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Abstract 
 
Partograf is a tool to observe labor improvement and an early detection of the possibility in 
occurrence of long partus so that it helps the paramedic in taking the decision and 
immediate act. Therefore, the completeness in the filling of partograf must be done in every 
normal labor upbringing. The objective of this research is to analyze the correlation 
between midwife’s knowledge level about partograf with the partograf documentary sheet 
completeness in health facility work area IBI Ranting Ngemplak Boyolali. The research 
design of this research is quantitative research and using cross sectional approach. The 
populations in this research were the 34 midwives. The sample taking was using saturated 
sampling. The data analysis between knowledge with partograf documentary sheet 
completeness was using Kolmogorov-Smirnov test and analysis between length of work 
with partograf documentary sheet completeness was using Chi Square test using SPSS. The 
result of this research shows that there is no correlation between midwife’s knowledge level 
about partograf with the partograf documentary sheet completeness with score p=0,130 
(p>0,05). There are relationship between midwife’s length of work with the partograf 
documentary sheet completeness with score p=0,019 (p<0,05). 
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Abstrak  
 
Partograf merupakan alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan deteksi dini 
kemungkinan terjadinya partus lama sehingga membantu petugas kesehatan dalam 
mengambil keputusan dan tindakan segera. Oleh karena itu kelengkapan pengisian 
partograf harus dilakukan dalam setiap asuhan persalinan normal. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan bidan tentang partograf dengan 
kelengkapan pendokumentasian lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI 
ranting Ngemplak Boyolali. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 bidan. Pemilihan 
sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan uji Chi Square 
dan uji alternatif lainnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan bidan tentang 
partograf dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf dengan nilai p=0,130 
(p>0,05). Ada hubungan antara masa kerja bidan dengan kelengkapan pendokumentasian 
lembar patograf dengan nilai p=0,019 (p < 0,05). 
Kata kunci : Bidan, Partograf, Kelengkapan 

 
 

PENDAHULUAN 

Indikator terpenting untuk menilai kualitas pelayanan obstetri dan ginekologi di 

suatu wilayah adalah dengan melihat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di 

wilayah tersebut. Berdasarkan hasil SDKI angka kematian ibu menurun dari 307 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2007. Sementara target yang akan dicapai sesuai kesepakatan Millennium 

Development Goals (MDGs) tahun 2015, angka kematian ibu turun menjadi 102 kematian 

per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah telah memiliki komitmen untuk mempercepat 

penurunan angka kematian Ibu di Indonesia sesuai sasaran  MDGs (Depkes RI, 2012) 

Upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah 

dengan menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan, khususnya dalam proses melahirkan. 

Selain meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, pemerintah juga berupaya 

menghasilkan bidan-bidan profesional antara lain dengan melakukan pelatihan penanganan 

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal bagi bidan, dimana pelatihan tersebut salah satunya 

adalah penggunakan partograf pada proses pertolongan persalinan (Indrawati, 2004). 

Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan membantu petugas 

kesehatan dalam mengambil keputusan dalam penatalaksanaan, selain itu juga memberi 



peringatan pada petugas kesehatan bahwa suatu persalinan berlangsung lama, gawat ibu 

dan janin, dan tindakan antisipasi segera (Sumapraja, 2002). 

Partograf merupakan alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan deteksi 

dini kemungkinan terjadinya partus lama sehingga membantu petugas kesehatan dalam 

mengambil keputusan dan tindakan segera. Oleh karena itu kelengkapan pendokumentasian 

partograf harus dilakukan dalam setiap asuhan persalinan normal. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan bidan tentang partograf dengan 

kelengkapan pendokumentasian lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI 

ranting Ngemplak Boyolali.  

Partograf juga dapat meningkatkan mutu dan keteraturan pemantauan janin dan ibu. 

Disamping itu dapat mengetahui lebih awal adanya persalinan abnormal dan menurunkan 

resiko perdarahan post partum secara bermakna dan akan meniadakan persalinan macet, 

rupture uterin dan lain-lain (Sumapraja, 2002). 

Menurut hasil survei pendahuluan di 4 puskesmas yaitu puskesmas Kerjo, 

puskesmas Gondangrejo, puskesmas Salatiga dan puskesmas Boyolali yang banyak 

terdapat item lembar patograf yang tidak dilengkapi adalah di puskesmas Boyolali. Hasil 

observasi terhadap 20 berkas lembar partograf  yang dilakukan di RB/BPS Ngemplak 

Boyolali, didapatkan hasil bahwa terdapat ketidaklengkapan pada pendokumentasian 

partograf yaitu pada kolom waktu pada saat ketuban pecah sebanyak 40%, status kehamilan 

sebanyak 50%, alamat pasien dan tempat persalinan sebanyak 50%. Sedangkan hasil survei 

pada 10 bidan, dari 5 aspek yang diujikan hampir semua bidan menjawab salah pada aspek 

indikasi penggunaan partograf. hal ini ditunjukkan dari 10 bidan yang menjawab benar 

sebanyak 1 bidan, menjawab salah 9 bidan. Dari aspek ini menunjukkan bahwa partograf 

hanya digunakan pada persalinan normal saja tetapi pada teorinya partograf digunakan pada 

semua jenis persalinan baik persalinan normal maupun patologi.   

Kelengkapan partograf sangat penting untuk memonitor persalinan, jika item pada 

penulisan waktu pada saat ketuban pecah tidak ditulis, maka bidan akan kesulitan 

mendeteksi kegawatdaruratan yang berhubungan dengan ketuban pecah dini dan kesulitan 

dalam mengambil keputusan apabila pasien mengalami kegawatdaruratan. Penulisan jam 

ini berfungsi untuk pengobservasian pemeriksaan pasien secara berkelanjutan. 



METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan rancangan penelitian 

cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh bidan anggota IBI di RB/ BPS dan 

Puskesmas Ngemplak Boyolali sejumlah 34 bidan. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah sampling jenuh. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan dan masa kerja. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kelengkapan 

pendokumentasian lembar partograf. 

Instrumen penelitian ini berupa checklist observasi berisi tentang item-item pada 

lembar partograf dan kuesioner berisi tentang karakteristik bidan dan pengetahuan bidan 

tentang partograf. Analisis yang digunakan adalah uji Chi Square dan uji alternatif lainnya 

yaitu uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui hubungan masa kerja dan pengetahuan 

bidan tentang partograf dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Analasis Univariat  

Responden dalam penelitian ini  sebanyak 34 bidan. Gambaran karakteristik 

bidan yang meliputi umur, pendidikan, masa kerja, pengetahuan, dan kelengkapan 

pendokumentasian lembar partograf ditampilkan pada tabel sebagai berikut: 

a. Umur bidan 

Tabel 1. Deskriptif Karakteristik Bidan Berdasarkan Umur 

Variabel Mean Minimum Maximum 
Umur 35,71 23 62 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa rata-rata umur bidan adalah 35,71 

atau 36 tahun. Umur tertinggi bidan yaitu 62 tahun dan yang terendah 23 tahun. 

Berdasarkan rata-ratanya, kemudian umur bidan dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, umur < 36 tahun dan kelompok umur ≥ 36 tahun. 

 



Tabel 2. Distribusi frekuensi berdasarkan umur Bidan  

 

 

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa bidan dengan kelompok umur ≥ 36 

tahun lebih banyak daripada bidan dengan kelompok umur < 36 tahun. 

b. Pendidikan bidan 

Tabel 3. Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan Bidan  

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
D1 Kebidanan 4 11,8 % 
D3 Kebidanan 28 82,4 % 
D4 Kebidanan 2 5,9 % 

Jumlah 34 100 % 
Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa bidan di fasilitas kesehatan 

wilayah kerja IBI Ngemplak Boyolali mayoritas mengenyam pendidikan D3 

Kebidanan yaitu sebanyak 28 bidan (82,4%).  

c. Masa kerja bidan 

Tabel 5. Deskriptif Karakteristik Bidan Berdasarkan Masa Kerja 

Variabel Mean Minimum Maximum 
Masa kerja 12,97 1 37 

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa rata-rata masa kerja bidan di 

fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali adalah 12, 97 

atau 13 tahun. Masa kerja bidan yang tertinggi yaitu 37 tahun dan yang terendah 

1 tahun. Berdasarkan rata-rata kemudian masa kerja bidan dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, masa kerja < 13 tahun  adalah kategori baru, dan ≥ 13 

tahun adalah kategori lama.  

Tabel 6. Distribusi frekuensi  berdasarkan masa kerja bidan di fasilitas 

kesehatan wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali 

Masa Kerja Frekuensi Persentase (%) 
Baru 15 44,1 % 
Lama 19 55,9 % 

Jumlah 34 100 % 

Umur Frekuensi Persentase (%) 
< 36 tahun 
≥ 36 tahun 

15 
19 

44,1 % 
55,9 % 

Jumlah 34 100 % 



Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa bidan dengan masa kerja yang 

lama lebih banyak daripada bidan dengan masa kerja yang baru. 

d. Pengetahuan Bidan 

Tabel 7. Distribusi frekuensi  berdasarkan pengetahuan Bidan di fasilitas         

kesehatan wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 
Baik 15 44,1 % 

Cukup 11 32,4 % 
Kurang 8 23,5 % 
Jumlah 34 100 % 

Berdasarkan  tabel 7, diketahui bahwa bidan di fasilitas kesehatan 

wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali mayoritas memiliki 

pengetahuan tentang partograf baik sebanyak 15 bidan (44,1 %). Bidan yang 

memiliki pengetahuan tentang partograf cukup sebanyak 11 bidan (32,4 %) 

jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan bidan dengan pengetahuan 

kurang yaitu sebanyak 8 bidan (23,5%). 

e. Kelengkapan pengisian lembar Partograf 

Tabel 8. Distribusi frekuensi  berdasarkan kelengkapan pengisian lembar 

Partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak 

Boyolali 

Kelengkapan Frekuensi Persentase (%) 
Lengkap 15 44,1 % 

Tidak Lengkap 19 55,9 % 
Jumlah 34 100 % 

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa bidan yang mengisi lembar 

partograf tidak lengkap lebih banyak daripada bidan yang mengisi lembar 

partograf yang lengkap. Bidan yang mengisi lembar partograf tidak lengkap 

sebanyak 19 bidan (55,9%), bidan yang mengisi lembar partograf dengan 

lengkap sebanyak 15 bidan (44,1%). 

 

 

 



2. Hasil Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang digunakan adalah uji Chi Square dan uji alternatif lainnya 

yaitu uji Kolmogorov-Smirnov untuk menyimpulkan hipotesis ada atau tidaknya 

hubungan antara lama kerja dan pengetahuan bidan dengan kelengkapan 

pendokumentasian lembar partograf. 

a. Pengetahuan bidan dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf 

Tabel 9. Tabel pengetahuan bidan menurut kelengkapan pendokumentasian 

lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI Ranting 

Ngemplak Boyolali 

Pengetahuan 
Kelengkapan 

Total P Lengkap Tidak 
Lengkap 

Baik 10 (66,7 %) 5 (33,3 %) 15 (100 %)  
Cukup 4 (36,4 %) 7 (63,6 %) 11 (100 %) 0,130 
Kurang 1 (12,5 %) 7 (87,5 %) 8 (100 %)  
Total 15 (44,1 %) 19 (55,9 %) 34 (100 %)  

 

Hasil uji hipotesis dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai p= 

0,130 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan bidan tentang partograf dengan kelengkapan pengisian lembar 

partograf.  

b. Masa kerja dengan kelengkapan pendokumentasian partograf. 

Tabel 10. Tabel masa kerja bidan menurut kelengkapan pendokumentasian 

lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI Ranting 

Ngemplak Boyolali. 

Masa Kerja 
Kelengkapan 

Total P Lengkap Tidak 
Lengkap 

Lama 5 (26,3 %) 14 (73,7 %) 19 (100 %) 
0,019 Baru 10 (66,7 %) 5 (33,3 %) 15 (100 %) 

Total 15 (44,1 %) 19 (55,9 %) 34 (100 %) 

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa bidan dengan kategori masa kerja 

yang lama lebih banyak mengisi lembar partograf tidak lengkap daripada yang 



lengkap, sedangkan bidan dengan kategori masa kerja yang baru lebih banyak 

mengisi lembar patograf lengkap. Hasil uji hipotesis dengan uji Chi Square 

diperoleh nilai p= 0,019 sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara masa kerja bidan dengan kelengkapan pendokumentasian 

lembar partograf. 

 

B. Pembahasan 

1. Hubungan pengetahuan bidan dengan kelengkapan pendokumentasian lembar 

partograf. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bidan yang memiliki pengetahuan 

baik sebanyak 15 bidan, 10 bidan (66,7%) mengisi lembar partograf  lengkap dan 5 

bidan (33,3%) mengisi lembar partograf tidak lengkap. Bidan yang memiliki 

pengetahuan cukup sebanyak 11 bidan, 4 bidan (36,4%) mengisi lembar partograf  

lengkap dan 7 bidan (63,3%) mengisi lembar partograf tidak lengkap. Bidan yang 

memiliki pengetahuan kurang sebanyak 8 bidan, 1 bidan (12,5%) mengisi lembar 

partograf  lengkap dan 7 bidan (87,5%) mengisi lembar partograf tidak lengkap. 

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini 

terjadi setelah bidan melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan meliputi pengertian partograf, tujuan penggunaan partograf, manfaat 

pendokumentasian partograf, indikasi penggunaan partograf, komponen partograf 

dan pencatatan lembar belakang partograf diperoleh pada saat bidan menempuh 

pendidikan kebidanan. 

Distribusi frekuensi berdasarkan pengetahuan Bidan di fasilitas kesehatan 

wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali, menunjukkan bahwa bidan 

berpengetahuan baik sebanyak 15 bidan (44,1 %). Hal ini dipengaruhi oleh 

pendidikan bidan yang mayoritas telah menempuh pendidikan D3 Kebidanan 

dengan jumlah 28 bidan (82,4%), selain itu pengetahuan bidan yang baik juga 

dipengaruhi oleh pengalaman bidan yang didapat selama bekerja. Distribusi masa 

kerja bidan dalam penelitian ini menunjukkan ≥ 13 tahun sebanyak 55,9 % dan 

bidan dengan lama kerja < 13 tahun sebanyak 44,1 %. Pengalaman yang banyak 



dimiliki oleh bidan, maka semakin banyak pula pengetahuan yang diperolehnya. 

Pengetahuan bidan yang baik juga dipengaruhi oleh faktor umur, dimana distribusi 

umur bidan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 44,1% bidan 

kelompok umur < 36 tahun, dan 55,9% bidan kelompok umur ≥ 36 tahun. Usia 

mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir bidan, semakin bertambah usia 

akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin dewasa semakin 

bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang 

dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya (Notoadmojo, 2007) 

Partograf merupakan alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan 

membantu petugas kesehatan dalam mengambil keputusan dalam penatalaksanaan. 

Partograf dibuat untuk setiap ibu yang bersalin, tanpa menghiraukan apakah 

persalinan tersebut normal atau dengan komplikasi (Sumapraja, 2002). Kelengkapan 

pendokumentasian patograf merupakan salah satu standar untuk pengajuan klaim 

asuransi kesehatan. Hal ini ditegaskan pada Permenkes 2562/ Menkes/ Per/ XII/ 

2011 bahwa syarat dalam pengajuan klaim jampersal antara lain yaitu identitas 

pasien, buku kesehatan ibu dan anak, partograf, surat rujukan.  

Seringkali ketidaklengkapan pendokumentasian lembar partograf terdapat pada 

item kolom waktu pada saat ketuban pecah, status kehamilan, alamat pasien dan 

tempat persalinan. Kelengkapan partograf sangat penting untuk memonitor 

persalinan, jika item pada penulisan waktu pada saat ketuban pecah tidak ditulis, 

maka bidan akan kesulitan mendeteksi kegawatdaruratan yang berhubungan dengan 

ketuban pecah dini dan kesulitan dalam mengambil keputusan apabila pasien 

mengalami kegawatdaruratan. Penulisan jam ini berfungsi untuk pengobservasian 

pemeriksaan pasien secara berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa p = 0,130 

(nilai p > 0,05) disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan bidan 

tentang partograf dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf. Hal ini 

menunjukkan bahwa bidan yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang 

pengertian, tujuan, manfaat dan komponen partograf tetapi tidak semuanya 



melakukan pendokumentasian lembar partograf dengan lengkap. Penyebab 

ketidaklengkapan pendokumentasian lembar partograf antara lain tidak adanya 

sanksi sehingga bidan kurang bertanggung jawab dan menjadi kebiasaan bidan yang 

hanya melakukan pengisian pada kolom yang mereka anggap penting seperti kolom 

identitas, pembukaan serviks, denyut jantung janin dan kolom tekanan darah ibu.    

2. Hubungan masa kerja bidan dengan kelengkapan pendokumentasian lembar 

partograf. 

Hasil penelitian pada variabel masa kerja menunjukkan bahwa bidan dengan 

kategori masa kerja yang lama sebanyak 19 bidan, 5 bidan (26,3%) mengisi lembar 

partograf lengkap dan 14 bidan (73,7%) mengisi lembar partograf tidak lengkap. 

Bidan dengan kategori masa kerja baru sebanyak 15 bidan, 10 bidan (66,7%) 

mengisi lembar partograf lengkap dan 5 bidan (33,3%) mengisi lembar partograf 

tidak lengkap. 

 Masa kerja adalah jangka waktu seseorang sudah bekerja pada suatu 

organisasi, lembaga dan sebagainya. Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu 

diketahui karena masa kerja merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan 

para pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya (Siagian, 2008).  

Berdasarkan hasil uji Chi Square, dapat diketahui bahwa p = 0,019 (nilai p < 

0,05) disimpulkan bahwa ada hubungan antara masa kerja bidan dengan 

kelengkapan pengisian lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI 

ranting Ngemplak Boyolali. Bidan dengan masa kerja yang lama, akan memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dibandingkan bidan yang masih baru dalam 

menolong persalinan, sehingga dalam pengisian lembar partograf sering tidak 

lengkap. Bidan yang lebih banyak pengalamannya dalam menolong persalinan 

menjadikan bidan tersebut dapat memperkirakan jalannya persalinan. Bidan dengan 

masa kerja baru lebih banyak mengisi lembar partograf lengkap, hal ini disebabkan 

bidan dengan masa kerja baru memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dan masih 

belum banyak pengalamannya dalam menolong persalinan sehingga melakukan 

pendokumentasian partograf dengan lengkap untuk mendeteksi kegawatdaruratan 

yang mungkin terjadi . 



 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan bidan dengan kelengkapan pendokumentasian 

lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali 

dan ada hubungan yang signifikan antara lama kerja bidan dengan kelengkapan 

pendokumentasian lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI Ranting 

Ngemplak Boyolali. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya Bidan diharapkan melengkapi 

lembar partograf segera setelah melakukan observasi dan bidan diharapkan lebih teliti 

dan sabar dalam melakukan pengisian lembar partograf. 
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