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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN SIKAP BIDAN DENGAN 
KELENGKAPAN PENGISIAN LEMBAR MTBS DI PUSKESMAS 

KABUPATEN KARANGANYAR 
 

 
Abstrak 

Pola penyakit terbanyak pada balita di Kabupaten Karanganyar yakni penyakit Pneumonia. 
Jumlah kasus pneumonia balita pada tahun 2014 sebanyak 726 kasus, naik dibandingkan tahun 
2013 sebanyak 647 kasus. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita dilakukan melalui penerapan program MTBS. Salah 
satu kunci keberhasilan program MTBS yaitu ditandai dengan kepatuhan dan kekonsistenan 
petugas dalam kelengkapan pengisian formulir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan motivasi dan sikap bidan dengan pengisian lembar MTBS di Puskesmas Kabupaten 
Karanganyar. Metode  penelitian  ini  menggunakan  rancangan Observasional Analitik  dengan 
pendekatan  Cross Sectional.  Sampel  dalam penelitian  ini yaitu bidan sebanyak 77 orang. Uji  
statistik menggunakan Chi  Square dengan menggunakan aplikasi komputer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan motivasi bidan (p-value 0,011 POR= 1,778; 95% CI: 1,086-
2,910) dan sikap bidan (p-value 0,002 (POR= 1,959; 95% CI: 1,216-3,156) dengan Kelengkapan 
Lembar MTBS. 
 
Kata kunci  : Kelengkapan lembar MTBS, Sikap, Motivasi 
 

Abstract 
 

The pattern of diseases in infants in Karanganyar namely pneumonia. The number of cases of pneumonia 
toddlers are found and dealt with in 2014 as many as 726 cases, an increase over the year 2013 as many as 
647 cases. One of the approaches used to improve quality and access to health services for infants and toddlers is 
done through the implementation of IMCI program. One key to the success of the IMCI program that is 
characterized by the compliance officer in the completeness and consistency of form filling. The purpose of this 
study to determine the relationship between motivation and attitude of midwives by charging sheet IMCI in 
Health Center Karanganyar. This research method uses design of observational analytic cross sectional 
approach. The sample in this study is the midwife as many as 77 people. Using Chi Square statistical test by 
using computer applications. The results showed that there was a relationship with a midwife motivation 
completeness sheet IMCI p-value of 0.011 (POR = 3.333; 95% CI: 1.293 to 8.591); attitude midwife with 
a complete sheet IMCI p-value 0.002 (POR = 4.276; 95% CI: 1.643 to 11.129). 
 
Keywords : Completeness sheet IMCI, Motivation, Attitude 
 

1. PENDAHULUAN 

Kehidupan anak usia dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat penting. 
Usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan, kesehatan, kebahagiaan, 
pertumbuhan, perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, serta 
masyarakat. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin dilahirkan, setelah 
dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun (Kemenkes RI, 2014). Indikator angka kematian 
yang berhubungan dengan anak diantaranya Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka 
Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Berdasarkan hasil Survei 
Riskesdas terhadap pelayanan kesehatan anak balita menunjukkan bahwa capaian indikator 
pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2013 sebesar 70,12% dan mengalami 
penurunan dibandingkan tahun 2012 sebesar 73,52% (Kemenkes RI, 2014,a). 
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Angka kematian bayi dan balita di Indonesia banyak disebabkan oleh penyakit 
pneumonia. Populasi yang rentan terserang pneumonia yakni anak-anak usia kurang dari 2 
tahun. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, Jawa Tengah menduduki posisi ke 3 dalam 
tingginya angka kematian balita akibat pneumonia (Kemenkes RI, 2014,a). Pola penyakit 
terbanyak pada balita di Kabupaten Karanganyar yakni penyakit Pneumonia. Jumlah kasus 
pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani pada tahun 2014 sebanyak 726 kasus, naik 
dibandingkan tahun 2013 sebanyak 647 kasus (DKK Karanganyar, 2014). 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akses 
pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita dilakukan melalui penerapan program MTBS. 
Salah satu kunci keberhasilan program MTBS yaitu ditandai dengan kepatuhan dan 
kekonsistenan petugas dalam melengkapi pengisian lembar MTBS. 

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Puskesmas sebagai unsur pelaksana dibidang 
kesehatan bayi dan balita telah mewajibkan pelaksanaan MTBS terutama pada kinerja 
proses yakni kelengkapan pengisian lembar MTBS. Namun untuk pelaksanaanya 
menghadapi masalah yakni pada ketidaklengkapan penggunaan lembar MTBS berupa 
pelayanan pada balita sakit yang terkadang tidak menggunakan  lembar tersebut, petugas 
hanya melakukan pengisian pada buku RM pasien. Terkadang item-item yang berada di 
lembar MTBS tidak diisi dengan lengkap dan hanya beberapa item yang dilengkapi. Pada 
pelaksanaan proses manajemen kasus, penggunaan lembar MTBS dan pengisian secara 
lengkap sangat menentukan keberhasilan dalam rangka menangani balita sakit secara 
komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas 
pembantu, pos kesehatan desa, klinik, balai pengobatan maupun kunjungan rumah. 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dan penggalian informasi terkait alasan 
tidak mengisi lembar MTBS dengan lengkap yaitu dikarenakan kurang adanya supervisi dari 
atasan, kurangnya pelatihan dan penyegaran tentang perkembangan MTBS, tidak adanya 
reward terhadap keberhasilan atau punishment terhadap pelanggaran jika mereka tidak 
melengkapi lembar tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi dan sikap petugas 
kesehatan terhadap kepatuhan pelaksanaan MTBS. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan motivasi dan sikap bidan dengan 
kelengkapan pengisian lembar MTBS di Puskesmas Kabupaten Karanganyar. 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian  yang  digunakan Observasional  Analitik  dengan rancangan penelitian  
Cross Sectional Study. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2016 di Puskesmas 
Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 380 
bidan dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 77 responden.  Teknik 
pengambilan sampel dengan cluster random sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data 
kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 
dengan uji univariat dan bivariat dengan menggunakan SPSS 16. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan motivasi dan sikap bidan dengan 
kelengkapan pengisian lembar MTBS melalui pemberian kuesioner kepada responden. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan April-Juni 2016, dilakukan 
analisis secara univariat dan bivariat. 
3.1   Karakteristik Responden 

 Penelitian yang telah dilaksanakan pada Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten 
Karanganyar dengan sampel sebanyak 77 responden diperoleh karakteristik yang 
meliputi umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan status kepegawaian. 
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     Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 
 

Karakteristik 
Responden 

Frekuensi     
 Persentase       Mean      SD 
     (%) 

Umur  
<30 Tahun                  4                           
30-40 Tahun 
>40 Tahun 

 
4 
33 
40 

  

 
5,2           
42,9 
41,9 

 
 
             40,23     7,552       

Total 77   100  

Tingkat 
Pendidikan 
DIII 

 
 

73 

    
 
 

 

94,8 
SI 4 5,2  

Total 77   100  

Masa Kerja 
<10 Tahun   
10-20 Tahun 
>20 Tahun 

21 
32 
24 

 27,3 
41,6 
31,2 

 
16,22        6,69 

Total 77     100  

  Status Pegawai 
        PNS               53                68,8 
        PTT              24       31,2 

Total                             77                100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan umur dari 77 responden yang terbanyak yaitu umur > 40 tahun sebanyak 
40 orang (51,9%) dan yang paling sedikit berusia <30 tahun Rata-rata usia responden 
dalam penelitian ini yakni berusia 40 tahun. Karakteristik responden berdasarkan tingkat 
pendidikan sebagian besar yaitu berpendidikan DIII sebanyak 73 orang (94,8%), dan 
yang paling sedikit berpendidikan S1 sebanyak 4 orang (5,2%). Karakteristik responden 
berdasarkan masa kerja yaitu paling banyak mempunyai masa kerja selama 10-20 tahun 
yaitu sebanyak 32 responden  (41,6%), dan yang paling sedikit memiliki masa kerja <10 
tahun sebanyak 21 responden (27,3%). Rata-rata masa kerja responden dalam penelitian 
ini yakni 16 tahun. Karakteristik responden berdasarkan status kepegawaian diketahui 
bahwa sebagian besar reponden berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 53 
orang (68,8%),  dan 24 responden (31,2%) sebagai Pegawai Tidak Tetap. 

3.2  Analisis Univariat 
3.2.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Motivasi dan Sikap Bidan 

 Tingkat Motivasi dan Sikap Bidan dalam penelitian ini didapatkan dari 
hasil pengisian kuesioner oleh responden, dari hasil skoring kuesioner kemudian 
dilakukan pengkategorian motivasi dan sikap dengan kategori kurang dan baik. 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan   
Motivasi dan Sikap Bidan 

Kategori Frekuensi 
Persentase (%) 

Motivasi 
Kurang                                          
Baik 

45 
32 

 58,4 
41,6 

    

Sikap 
Kurang 
Baik 

 
41 
36 

 

   53,2 
                       46,8 

Total     77   100 

  
 Tabel 2 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tingkat motivasi yang paling banyak mempunyai motivasi kurang yaitu sebanyak 
45 responden (58,4%), dan yang paling sedikit mempunyai motivasi baik 
sebanyak 32 responden (41,6%). Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tingkat sikap menunjukkan bahwa 41 reponden (53,2%) memiliki sikap kurang 
dan 36 responden (46,8%) memiliki sikap baik. 

3.2.2 Kelengkapan Lembar MTBS 
 Kelengkapan lembar MTBS digunakan untuk mengetahui seberapa 
lengkap pengisian lembar MTBS yang dilakukan oleh bidan saat melakukan 
pemeriksaan terhadap balita sakit. Kelengkapan pengisian lembar MTBS dalam 
penelitian ini didapatkan dari pengisian check list. 
Tabel 3.   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  
   Kelengkapan Lembar MTBS 

Lembar MTBS Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Tidak Lengkap            42                    54,5 

Lengkap   35 45,5 

Total 77 100 

   

 Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mengisi 
lembar MTBS dengan lengkap yaitu sebanyak 42 bidan (54,5%), sedangkan 35 
(45,5%) bidan melakukan pengisian lembar MTBS dengan lengkap. Persentase 
ketidaklengkapan pengisian lembar MTBS terlihat pada form nasehat ibu pada 
jadwal kunjungan ulang pasien. 

3.3  Analisis Bivariat 

3.3.1 Hubungan antara Motivasi Bidan dengan Kelengkapan   Pengisian 
Lembar MTBS di Puskesmas Kabupaten Karanganyar. 
 
Tabel 4. Hubungan antara Motivasi Bidan dengan Kelengkapan  
Pengisian Lembar MTBS 

Motivasi 
Lembar MTBS  

Total          p-value   POR       95% CI Tidak Lengkap Lengkap 
 F % f % f %                                Lower  Upper 

Kurang 30 66,7 15 33,3 45 100    0,011    1,778   1,086    2,910 
 Baik 12 37,5 20 62,5 32 100 
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 Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat 
motivasi yang kurang yaitu sebanyak 45 responden (58,4%). Hasil uji analisis 
bivariat didapatkan ada hubungan antara motivasi dengan kelengkapan lembar 
MTBS dengan (p=0,011) dan didapatkan nilai POR (1,778; 95% CI: 1,086-2,910) 
artinya bidan yang memiliki motivasi kurang memiliki resiko 1,778 kali untuk tidak 
melengkapi lembar MTBS dibandingkan dengan bidan yang mempunyai motivasi 
baik. 
 

3.3.2 Hubungan antara Sikap Bidan dengan Kelengkapan Pengisian Lembar 
MTBS di Puskesmas Kabupaten Karanganyar. 
 
Tabel 5. Hubungan antara Sikap Bidan dengan Kelengkapan  Pengisian 
Lembar MTBS 

 

Sikap 
 

Lembar MTBS 

    Total          p-value  POR       95%  CI Tidak Lengkap Lengkap 

f % f % f %                                Lower  Upper 

      Kurang  29 70,7 12 29,3 41 100       0,002    1,959   1,216   3,156 

Baik 13 36,1 23 63,9 36 100 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang 

kurang yaitu sebanyak 41 responden (53,2%). Hasil uji analisis bivariat didapatkan 
bahwa ada hubungan antara sikap bidan dengan kelengkapan pengisian lembar 
MTBS dengan (p=0,002) dan didapatkan nilai POR (1,959; 95% CI: 1,216-3,156) 
artinya bidan yang memiliki sikap kurang mempunyai resiko 1,959 kali untuk tidak 
melengkapi lembar MTBS dibandingkan bidan yang memiliki sikap baik. 

3.4  Pembahasan 
3.4.1 Umur 

         Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 77 responden 
diketahui bahwa rata-rata umur responden yaitu 40 tahun dengan usia termuda 
28 tahun dan tertua 56 tahun. Sebagian besar responden penelitian berusia >40 
tahun sebanyak 40 orang (51,9%) dan yang paling sedikit berusia <30 tahun 
sebanyak 4 orang (5,2%). Usia produktif akan berdampak pada daya tangkap 
seseorang terhadap segala bentuk informasi dan pelajaran yang disampaikan 
sehingga akan memperluas pengetahuan. Usia merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2010). Sehingga 
diharapkan petugas kesehatan yang lebih tua diharapkan mampu untuk 
memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. 
 

3.4.2 Tingkat Pendidikan 
 Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang 
mempengaruhi kesadaran akan pentingnya arti kesehatan yang dapat 
mendorong kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk program MTBS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar petugas kesehatan 
berpendidikan DIII sebanyak 73 responden (94,8%), dan SI sebanyak 4 
responden (5,2%). Menurut Notoadmodjo (2010) tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi akan memudahkan seseorang atau tenaga kesehatan untuk menyerap 
informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-
hari, khususnya dalam hal kesehatan. Tingkat pendidikan formal membentuk 
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nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Dengan pendidikan 
yang tinggi diharapkan kemampuan seseorang meningkat sehingga dapat 
memberikan dampak positif perubahan perilaku terhadap bidan untuk 
termotivasi dan bersikap baik dalam melengkapi lembar MTBS. 
 

3.4.3 Masa Kerja 
 Faktor pengalaman/kemampuan juga mempengaruhi tingkat 
pengetahuan seseorang. Bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka 
pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan semakin terampil dalam 
praktiknya sehari-hari (Notoatmodjo, 2010). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata masa kerja responden yaitu 16 tahun. Sebagian besar petugas 
kesehatan sudah bekerja selama 10-20 tahun sebanyak 32 responden (41,6%) 
dengan masa kerja terpendek yaitu <10 tahun sebanyak 21 responden (27,3%). 
Penelitian Handayani (2012) menyatakan bahwa ada hubungan antara masa 
kerja dengan kinerja petugas kesehatan. Masa kerja menjadi suatu dasar 
pemikiran terhadap produktifitas seseorang. Seseorang yang telah lama bekerja 
mempunyai wawasan dan pengalaman yang akan membentuk suatu perilaku. 
Diharapkan petugas kesehatan sudah mampu memberikan pelayanan yang 
positif terhadap peningkatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya 
program MTBS. 
 

3.4.4 Status Kepegawaian 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 53 responden 
(68,8%) dan 24 responden (31,2%) berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap 
(PTT) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar. Status pekerjaan akan 
mempengaruhi seseorang dalam menjalankan suatu kewajiban dalam 
menyelesaikan tanggung jawabnya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi 
sikap dan motivasinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut 
Notoadmodjo (2010) pemberian penghargaan, kenaikan jabatan, sertifikat, 
pemberian materi atau nonmateri secara langsung untuk memenuhi kebutuhan 
dan kepuasan merupakan cara yang langsung dapat meningkatkan motivasi 
kerja. 
 

3.4.5 Hubungan Motivasi dengan Kelengkapan Pengisian Lembar MTBS di 
Puskesmas Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa motivasi petugas kesehatan 
kurang yaitu sebanyak 45 (58,4%) responden , terdiri dari 30 (66,7%) responden 
yang tidak melengkapi lembar MTBS dan 15 (33,3%) responden mengisi lembar 
MTBS dengan lengkap. Pada petugas kesehatan dengan motivasi baik terdapat 
32 (41,6%) ressponden yang terdiri dari 20 (62,5%) responden melengkapi 
lembar MTBS, dan hanya 12 (37,5%) responden yang tidak mengisi dengan 
lengkap. 

Penelitian menunjukkan petugas kesehatan dengan motivasi kurang yang 
melengkapi lembar MTBS sebesar 33,3% dan yang tidak melengkapi lembar 
MTBS sebesar 66,7%. Sedangkan untuk petugas kesehatan dengan motivasi 
baik yang melengkapi lembar MTBS sebesar 62,5% dan yang tidak melengkapi 
lembar MTBS sebesar 37,5%. Hal ini terlihat pada saat penelitian di puskesmas 
dengan petugas kesehatan dan Bidan Koordinator yang memiliki motivasi 
tinggi, akan mengisi lembar MTBS dengan lengkap dan melaksanakan program 
MTBS dengan baik. 
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Hasil uji Chi-Square pada variabel motivasi diperoleh nilai p-value 0,011, 
sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara motivasi dengan kelengkapan 
lembar MTBS. Dari penelitian ini diperoleh nilai POR (1,778; 95% CI: 1,086-
2,910), artinya bidan yang memiliki motivasi kurang mempunyai risiko 1,778 
kali untuk tidak melengkapi lembar MTBS dibandingkan dengan motivasi baik. 

Menurut Abraham (1954) dalam Schunk, dkk (2012) bahwa salah satu 
hirarki kebutuhan dalam motivasi yaitu kebutuhan aktualisasi diri yakni 
kebebasan untuk mengembangkan bakat atau talenta yang dimiliki. Berdasarkan 
item kuesioner motivasi untuk pernyataan positif dengan persentase tertinggi 
78,70% yakni pada pernyataan bahwa dengan melengkapi lembar MTBS dapat 
mengembangkan keterampilan dan kemampuan, hampir semua bidan 
menjawab pernyataan dengan “sangat setuju”. Kemampuan dalam mengisi 
lembar MTBS ini sangat dibutuhkan karena dengan kemampuan yang baik 
tentunya akan terasa mudah dalam mengisi lembar MTBS yang terdiri dari 
beberapa item pertanyaan. Besarnya persentase jawaban tersebut menjadi faktor 
bidan dengan motivasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengisian lembar 
MTBS yang terdiri dari 14 item membutuhkan kemampuan yang baik sehingga 
diharapkan dalam pengisiannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan 
lengkap semua. Dokumentasi secara lengkap pada setiap pelayanan yang 
diberikan oleh bidan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal 
pelaporan kepada pihak pusat. 

Hal ini sejalan dengan faktor penyebab kurangnya motivasi bidan dalam 
melengkapi lembar MTBS yakni dalam hal pelaporan. Pada item kuesioner 
untuk pernyataan positif dengan persentase terendah sebesar 43,64%. Sebagian 
besar bidan melengkapi lembar MTBS jika akan ada pelaporan ke Dinas 
Kesehatan. Dari persentasi jawaban responden diketahui bahwa sebagian besar 
bidan melengkapi lembar MTBS jika akan ada pelaporan kepada pihak pusat. 
Pengisian lembar MTBS yang cukup banyak yakni 14 item terkadang sangat 
menyita waktu pekerjaan pada saat pelayanan. Kelengkapan lembar ini sangat 
penting karena menentukan keberhasilan dalam rangka menangani balita sakit 
(Depkes RI, 2008). 

Pada item kuesioner untuk pernyataan negatif dengan persentase 
tertinggi sebesar 75,58%, diketahui bahwa bidan dengan motivasi baik akan 
mengisi lembar MTBS dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sebagian besar 
bidan yang memiliki motivasi baik menjawab “setuju” bahwa pengisian lembar 
MTBS tidak membutuhkan waktu yang lama. Salah satu kemampuan yang bisa 
dikembangkan oleh bidan yakni pada pengisian lembar MTBS, seorang bidan 
yang sudah terbiasa melakukan pemeriksaan balita sakit dengan menggunakan 
lembar MTBS tentunya tidak akan membutuhkan waktu yang lama dalam 
melengkapi lembar tersebut, dikarenakan sudah terbiasa dengan item-item 
pertanyaan yang akan dikaji atau ditanyakan kepada pasien/balita/orang tua 
pasien. Hal ini terlihat pada saat penelitian di salah satu Puskesmas, bahwa 
bidan yang memiliki motivasi baik akan mengisi lembar MTBS dengan lengkap 
dan tidak membutuhkan waktu lama untuk melengkapi 14 item pertanyaan. 
Dengan waktu yang efektif tersebut diharapkan seorang bidan dapat 
memberikan pelayanan yang komprehensif, efisien dan efektif sekaligus dapat 
melakukan pendokumentasian dengan baik. 

Sedangkan pada item kuesioner untuk pernyataan negatif, diketahui 
bahwa 42,60% penyebab bidan mempunyai motivasi kurang yakni tidak adanya 
imbalan kompensasi dari pengisian lembar MTBS. Hal ini sesuai dengan teori 
Notoadmodjo (2010) bahwa pemberian hadiah secara materi atau non materi 
yaitu salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kerja. Motivasi bidan yang 
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rendah ini disebabkan karena tidak adanya pemberian atau imbalan apapun jika 
melengkapi lembar MTBS, sehingga para bidan kurang termotivasi untuk 
melengkapi lembar MTBS. 

Kondisi diatas sesuai dengan teori Notoatmodjo (2010) bahwa motivasi 
sangat penting dilakukan karena dengan motivasi diharapkan setiap 
individu/karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai 
produktivitas kerja yang tinggi.  

Pada item kuesioner positif dengan persentase sebesar 74,81% terdapat 
pada pernyataan bahwa semua responden berusaha untuk melakukan pelayanan 
MTBS sesuai dengan standar. Sebagai seorang tenaga kesehatan terutama yang 
berkaitan dengan kesehatan bayi dan balita, diharapkan seorang bidan dapat 
melakukan pelayanan MTBS secara efektif dan efisien. Program pelayanan 
MTBS yang belum berjalan dengan baik diharapkan bisa lebih ditingkatkan oleh 
bidan dan program MTBS yang sudah berjalan dengan baik diharapkan dapat 
berjalan dengan lebih baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar. 

Pada item kuesioner dengan persentase sebesar 66,23% terdapat pada 
pernyataan bahwa lembar MTBS digunakan untuk memantau tanda bahaya 
yang terjadi pada anak bayi dan balita. Tanda bahaya ini terdiri dari beberapa 
gejala yang bisa dipantau dan dideteksi dengan menggunakan lembar MTBS. 
Tanda bahaya yang tidak dideteksi dapat mengakibatkan terjadinya angka 
kesakitan dan angka kematian pada bayi dan balita. Diharapkan bagi bidan 
untuk mengkaji dengan lengkap tanda bahaya yang ada sehingga jika ditemukan 
masalah kesehatan dapat dilakukan tindakan rujukan dengan segera. 

 
3.4.6 Hubungan Sikap Bidan dengan Kelengkapan Pengisian Lembar MTBS 

di Puskesmas Kabupaten Karanganyar 
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa petugas kesehatan dengan sikap 

kurang terdapat 41 (53,2%) responden yang terdiri dari 29 (70,7%) responden 
tidak melengkapi lembar MTBS dan 12 (29,3%) responden melengkapi lembar 
MTBS. Pada sikap baik terdapat 36 (46,8%)  responden yang terdiri dari 13 
(36,1%) responden tidak melengkapi lembar MTBS dan hanya 23 (63,9%) 
responden yang melengkapi lembar MTBS. 

Penelitian menunjukkan petugas kesehatan dengan sikap kurang yang 
melengkapi lembar MTBS sebesar 29,3% dan yang tidak melengkapi lembar 
MTBS sebesar 70,7%. Hal ini terlihat pada saat penelitian bahwa program 
MTBS belum berjalan dengan baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar. 
Sedangkan untuk petugas kesehatan dengan sikap baik yang melengkapi lembar 
MTBS sebesar 63,9% dan yang tidak melengkapi lembar MTBS sebesar 36,1%. 
Hal ini terlihat pada Puskesmas yang memiliki Bidan Koordinator dan anggota 
tim yang baik, mereka mengisi lembar MTBS dengan lengkap. 

Hasil uji Chi-Square pada variabel sikap diperoleh nilai p-value 0,002, 
sehingga dapat  disimpulkan ada hubungan antara sikap dengan kelengkapan 
lembar MTBS. Dari penelitian ini diperoleh nilai POR (1,959; 95% CI: 1,216-
3,156), artinya bahwa bidan yang memiliki sikap kurang mempunyai risiko 1,959 
kali untuk tidak melengkapi lembar MTBS dibandingkan dengan bidan yang 
memiliki sikap baik. Hal ini terbukti dengan sikap responden yang baik yaitu 
dengan mengisi lembar MTBS dengan lengkap, menjalankan program MTBS 
dengan baik salah satunya yaitu kelengkapan lembar MTBS pada balita sakit. 

Menurut Azwar (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi 
terbentuknya sikap yaitu adanya informasi baru yang mempengaruhi opini 
seseorang. Berdasarkan item kuesioner sikap untuk pernyataan positif dengan 
persentase tertinggi 84,16% yakni pada jawaban bidan bahwa pelatihan lembar 
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MTBS perlu diberikan bagi tenaga kesehatan. Sebagian besar bidan menjawab 
“sangat setuju” pada item ini, hal ini terlihat pada saat penelitian bahwa bidan 
yang sudah pernah mengikuti pelatihan MTBS menunjukkan sikap yang baik 
dan melengkapi lembar MTBS dengan lengkap. 

Pada item kuesioner sikap untuk pernyataan positif dengan persentase 
terendah yakni 37,92% diketahui bahwa penyebab bidan mempunyai sikap 
kurang yaitu karena bidan melakukan pengisian lembar MTBS jika ada supervisi 
dari Dinas Kesehatan. Persentase terendah jawaban bidan pada pernyataan 
positif ini menjadi sebab kurangnya sikap bidan. Adanya supervisi yang 
dilakukan dari pihak Dinas Kesehatan secara lebih rutin dan berkala tentunya 
akan memberikan dampak positif pada kinerja pelayanan dan tenaga kesehatan. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Hastuti (2010) yang menyatakan bahwa sikap 
tenaga kesehatan berpengaruh terhadap penerapan/penatalaksanaan standar 
MTBS.  

Menurut Azwar (2008) salah satu skala sikap yaitu pernyataan unfavorable 
(negatif). Pada item kuesioner sikap untuk pernyataan negatif dengan persentase 
tertinggi sebesar 69,61% yakni pada pernyataan bahwa pengisian lembar MTBS 
merupakan hal yang tidak mudah. Banyaknya item yang harus diisi 
berhubungan dengan aspek visional atau kecenderungan seseorang untuk 
bertindak. Bidan yang mempunyai sikap baik akan memiliki kemauan atau 
respon untuk bertindak yakni dengan melengkapi lembar MTBS meskipun 
terdiri dari 14 item. 

Sedangkan pada item kuesioner sikap untuk pernyataan negatif dengan 
persentase terendah sebesar 60,26% yakni pada pernyataan bahwa penyebab 
bidan dengan sikap kurang yaitu karena pengaruh rekan kerja yang tidak 
melengkapi lembar MTBS. Jawaban responden bervariasi, 75% responden 
menjawab “netral” dan sebagian responden lainnya menjawab “setuju”. 
Pengaruh teman sejawat dalam hal memberikan pelayanan tentunya 
memberikan dampak pada perilaku bidan, adanya dorongan untuk bertindak 
tetapi karena pengaruh dari orang lain baik secara visual maupun fisik tentunya 
akan memberikan dampak negatif. Hal ini sesuai dengan teori Azwar (2007) 
bahwa seseorang cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan orang 
terdekatnya.  

Pada item kuesioner positif dengan persentase tertinggi kedua sebesar 
82,08% terdapat pada pernyataan bahwa pengisian lembar MTBS 
membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kesabaran dan ketelitian yang 
dimaksud karena didalam lembar MTBS terdiri dari banyak item pertanyaan 
yang dikaji oleh seorang bidan kepada pasien balita sakit sehingga dibutuhkan 
ketelitian dalam melengkapi lembar tersebut. Jika lembar MTBS bisa terisi 
dengan lengkap tentunya akan lebih memudahkah dalam hal dokumentasi dan 
pelaporan. 

 

4. PENUTUP 
4.1 Simpulan 

(1) Motivasi bidan terhadap kelengkapan pengisian lembar MTBS terdapat 45 
(58,4%) responden memiliki motivasi kurang dan terdapat 32 (41,6%) responden 
memiliki motivasi baik. 

(2) Sikap bidan terhadap kelengkapan pengisian lembar MTBS terdapat 41 (53,2%) 
responden memiliki sikap kurang dan terdapat 36 (46,8%) responden memiliki 
sikap baik. 
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(3) Kelengkapan pengisian lembar MTBS terdapat 42 (54,5%) responden mengisi 
lembar MTBS dengan tidak lengkap dan terdapat 35 (45,5%) responden mengisi 
lembar MTBS dengan lengkap. 

(4) Motivasi bidan mempunyai hubungan dengan kelengkapan pengisian lembar 
MTBS di Puskesmas Kabupaten Karanganyar, hal ini terbukti dengan hasil uji 
statistik diperoleh nilai p-value (0,011). Nilai POR (1,778; 95% CI: 1,086-2,910). 

(5) Sikap bidan mempunyai hubungan dengan kelengkapan pengisian lembar MTBS 
di Puskesmas Kabupaten Karanganyar, hal ini terbukti dengan hasil uji statistik 
diperoleh nilai p-value (0,002). Nilai POR (1,959; 95% CI: 1,216-3,156). 

4.2 Saran 
(1) Bagi Puskesmas  

a. Perlu adanya arahan/supervisi secara berkala dari Kepala Puskesmas ke 
bidan pengelola agar lebih baik dalam menjalankan kebijakan terkait program 
MTBS.  
b. Perlu adanya feed back dari Kepala Puskesmas terhadap pelaksanaan MTBS 
seperti pemberian materi atau non materi untuk meningkatkan motivasi kerja. 

(2)  Bagi Dinas Kesehatan 
a. Perlu adanya penambahan jumlah/frekuensi pelatihan bagi bidan terkait 

program MTBS. 
b. Perlu adanya penambahan supervisi secara rutin dari pihak Dinas Kesehatan 

ke jajaran Puskesmas terkait pelaksanaan program MTBS.  
c. Perlunya memberikan reward bagi Puskesmas yang melakukan pelaksanaan 

MTBS dengan baik. 
(3) Bagi Bidan 

a. Perlunya peningkatan komitmen dalam pengisian kelengkapan form MTBS 
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