

memudahkan masyarakat khususnya ibu hamil yang statusnya sebagai 

peserta kelas ibu hamil tentu akan mudah mendapatkan pengetahuan 

tentang kehamilan.  

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya terkait Inovasi Layanan Kelas Ibu Hamil di Puskesmas 

Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu apabila dikaitkan dengan 

dengan teori yang dikemukakan oleh  Rogers dalam Suwarno (2008:17), 

ditemukan indikator yang menfokuskan inovasi diantarannya yaitu, 

Keuntugan Relatif (Relative Advantage), Kesesuaian (Compatibility), 

Kerumitan (Complexity), Kemudahan diamati (Observability), dan 

Kemungkinan dicoba (Triability) 

Berikut pelaksanaan dari seluruh indicator-indikator tersebut.  

1. Keuntungan program  

 Dalam suatu inovasi harus mempunyai nilai lebih dan keuntungan 

dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya, Menurut Huberman 

dalam Kristiawan dkk (2018) Inovasi adalah proses kreatif yang 

memilih, mengatur, memanfaatkan sumber daya manusia dan materi 

dengan baru dan unik untuk menghasilkan pencapaian lebih tinggi 

untuk tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Keunggulan relative yang 

dimaksud disini merupakan kadar atau tingkat sebuah inovasi 

dipersipsikan lebih baik daripada ide ide inovasi sebelumnya dalam 
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artian inovasi program kelas ibu hamil mempunyai keuntungan yang 

lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini Puskesmas Rasabou 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu mengeluarkan program kelas ibu 

hamil dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat. Inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan 

solusi yag kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk 

lebih memakmurkan kehidupan masyarakat oleh Suryana (2014:43). 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Eka Maulya Julyanti 

(2019 dengan Judul Kelas Ibu Hamil untuk memantau capaian 

kunjungan K4 (Kemilau Kupat) sebagai intervensi inovatif dalam 

upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak di desa Bulu Kecamatan 

dilihat dari indicator memiliki keuntungan karna Antenatel Care 9 

(ANC) sangat penting bagi kesehatan ibu dan janin keuntungan yang 

bisa didapatkan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan 

K4 melalui intervensi yang sesuai dengan faktor penyebab, 

melaksanakan pemeriksaan ibu hamil, deteksi risiko tinggi, pendidikan 

kesehatan, latihan senam ibu hamil dan perencanaan persalinan.  

 Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukan bahwa Inovasi 

Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabuapten 

Dompu memiliki keuntungan yang terletak pada aspek pengetahuan 

ibu hamil selama masa kehamilannya Program kelas ibu hamil ini 

merupakan program yang membawa perubahan baik terhadap 
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masyarakat khususnya ibu hamil. Dan dalam pelaksanaan kelas ibu 

hamil ini dibutuhkan kemampuan yang lebih untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam kata inovasi selalu ada 

nilai kebaruan yang melekat dan ada hal yang membedakannya dengan 

yang lain, terlihat bahwa inovasi kelas ibu hamil yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah menunjukan bahwa nilai kebaruan yang 

melekat pada program kelas ibu hamil ini yaitu dengan mumudahkan 

para ibu hamil untuk lebih mengetahui hal-hal yang perlu diantisipasi 

selama kehamilan dan dapat membuat ibu hamil lebih tenang dalam 

menangani proses persalinannya nanti. Maka dapat dikatakan bahwa 

kegiatan kelas ibu hamil ini telah membawa perubahan yang baik 

terhadap masyarakat khususnya ibu hamil dibangdingkan yang dulu 

sebelumnya adanya program kelas ibu hamil, karena sebelumnya 

adanya kelas ibu hamil masyarakat  belum mengetahui tentang 

pentingnya pengetahuan kehamilan.  

 Menurut penulis program ini merupakan terobosan atau inovasi 

yang efektif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu 

hamil. Program ini dikeluarkan sebagai upaya untuk memudahkan 

masyarakat khususnya ibu hamil tentang hal-hal apa saja yang harus 

dan tidak perlu dilakukan selama masa kehamilannya.  

2. Kesesuaian Program  

 Dalam pengembngannya inovasi inovasi mempunyai sifat 

kesesuaian atau kompatibel dengan inovasi sebelumnya. Hal ini 
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dimaksudkan agar inovasi yang sebelumnya tidak digantikan begitu 

saja karena adanya inovasi baru, namun juga menajadikan inovasi 

yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi yang baru 

Menurut Milles B, Mattehew dalam Kristiawan, dkk. (2018) 

berpendapat “Innovation is a species it seems useful to define an 

innovation as a deliberate, novel, specific change, which is thought to 

be more efficacious in accomplishing the goal of system”. Yaitu 

inovasi adalah spesies dari genus ‘’Perubahan’’. Secara umum 

tampaknya berguna untuk mendefiisikan inovasi sebagai perubahan 

yang disengaja, baru, spesifik, yang dianggap lebih efektif dalam 

mencspai tujuan sistem. Inovasi merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu 

pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat 

nilai baru suatu produk, proses atau jasa oleh Luecke (2003:2). 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Andi Ika Nurul Fadilah 

(2019) dengan judul Pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan 

anak melalui program sistem informasi jejaring rujukan expanding 

maternal and newborn survival (SIJARIEMAS) dimana dalam 

program ini lebih mengarah pada pelaksanaan inovasi pelayanan yang 

merupakan program lanjutan dari program yang pernah ada di 

sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa kesesuaian itu adalah 

menyesuaikan tidak merubah sama sekali program yang pernah ada 
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artinya tergantung dari kreatif dan ide baru yang akan dimunculkan 

kembali. 

 Sedangkan hasil penelitian penulis terkait unsur kesesuaian 

menunjukan bahwa layanan kelas ibu hamil merupakan hasil 

modifikasi atau pengembangan yang tidak menimbulkan kesan 

mengubah konsep awal tetapi lebih memberikan nilai tambahan dari 

konsep sebelumnya. dalam pelaksanaan kelas ibu hamil bidan cukup 

melakukan pendaftaran atau di dsta terlebih dahulu oleh pihak yang 

akan melaksanakan program kelas ibu hamil selanjutnya ibu hamil 

sudah bisa mengikuti kelas ibu hamil sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Sebelum adanya Kelas Ibu hamil masyarakat masih suka 

bingung dan khawatir dengan kehamilannya apalagi bagi ibu hamil 

yang baru saja hamil dan belum memiliki pengetahuan seputar 

kehamilannya.Pengembangan inovasi dikenal dengan tahapan 

pengembangan inovasi yang selalu muncul, melalui inovasi pelayanan 

publik Puskesmas Rasabou Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

dengan memanfaatkan teknologi dalam menajalankan program kelas 

ibu hamil dengan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan 

program kelas ibu hamil.  

 Upaya pemerintah dalam melaksanakan program kelas ibu hamil 

sudah dapat dikatakan sesuai karena ada berbagai kegiatan yang ada 

didalamnya dan itu sangat banyak memberikan manfaat bagi 

masyarakat khususnya ibu hamil itu sendiri. Dengan adanya kegiatan 
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kelas ibu hamil masyarakar mulai mengetahui hal-hal yang perlu 

diantisipasi selama kehamilan dan juga ketika melahirkan dirumah 

tanpa menghiraukan dampak dari hal itu sendiri. Maka dari itu kelas 

ibu hamil dapat dikatakan sesuai karena memberikan pengetahuan 

yang lebih kepada ibu hamil.  

3. Kerumitan program  

 Inovasi tentu memiliki tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih 

timggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Menurut pasalong 

dalam (Riani,2021) Pelayanan pada dasarnya didefinisikan menjadi 

aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 

Inovasi dilakukan melalui proses yang dipersiapkan dengan matang, 

jelas, tidak tergesa-gesa dan sudah direncanakan terelebih dahulu oleh 

Milles (1973). Pemerintah juga melihat kerumitan pada kelas ibu hamil 

karena susahnya masyarakat dikumpulkan pada saat pelaksanaan kelas 

ibu hamil, dengan alasan banyak pekerjaan, cakep, dan sebagainya. 

Namun terlepas daripada itu masyarakat bisa memahami pemtingnya 

kelas ibu hamil untuk kesehatan ibu dan anak. Tingkat kerumitan dari 

suatu inovasi tergantung seberapa sulit menggunakan dan memahami 

inovasi tersebut, karena semakin mudah inovasi itu dipahami dan 

mengerti oleh pengguna inovasi, maka inovasi tersebut akan semakin 

cepat digunakan. Penyebaran inovasi ini menawarkan cara yang lebih 



88 
 

 
 

baik dan lebih baru maka tingkat kerumitannya tidak menjadi masalah 

yang penting.  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Mariam (2021) dengan 

judul Inovasi Layanan Kesehatan Kelas Ibu Hamil (Studi Dinas 

Kesehatan Kabuapten Bone) focus penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana penerapan Program Kelas Ibu Hamil tersebut 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang 

kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan bisa disebut 

sebagai sebuah inovasi yang telah memenuhi kriteria atau indikator 

dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena 

yang terjadi dalam program Kelas Ibu Hamil. 

 Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kegiatan kelas ibu 

hamil merupakan salah satu program pemerintah kabupaten Bone yang 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada ibu Hamill dan 

layanan kesehatan yang diperlukan selama proses kehamilan dan juga 

melakukan identifikasi atau semua ibu hamil yang ada di wilayah 

tersebut melakukan pendaftaran untuk mengikuti kelas ibu. 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai indicator kerumitan 

dimana keterkaitan antara penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

memiliki kerumitan dalam ibu hamil itu sendiri karna masih sulitnya 

membagi waktu apalagi kebanyakan masyarakat masih petani.  
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4. Kemungkinan dicoba Program  

 Kualitas sebuah inovasi memang sangat penting, suatu inovasi 

dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Menurut Agung sukarmin 

(2020) adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan 

masyarakat atau orang lain yang mempunyai kepentingan atau 

keperluan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang ditetapkan. Inovasi yang dapat dicoba akan diadopsi dan 

diimplementasikan lebih sering dan lebih cepat daripada inovasi yang 

kurang bisa diimplemntasikan.  

 Keunggulan Kelas Ibu Hamil yang banyak memberikan manfaat 

kepada para ibu hamil telah diberlakukan secara sah dan telah diuji dan 

terbukti mempunyai nilai lebih atau keuntungan dibanding dengan 

inovasi sebelumnya. Sebuah inovasi harus melewati fase uji coba 

dimana masa uji coba inovasi kelas ibu hamil dilakukan sebelum 

program ini benar-benar dijalankan di setiap kecamatan. Selain di uji 

terlebih dahulu, kemanfaatkan dari program ini harus diketahui terlebih 

dahulu dan dapat dirasakan memiliki nilai lebih dari pelayanan yang 

sebelumnya kegiatan kelas ibu hamil sebelum dilaksanakan di 

kecamatan ataupun setiap desa di Puskesmas Rasabou Kecamatan 

Hu’u Kabupaten Dompu untuk melakukan sosialisasi mengenai kelas 

ibu hamil.  
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5. Kemudahan diamati Program  

 Setelah melihat prosedur atau proses Kelas Ibu Hamil tentunya 

keseluruhan proses mudah dijalankan ataupun diamati sejauh mana 

program ini dapat terlaksana dan memberikan keuntungan serta 

kemudahan bagi masyarakat khususnya ibu hamil. Menurut Rogers 

(1983) keterlihatan merupakan tingkat dimana sebuah inovasi itu 

kelihatan bagi orang lain. Semakin mudah bagi individu untuk melihat 

hasil sebuah inovasi, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk 

mengadopsinya.  Dimana dalam pelaksana kelas ibu hamil ini para 

petugas menajalankan tugasnya dengan baik seperti ibu hamil yang 

tidak hadir pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil petugas atau kader 

yang mendatangi rumah ibu hamil.  

 Inovasi pelayanan Kelas Ibu Hamil ini harus bisa diamati dari segi 

bagaimana pelayanan ini memberikan manfaat atau pelayanan ini 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baik dan lebih bermanfaat  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan indicator pada penerapan inovasi Program Kelas Ibu 

Hamil maka penelitian dapat memberikan kesimpulan bahwa 

penerapan inovasi pelayanan publik di Puskesmas Rasabou Kecamatan 

Hu’u Kabupaten Dompu sebagai berikut : 

1. Keuntungan program, dapat dikatakan bahwa program 

inimemberikan keuntungan pada ibu hamil dan mampu 

memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang perlu di antisipasi 

selama kehamilan.  

2. Kesesuaian program, menunjukan bahwa pihak pelaksana telah 

melakukan kegiatan sosialisasi kepada pihak yang akan 

melaksanakan kegiatan Program Kelas Ibu Hamil tersebut, 

tujuannya agar setiap pihak dapat mengetahui maksud  dari 

program kelas ibu hamil dan bersedia melakukan kerjasama, namu 

selain itu juga sosialisasi dilakukan kepada masyarakat lebih 

mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan program kelas ibu 

hamil dan tentu program ini akan sesui dengan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri dan ibu hamil. 

3.   Kerumitan Program, setiap inovasi tentu memiliki kerumitan 

namun dalam program kelas ibu hamil ini masih terdapat kendala 

sulitnya membagi waktu bagi ibu hamil itu sendiri karna disibukan 
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dengan kegiatan seperti harus ke sawah, mengurus rumah, dan 

berkebun tapi lebih banyak menguntungkan ibu hamil itu sendiri. 

Seperti mengurangi kecemasan ibu hamil akan hal-hal yang tidak 

diinginkan selama kehamilan. 

4. Kemungkinan Program, dalam mengeluarkan suatu inovasi tentu 

banyak hal yang akan terjadi, mencoba dan menguji suatu program 

merupakanan hal yang perlu dilakukan dalam mencapai inovasi 

yang baru. Namun inovasi program kelas ibu hamil ini 

memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya 

kepada ibu hamil dan telah terbukti mempunyai nilai lebih atau 

keuntungan yang didapat.  

5. Kemudahan Program, sebuah inovasi tentu ada kemudahan dan 

dalam program kelas ibu hamil, inovasi ini dapat diamati oleh 

seluruh masyarakat baik untuk ibu hamil itu sendiri maupun 

keluarga dari pengguna program.  

 

B. SARAN   

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran 

yaitu : 

1. Diharapkan adanya kelengkapan data atau informasi pada 

aplikasi online agar masyarakat lebih mudah mengakses 

informasi. 
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2. Diharapkan kepada Puskesmas untuk lebih memaksimalkan 

dalam hal memberikana pelayanan yang baik kepada 

masyarakat.  

3. Diharapkan inovasi ini terus ditingkatkan dan selalu 

memunculkan hal-hal yang baru dalam program kelas ibu 

hamil.  
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