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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bidan adalah seorang tokoh masyarakat yang selalu siap membantu masalah-

masalah perempuan, khususnya mulai dari masa kehamilan pertama sampai pasca 

persalinan. Bidan merupakan seorang tenaga medis profesional yang cukup kompeten 

dan mampu menangani kehamilan resiko rendah dan persalinan tanpa komplikasi. Bidan 

tidak kalah dengan dokter dalam menolong persalinan. Seorang bidan cukup terdidik 

tentang pengetahuan kehamilan dan persalinan. 

Membicarakan bidan tidak lepas dari persalinan. Ketersediaan tenaga bidan 

terlatih yang dapat melaksanakan pertolongan persalinan yang aman dan bersih, 

mengenal dan menangani komplikasi obstetri akan mampu mengurangi angka kematian 

ibu.  Namun demikian, di negara berkembang hanya 55% wanita ditolong tenaga terampil 

saat persalinan (Shane, 2007). 

Di Indonesia, sekitar 20.000 perempuan meninggal setiap tahunnya akibat 

komplikasi kehamilan. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 307 per 100.000 kelahiran 

hidup masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, dan penurunan 

angka kematian ini masih menjadi prioritas tinggi dalam isu pembangunan. Sebagian 

besar kasus kematian ibu sebenarnya bisa dicegah dengan peningkatan akses ke layanan 

kesehatan reproduktif yang bermutu serta penggunaan tenaga persalinan yang trampil 

(Rotigliano, 2007). 



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak ibu di Indonesia yang masih 

enggan meminta pertolongan tenaga penolong persalinan terlatih untuk memberikan 

asuhan selama persalinan dan kelahiran bayi. Sebagian dari mereka memberikan alasan 

bahwa penolong persalinan terlatih tidak benar-benar memperhatikan kebutuhan atau 

kebudayaan, tradisi dan keinginan pribadi para ibu dalam persalinan dan kelahiran 

bayinya. Alasan lain yang juga berperan adalah bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan 

memiliki peraturan dan prosedur kurang bersahabat dan menakutkan bagi para ibu. 

Peraturan dan prosedur tersebut misalnya tidak memperkenankan ibu untuk berjalan-jalan 

selama proses persalinan, tidak mengijinkan anggota keluarga menemani ibu, membatasi 

ibu hanya pada posisi tertentu selama persalinan dan kelahiran bayi serta memisahkan ibu 

dari bayi segera setelah bayi dilahirkan. 

Bidan sesuai dengan perannya sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban 

memberikan asuhan untuk menyelamatkan ibu dan anak dari gangguan kesehatan. Untuk 

melaksanakan asuhan tersebut digunakan metode dan pendekatan yang disebut 

manajemen kebidanan. Metode dan pendekatan digunakan untuk mendalami 

permasalahan yang dihadapi oleh pasien atau klien, dan kemudian merumuskan 

permasalahan tersebut serta akhirnya mengambil langkah pemecahannya. Manajemen 

bidan membantu proses berpikir bidan di dalam melaksanakan asuhan dan pelayanan 

kebidanan. Setelah bidan menemukan masalah pada pasien maka seorang bidan 

merumuskannya ke dalam suatu pernyataan yang mencakup kondisi, masalah, penyebab 

dan prediksi terhadap kondisi tersebut. Prediksi yang dimaksud mencakup masalah 

potensial dan prognosa. Hasil dari perumusan masalah merupakan keputusan yang 

ditegakkan oleh bidan yang disebut diagnosa kebidanan. Dalam menentukan diagnosa 



kebidanan, pengetahuan keprofesionalan bidan diperlukan. Diagnosa kebidanan 

mencakup: kondisi pasien/klien yang terkait dengan masalah, masalah utama dan 

penyebab utamanya (tingkat resiko), masalah potensi, dan prognosa (Depkes, 2004). 

Tidak jarang seorang bidan mengalami masalah dalam menangani pasiennya. 

Pasien yang tidak mau mendengarkan saran dari  bidannya itu akan menjadi masalah buat 

sang bidan, contohnya pasien yang tidak mau untuk dibedah Caesar padahal kondisi 

pasien yang tidak memungkinkan untuk bersalin secara normal, ini akan menjadi masalah 

besar bagi bidan, karena seorang bidan harus mampu meyakinkan pasiennya untuk 

bersalin secara Caesar. Menghadapi kondisi seperti itu, dibutuhkan kemampuan 

mengambil keputusan yang tepat dari seorang bidan demi menjaga keselamatan pasien 

(Depkes, 2004).  

Manullang, (1996) berpendapat kemampuan mengambil keputusan yang efektif 

merupakan persyaratan dasar, baik untuk keberhasilan yang profesional maupun untuk 

kebahagiaan pribadi. Keputusan yang efektif ialah keputusan yang kurang lebih 

menghasilkan keadaan yang diharapkan. Lebih dari itu keputusan yang efektif dapat 

menghasilkan perubahan yang mengejutkan tetapi yang diharapkan bagi kehidupan 

pasien.  

Moesono (2001) mengatakan bahwa aktivitas pengambilan keputusan dilakukan 

individu untuk memecahkan berbagai masalah, mulai dari masalah sederhana sampai 

masalah yang lebih kompleks, baik persoalan yang menyangkut kehidupan diri pribadi 

maupun persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

Kenyataannya, masih banyak kasus “malpraktek” yang dilakukan bidan, terutama 

bidan yang berpraktek secara pribadi, karena ketidakmampuan mengambil keputusan 



dengan cepat dan tepat saat menghadapi kesulitan dalam upaya menolong persalinan ibu.  

Adanya kasus kematian ibu karena pendarahan yang tidak dapat langsung tertangani 

dengan baik, bayi mati di dalam dan lain- lain salah satunya karena ketidakmampuan 

bidan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Tri Murtini Rahayu, Kepala Seksi 

Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Pati yang juga bidan pelatih, mengungkapkan 

bahwa umumnya bidan baru merujuk ibu bersalin kalau benar-benar sudah tidak bisa 

mengatasi masalah. Saat dirujuk seringkali ibu sudah mengalami perdarahan berat atau 

penyulit lain, yang dalam istilah bidan atau dokter rumah sakit "sudah bosokan" 

(Walujani, 2007). 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan mengambil keputusan pada bidan 

saat menolong persalinan. Seperti dikemukakan Hasan (Roy, 2005) dalam faktor yang 

mempengaruhi keputusan secara eksternal antara lain   situasi, kondisi, dan tujuan yang 

hendak dicapai. Kameda dan Sugimori (1993) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan secara internal yaitu Kematangan atau kemasakan 

dan  motivasi. 

Faktor lain yang berperan terhadap pengambilan keputusuan yaitu kepercayaan 

diri.. Kepercayaan diri memegang peranan yang sangat penting dalam meraih 

kesuksesan, karena dengan kepercayaan diri yang baik, individu akan mampu 

mengaktualisasikan potensi-potensi yang terdapat di dalam dirinya. Menurut Anthony 

(1992), kepercayaan diri merupakan sikap pada diri individu yang dapat menerima 

keyakinan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian 

dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang 

diinginkan. Rasa takut menerima kegagalan, berhadapan atau berdampingan dengan 



orang hebat yang memiliki keunggulan-keunggulan, sering membuat orang merasa 

rendah, kalah dan minder. Orang yang mempunyai kepercayaan diri tidak merasa perlu 

membandingkan dirinya dengan orang lain, karena dia lebih tahu apa yang dibutuhkan 

dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka semakin merasa yakin terhadap kemampuannya 

untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi serta mempunyai sikap positif 

yang didasari oleh keyakinan dan kemampuannya. Seperti halnya pendapat Affiatin dan 

Martaniah (1998), bahwa kepercayaan diri sebagai suatu perasaan yang berisi kekuatan, 

ketrampilan dan kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang dilandasi 

keyakinan untuk sukses. Kepercayaan diri akan membuat individu mampu menerima 

pikiran dan perasaan orang lain serta mampu membedakan antara pengetahuan dan 

perasaan orang lain, sehingga keputusan yang diambil tidak terlepas dari intelektualnya, 

dan diharapkan seseorang mampu bekerja keras, menghadapi tantangan, tidak ragu-ragu, 

mandiri serta kreatif. 

Kepercayaan diri merupakan sifat kepribadian yang sangat penting dimiliki oleh 

bidan, karena kepercayaan diri merupakan salah satu kemampuan dasar bidan untuk 

dapat menentukan arah dan tujuan dalam pengambilan keputusan khususnya saat 

menolong persalinan. Bidan yang mempunyai kepercayaan diri, optimis dan yakin 

dengan kemampuan sendiri merupakan salah satu indikasi bahwa bidan tersebut akan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, sehingga dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya terutama pada saat menolong persalinan.  

B. Rumusan Masalah  

Bidan yang telah merencanakan untuk menolong persalinan harus memiliki 

kepercayaan diri untuk mengambil keputusan ketika menghadapi risiko yang terjadi 



selama menolong persalinan, misalnya adanya kemungkinan terjadinya kematian pada 

ibu atau bayi yang ditolong, sehingga penyebab kematian pada saat melahirkan dapat 

dicegah dengan penanganan yang adequat, yakni salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan psikologis. Namun pada 

kondisi tertentu bidan dapat mengalami kesulitan mengambil keputusan dalam mengatasi 

persalinan yang akan dilakukan. Kondisi ini semakin menjadi ketika bidan kurang 

percaya diri dan lebih percaya pada cerita tahayul dan terpengaruh pada informasi-

informasi tentang bayi dan kehamilan serta masalah yang berkaitan dengannya, meskipun 

sumber informasi tersebut tidak jelas bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, muncul pertanyaan penelitian yaitu apakah ada 

hubungan antara kepercayaan diri dengan kemampuan mengambil keputusan saat 

menolong persalinan pada bidan? Bertitik tolak dari permasalahan tersebut peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara kepercayaan diri 

dengan Pengambilan Keputusan Bidan Saat Menolong Persalinan”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan bidan saat 

menolong persalinan  

2. Tingkat kepercayaan diri dan pengambilan keputusan bidan saat menolong persalinan  

3. Peran atau sumbangan kepercayaan diri terhadap pengambilan keputusan bidan saat 

menolong persalinan  

 



D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi subjek (bidan) 

Memberikan pengetahuan sumbangan informasi dan pemahaman bagi bidan 

mengenai keterkaitan kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan bidan saat 

menolong persalinan. 

2. Bagi rumah bersalin 

Penelitian ini dapat memberikan wacana pemikiran bagi Rumah Bersalin tentang 

khususnya keterkaitan kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan bidan saat 

menolong persalinan sehingga pihak rumah bersalin dapat bekerja sama secara baik 

dengan para bidan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. 

3. Bagi peneliti lain 

Memberikan informasi serta data-data empiris tentang keterkaitan antara kepercayaan 

diri dengan pengambilan keputusan bidan untuk kesempurnaan penelitian 

selanjutnya. 

 


