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Tujuan
Mahasiswa dapat menjelaskan kembali 

strategi membantu klien dalam 

pengambilan keputusan

01

Mahasiswa dapat menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan

02

Mahasiswa dapat melakukan ketrampilan 

pembuatan keputusan dan pemberian 

informasi efektif

04

Mahasiswa dapat menyebutkan tipe-tipe 

pengambilan keputusan03



Pengambilan Keptusan

“sebuah proses memilih tindakan dalam mencapai suatu tujuan”



Penting bagi petugas Kesehatan

membantu klien dalam pengambilan

keputusan, terutama dalam kondisi

k e g a w a t d a r u r a t a n

R e m e m b e r ! ! ! ! !



Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan

Faktor Budaya

meliputi peran budaya, 

sub budaya dan kelas

sosial

Faktor sosial

meliputi kelompok 

acuan, keluarga, peran 

dan status. 

Faktor pribadi

yang termasuk usia

dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan

ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan 

konsep diri.

Faktor psikologis

meliputi motivasi, 

persepsi, 

pengetahuan, 

keyakinan dan 

pendirian

Keadaan internal

Ex: Keputusan yang 

memerlukan biaya, 

tetapi keadaan yang 

tidak mendukung

Tersedianya

informasi yang 

diperlukan

Informasi yang cukup

akan membuat

keputusan menjadi

lebih baik

Keadaan Ekstern

Keadaan atau

lingkungan diluar

dapat berupa, 

ekonomi, sosial, politik, 

hukum, budaya dll

harus ikut diperhatikan

Kepribadian dan 

Kecakapan

Pengambilan

Keputusan

penilaian, kebutuhan, 

tingkat inteligensi, 

kapasitas, kapabilitas, 

keterampilan, dll



Tipe Pengambilan Keputusan

Pengambilan 

keputusan 

untuk tidak 

berbuat apa-apa 

karena 

ketidaksanggup

an atau merasa 

tidak sanggup.

Pengambilan 

keputusan intuitif,

sifatnya segera, 

langsung 

diputuskan, karena 

keputusan tersebut 

dirasakan paling 

tepat.

Pengambilan 

keputusan yang 

terpaksa, karena 

segera 

dilaksanakan.

Pengambilan 

keputusan yang 

reaktif. Sering 

kali dilakukan 

dalam situasi 

marah dan 

tergesa-gesa.

Pengambilan 

keputusan yang 

ditangguhkan. 

Dialihkan pada 

orang lain yang 

bertanggung 

jawab.



Hal Yang Ditekankan Saat Membantu Pengambilan Keputusan

Hati-hati dan bersikap bijaksana dalam

pengambilan keputusan karena

berkaitan dengan masalah kehamilan,

persalinan, dan nifas

Pengambilan keputusan ini dibuat setelah

klien diberi informasi secukupnya untuk

menimbang pilihan sesuai dengan

situasinya (Informed Consent).

Bantu klien dalam pengambilan

keputusan dengan memberikan saran

yang sesuai dengan riwayat

kesehatannya, keinginan pribadi dan

situasi.

Keputusan merupakan hak dan menjadi 

tanggung jawab klien



Tahap Pengambilan Keputusan

observasi

kesadaran ini diikuti ol

eh satu periode peren

ungan

Analisis

Maasalah

menyadari bahwa keb

utuhan untuk memutu

skan sesuatu menjadi

semakin nyata

Menetapkan

Tujuan
mempertimbangkan ha

rapan yang akan dicap

ai dalam mengambil ke

putusan. 

Memahami

Masalah
Kebutuhan individu

dalam memahami sec

ara benar permasalah

an



Tahap Pengambilan Keputusan

Menentukan

pilihan
menetapkan pilihan te

rbaik dari berbagai pili

han yang ada

Evaluasi pilihan

ketepatan masing-ma

sing pilihan terhadap t

ujuan pengambilan ke

putusan

memilih

Memilih keputusan

dari beberapa hal

yang ada

Menerapkan dan 

monitoring
You can simply melib

atkan perubahan-peru

bahan yang terjadi ka

rena pilihan yang tela

h dipilih.

efektivitas dalam me

mecahkan masalah



3K dalam Pembuatan Keputusan yang Baik

Identifikasi 

kondisi yang 

dihadapi klien

K ONDISI

Susunlah daftar 

kehendak atau pilihan 

keputusan

Langkah ketiga

Untuk setiap pilihan, 

buatlah daftar 

konsekuensinya baik 

yang positif maupun yang 

negatif

K EHENDAK K ONSEKUENSI



Kasus…
Ny.L usia 17 tahun, hamil pertama dengan usia kehamilan 32

minggu. Ia tinggal di desa dimana desa tersebut terdapat

puskesmas dan dukun bayi. Namun jarak antara rumah Ny.L

dengan puskesmas jauh dan alat transportasi yang langsung

menuju puskesmas belum tersedia. Ny. L menginginkan untuk

melahirkan di Puskesmas, tetapi keluarga tidak memiliki uang

untuk biaya transportasi maupun kelahiran di Puskesmas karena

tidak memiliki BPJS.



Bagaimana peran bidan dalam upaya 

membantu mengambil keputusan yang 

tepat? Identifikasi tahap pengambilan

keputusan dan factor yang 

mempengaruhi!



JADILAH BIDAN SOLUTIF


