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ABSTRAK 
Hampir 75% kematian ibu di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia 
disebabkan oleh proses kehamilan dan persalinan terlantar, termasuk gestosis, 
perdarahan dan infeksi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk 
mengurangi penyulit dalam persalinan adalah partograf, Akan tetapi walaupun 
partograf sudah diperkenalkan sejak tahun 1970, namun di Indonesia belum 
sangat memasyarakat, masih banyak rumah sakit dan bidan praktek swasta yang 
belum menerapkan partograf. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
hubungan motivasi dan sikap bidan dengan kelengkapan pengisian partograf di RB dan 
BPS wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. Jenis penelitian ini adalah jenis 
penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh bidan di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak, Boyolali. 
Pemilihan sampel dengan purposive sampling sebanyak 30 bidan. Uji statistic 
menggunakan Fisher Exact dengan menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi bidan (p= 0,013) dan ada 
hubungan antara sikap bidan (p= 0,045) dengan kelengkapan pengisian partograf 
di RB dan BPS wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. 
 
Kata kunci :  Motivasi, Sikap, Partograf 

 
 
ABSTRACT 
For almost 70% of the mother’s mortality in the developing country including 
Indonesia is caused by pregnancy process and improper giving birth process, 
which also includes gestosis, hemorrhage and infections. One of the technologies 
which can be used to reduce the risks of the giving birth process is partograf. 
Having been introduced since 1970, however it has not been well socialized in 
Indonesia. There are still some hospitals anf private midwive practices which 
have not implemented partograf. The purpose ofthis research is to analyze the 
relationship between motivation and attitude of the midwives in accordance to the 
comprehensiveness of partograf fulfillment in RB and BPS working area of IBI 
branch office Ngemplak Boyolali. This kind of research is an analytic 
observational research with the cross sectional design. The population of this 
study is all midwives in the working area of IBI branch office Ngemplak Boyolali. 
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The sample selection is by using purposive sampling which includes 30 midwives. 
The statistic instrument implemented is Fisher Exact by implementing SPSS 17. 
The result of the study shows that there are relationships between the motivation 
of the midwives (p= 0,013) and attitude of the midwives (p= 0,045) in accordance 
to the comprehensiveness of partograf fulfillment in RB and BPS working area of 
IBI branch office Ngemplak Boyolali. 
 
Key words               : Motivation, Attitude and Partograf 
 

 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini angka kematian ibu di negara maju dan negara berkembang 

memperlihatkan perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan indikator 

kesehatan masyarakat lainnya, termasuk angka kematian bayi yang seringkali 

dianggap sebagai parameter tingkat kesejahteraan. Seorang wanita di negara 

berkembang rata-rata mempunyai risiko untuk meninggal karena penyebab yang 

berhubungan dengan kehamilan antara 1 : 15 sampai 1 : 50, dibandingkan dengan 

wanita di negara maju yang berkisar antara 1 : 4.000 sampai 1 : 10.000 (Royston, 

1994). 

Hampir 75% kematian ibu di negara sedang berkembang, termasuk 

Indonesia disebabkan oleh proses kehamilan dan persalinan terlantar, termasuk 

gestosis, perdarahan dan infeksi. Oleh sebab itu, perlu upaya dan usaha untuk 

menurunkan tingkat kematian ibu tersebut dengan melakukan intervensi fisik. 

Mengingat sebagian besar (50%) kematian terjadi pada saat persalinan, maka 

intervensi fisik perlu dilakukan pada saat pertolongan persalinan. Salah satu 

teknologi yang dapat digunakan oleh berbagai tingkat pelayanan obstetri dalam 

memantau jalannya persalinan sehingga dapat mengurangi berbagai penyulit 

dalam persalinan adalah partograf, Akan tetapi walaupun partograf sudah 
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diperkenalkan sejak tahun 1970, namun di Indonesia belum sangat memasyarakat, 

masih banyak rumah sakit dan bidan praktek swasta yang belum menerapkan 

partograf (Sumapraja, 1993). 

Angka  Kematian  Ibu (AKI) di Provinsi  Jawa  Tengah  tahun 2012 sebesar   

116,34/100.000   kelahiran   hidup, mengalami peningkatan bila dibandingkan 

dengan AKI pada tahun 2011 sebesar 116,01/100.000 kelahiran hidup (Dinkes 

Provinsi Jateng 2012). Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai sasaran 

Millenium Development Goals (MDGs) dengan menurunkan angka kematian ibu 

sebesar tiga perempatnya sebesar 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. 

Jawa Tengah mempunyai target penurunan AKI lebih rendah dibandingkan target 

nasional yaitu sebesar 90/100.000 kelahiran hidup. Kabupaten Boyolali mengikuti 

target AKI Provinsi Jawa Tengah (Dinkes Kabupaten Boyolali, 2012). 

Angka kematian ibu di Kabupaten Boyolali tahun 2012 berdasarkan 

laporan dari puskesmas tercatat sebesar 97,7/100.000 kelahiran hidup menurun 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 116,23/100.000 kelahiran hidup (Dinkes 

Kabupaten Boyolali, 2012). Berdasarkan data yang diperoleh, meskipun AKI di 

Kabupaten Boyolali menurun tetapi masih belum mencapai target AKI Provinsi 

Jawa Tengah. Oleh karena itu peniliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Kabupaten Boyolali.  

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 01 Desember 

2013 di Rumah Bersalin (RB) dan Bidan Praktek Swasta (BPS) wilayah kerja 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ranting Ngemplak Boyolali dengan 8 bidan dapat 

diperoleh data bahwa bidan yang berpengetahuan baik tentang partograf sebanyak 
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4 bidan, cukup 3 bidan dan kurang 1 bidan. Bidan yang mempunyai sikap baik 

sebanyak 3 bidan dan kurang baik 5 bidan.  Bidan yang mempunyai motivasi baik 

sebanyak 2 bidan dan kurang baik 6 bidan. Sedangkan 100% pendidikan 8 bidan 

tersebut adalah DIII kebidanan dan semuanya menyediakan lembar partograf serta 

memiliki peralatan yang lengkap.  

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap 8 lembar partograf di RB dan 

BPS wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali menunjukkan bahwa hanya 2 

lembar partograf saja yang di isi dengan lengkap, 6 lainnya tidak lengkap. Maka 

prioritas masalah berdasarkan studi pendahuluan tersebut adalah motivasi dan 

sikap bidan terhadap kelengkapan pengisian partograf. Menurut Sumapraja 

(1993), dengan penggunaan partograf, maka dapat menurunkan angka kesakitan 

dan kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan postpartum, sepsis, persalinan 

macet dan pecah peranakan.  

Menurut Gustiawati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-

faktor yang berhubungan dengan penggunaan partograf oleh bidan di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat”, menyatakan bahwa  masih adanya bidan yang tidak 

menggunakan partograf untuk memantau persalinan 46,8%, sebagian bidan 

menyatakan penggunaan partograf untuk pengklaiman jampersal, hanya 64,6% 

bidan yang mempunyai peralatan lengkap dan hanya 62% bidan yang mempunyai 

keterampilan baik tentang partograf. Setelah dilakukan analisis maka variabel 

keterampilan, ketersediaan alat, sikap dan dukungan atasan memiliki hubungan 

yang signifikan dengan penggunaan partograf pada pertolongan persalinan. 
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Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk menganalisis hubungan motivasi dan 

sikap bidan dengan kelengkapan pengisian partograf di RB dan BPS wilayah kerja 

IBI ranting Ngemplak Boyolali. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 

dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan di RB dan BPS wilayah 

kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali pada bulan Februari 2014. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh bidan di RB dan BPS wilayah kerja IBI ranting 

Ngemplak Boyolali yang berjumlah 34 bidan. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling didapatkan 30 sampel. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan checklist. 

Analisis data yang digunakan meliputi analisis univariat dan analisis bivariat. Uji 

yang digunakan adalah fisher exact. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia produktif 

menjadi 3 kategori yaitu < 30 tahun, 30-40 tahun dan > 40 tahun. Responden 

yang berumur < 30 tahun sebanyak 7 orang (23,3%), kelompok umur 30-40 

tahun sebanyak 15 orang (50%), dan kelompok umur > 40 tahun sebanyak 8 

orang (26,7%). Sebagian besar responden adalah berumur antara 31-40 tahun, 

dimana usia tersebut adalah usia yang produktif. Menurut Indarwati (2006), 

usia produktif akan berdampak pada daya tangkap terhadap segala bentuk 
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informasi dan pelajaran yang disampaikan sehingga akan memperluas 

pengetahuan. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa usia produktif yang banyak tetapi kelengkapan partografnya sedikit. 

Karena sebagian besar responden memiliki motivasi yang rendah dan sikap 

yang kurang baik. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan 

formal yang pernah ditempuh responden, yaitu DIII, D4 dan Sarjana. 

Responden yang berpendidikan DIII kebidanan sebanyak 20 orang (66,7%), 

berpendidikan D4 sebanyak 4 orang (13,3%) dan berpendidikan S1 sebanyak 

6 orang (20%). Sebagian besar responden berpendidikan DIII kebidanan, 

menurut Kalsum (dalam Marselly 2004), pendidikan merupakan salah satu 

media penumbuh pengetahuan, sedangkan hakikat dari pengetahuan itu 

sendiri adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada pola 

pikir dan daya nalarnya tentu akan lebih mudah menerima suatu informasi 

dan menganalisa serta menerapkan makna dari segi-segi praktisnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Sunaryo (2004) Inteligensi atau 

tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi baik dari orang lain maupun media masa, sehingga makin banyak 

pula pengetahuan yang dimiliki. Dengan pengetahuan yang tinggi tentang 
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partograf akan memberikan dampak positif terhadap bidan untuk bersikap 

baik dalam melengkapi partograf 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa kerja dikategorikan untuk mengetahui seberapa dalam 

pengalaman yang dimiliki oleh bidan. dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi 3 kategori yaitu < 10 tahun, 10-20 tahun dan > 20 tahun. Responden 

dengan masa kerja < 10 tahun sebanyak 18 orang (60%), responden dengan 

masa kerja 10-20 tahun sebanyak 9 orang (30%) dan responden dengan masa 

kerja > 20 tahun sebanyak 3 orang (10%). Sebagian besar responden memiliki 

masa kerja < 10 tahun, keadaan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Notoatmojo (2010) bahwa faktor pengalaman juga mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka 

pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan semakin terampil dalam 

praktiknya sehari-hari. Semakin banyak pengalaman bidan maka semakin 

baik dalam praktik pengisian partograf. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Motivasi 

Tingkat motivasi dalam penelitian ini adalah motivasi tinggi dan 

motivasi rendah. Responden dengan motivasi tinggi sebanyak 9 orang (30%) 

dan sebagian besar responden memiliki motivasi yang rendah yaitu sebanyak 

21 orang (70%). Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang 

adalah motivasi. Oleh karena itu perlu adanya intervensi khusus yang dapat 

memberikan motivasi terhadap bidan untuk melengkapi pengisian partograf. 
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Karena kelengkapan partograf sangatlah penting bagi keselamatan ibu 

bersalin dan bayinya terutama apabila pasien mengalami kemacetan 

persalinan. Dengan motivasi yang tinggi, bidan akan berusaha melengkapi 

pengisian partograf sehingga dapat mengurangi resiko yang diakibatkan oleh 

kemacetan persalinan. Hal ini sesuai dengan teori Samsudin (2010) yang 

menyatakan bahwa motivasi individu untuk bekerja dipengaruhi pula oleh 

kepentingan pribadi dan kebutuhannya masing – masing. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Sikap 

Tingkat sikap dalam penelitian ini adalah tingkat sikap baik dan sikap 

kurang baik.  Responden yang memiliki sikap yang baik yaitu sebanyak 10 

orang (33,3%) dan sebagian besar responden memiliki sikap yang kurang 

baik yaitu sebanyak 20 orang (66,7%). Selain motivasi, yang   berpengaruh 

terhadap kelengkapan partograf adalah sikap bidan. Karena sikap bidan akan 

mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya yaitu melengkapi atau tidak 

melengkapi pengisian partograf. Hal ini sesuai teori Allport (1924 dalam 

Notoatmodjo 2010) yang menyatakan bahwa sikap merupakan konsep yang 

sangat penting dalam komponen sosiopsikologis, karena merupakan kecende-

rungan bertindak, dan berpersepsi.  

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelengkapan Partograf 

Responden yang mengisi partograf secara lengkap yaitu sebanyak 12 

orang (40%) dan sebagian besar bidan tidak mengisi partograf secara lengkap 

yaitu sebanyak 18 bidan (60%) tidak mengisi partograf secara lengkap. Hal 
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ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu pendidikan bidan, masa 

kerja, motivasi dan sikap seperti yang telah dijelaskan pada gambar 13, 14, 15 

dan 16. 

7. Hubungan antara Motivasi Bidan dengan Kelengkapan Pengisian 

Partograf  di Wilayah Kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali. 

Tabel 1  
Hubungan antara Motivasi Bidan dengan  

Kelengkapan Pengisian Partograf  

Partograf 

Motivasi Bidan  
Total Tinggi Rendah 

f % f % f % 
Lengkap 7 23,33 5 16,67 12 40 
Tidak Lengkap 2 6,67 16 53,33 18 60 

Total  9 30,00 21 70,00 30 100 
 

Chi-Square Tests 

 Value Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.646a .006  

Fisher's Exact Test   .013 

 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat motivasi yang rendah dan pengisian partograf yang 

tidak lengkap yaitu sebanyak 16 responden (53,33%). Hasil uji analisis 

bivariat antara tingkat motivasi dengan kelengkapan pengisian partograf 

dalam penelitian ini menggunakan uji Fisher Exact. Dengan ketentuan 

bahwa jika nilai p value < α maka hubungan signifikan, yang berarti 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil uji statistik di atas 
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diperoleh nilai p value (0,013) < α (0,05) maka Ho ditolak yang artinya 

ada hubungan yang signifikan antara motivasi bidan dengan kelengkapan 

pengisian partograf di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Green (dalam Notoatmodjo 

2010) yang menyatakan bahwa perilaku/tindakan seseorang dipengaruhi 

oleh 3 faktor yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

tradisi, nilai-nilai), faktor pendukung (sarana dan prasarana pelayanan 

kesehatan), faktor pendorong (sikap dan perilaku petugas kesehatan, 

dukungan/motivasi). 

8. Hubungan antara Sikap Bidan dengan Kelengkapan Pengisian Partograf  

di Wilayah Kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali. 

Tabel 2  
Hubungan antara Sikap Bidan dengan  

Kelengkapan Pengisian Partograf  

Partograf 

Sikap Bidan  
Total Baik Kurang Baik 

f % f % f % 
Lengkap 7 23,33 5 16,67 12 40 
Tidak Lengkap 3 10 15 50 18 60 

Total  10 33,33 20 66,67 30 100 
 

Chi-Square Tests 

 Value Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.625a .018  

Fisher's Exact Test   .045 
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Dari tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki sikap yang kurang baik dan pengisian partograf yang tidak 

lengkap yaitu sebanyak 15 responden (50%). Hasil uji analisis bivariat 

antara sikap bidan dengan kelengkapan pengisian partograf dalam 

penelitian ini menggunakan uji Fisher Exact. Dengan ketentuan bahwa 

jika Dengan ketentuan bahwa jika nilai p value < α maka hubungan 

signifikan, yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

hasil uji statistik di atas diperoleh nilai p value (0,045) < α (0,05) maka 

Ho ditolak yang artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap bidan 

dengan kelengkapan pengisian partograf di wilayah kerja IBI ranting 

Ngemplak Boyolali. Sesuai  dengan  teori Spranger (dalam Notoatmodjo 

2007), bahwa tindakan atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, persepsi, sikap, 

keinginan, kehendak, motivasi dan juga niat. Oleh  karena  itu faktor-

faktor tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan 

fungsi dari sikap yaitu membantu kita untuk menginterpretasi stimulus 

baru dan menampilkan respons yang sesuai dan mengarahkan kita untuk 

memberikan penilaian atau kesan yang positif. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan motivasi dan sikap 

bidan dengan kelengkapan pengisian partograf di RB dan BPS wilayah kerja 

IBI ranting Ngemplak Boyolali, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar bidan di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali 

memiliki motivasi yang rendah dalam pengisian lembar partograf yaitu 

sebanyak 21 orang (70%).  

2. Sebagian besar bidan di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali 

memiliki sikap yang kurang baik  terhadap penerapan partograf dalam 

pelayanan persalinan 20 orang (66,7%). 

3. Sebagian besar bidan di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali tidak 

mengisi partograf secara lengkap yaitu sebanyak 18 bidan (60%) tidak 

mengisi partograf secara lengkap. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi bidan dengan kelengkapan 

pengisian partograf di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali, 

dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan uji Fisher Exact dimana 

nilai p value (0,013) < α (0,05). 

5. Ada hubungan yang signifikan antara sikap bidan dengan kelengkapan 

pengisian partograf di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali, 

dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan uji Fisher Exact dimana 

nilai p value (0,045) < α (0,05). 
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Saran  

Berdasarkan pertimbangan dan pengalaman selama penelitian, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bidan 

Diharapkan agar bidan lebih meningkatkan motivasi untuk 

melengkapi partograf dan memperbaiki sikap terhadap penerapan 

penggunaan partograf.  

2. Bagi Organisasi IBI 

Diharapkan dapat memberikan intervensi khusus yang dapat 

meningkatkan motivasi bidan dalam melengkapi partograf serta 

menetapkan kebijakan bagi para bidan mengenai penggunaan partograf. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan sebagai studi pendahuluan serta pembelajaran yang 

berharga bagi peneliti selanjutnya, sehingga pada waktu yang akan datang 

jika  ada peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama maka 

diharapkan menggunakan metode, teknik sampling, tempat dan waktu 

yang berbeda sehingga bisa diperoleh hasil maksimal. 
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