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Abstrak
Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. Tujuan
utama penggunaan partograf adalah untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan
persalinan dan mendeteksi apakah proses persalinan berjalan normal. Dengan
demikian, juga dapat dilaksanakan deteksi secara dini, setiap kemungkinan
terjadinya partus lama (APN, 2008). Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan
pendekatan cross sectional dimana variabel terikat yaitu Penggunaan Partograf
dan variabel bebas yaitu usia, pendidikan, lama kerja, dan pengetahuan yang
dikumpulkan dalam waktu bersamaan untuk melihat Evaluasi Penggunaan
Partograf pada Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kecamatan Limo, Cinere, dan
Cipayung Kota Depok. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisa univariat karena penulis hanya ingin mengetahui distribusi frekuensi
masing-masing variabel yang diteliti. Populasi yang diambila adalah bidan praktek
swasta (BPS) di Kecamatan Limo, Cinere, dan Cipayung Kota Depok dan
sempelnya adalah 30 Bidan Praktek Swasta. Hasil penelitian menunjukan bahwa
bidan praktek swasta yang tidak menggunakan partograf sebanyak 14 Bidan (46,7
%), lengkap dalam pengisian partograf sebanyak 9 bidan (30 %), dan tidak lengkap
dalam pengisian partograf sebanyak 7 bidan (23,3 %), menunjukan penggunaan
partograf usia ≥ 40 tahun berjumlah 21bidan (70 %) dan < 40 tahun berjumlah 9
bidan (30 %), untuk pendidikdn D 1 sebanyak 3 bidan (10 %), D 3 sebanyak 22
bidan (73,3 %), D 4 sebanyak 2 bidan (6,7 %), dan S 1 sebanyak 3 bidan (10 %),
untuk lama kerja ≥ 10 tahun sebanyak 26 bidan (86,7 %) dan < 10 tahun berjumlah
4 bidan (13,3 %) dan untuk pengetahuan baik sebanyak 20 bidan (66,7 %), cukup
sebanyak 10 bidan (33,3 %)
Kata Kunci : Evaluasi, Penggunaan Pratograf, Bidan Praktek Swasta (BPS).
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Pendahuluan
Sejak
Friedman
memperkenalkan kurva servikogram
pada tahun 1954, banyak peneliti yang
menggunakannya
sebagai
dasar
dalam penatalaksanaan persalinan.
Rosa
dan
Ghilaini
1959,
menggunakan
grafik
kemajuan
persalinan
sederhana
dengan
memodifikasi
cara
pengukuran
pembukaan serviks, Friedman mulai
mengembangkan
grafik
analisa
statistik dari berbagai tipe persalinan.
Beazly dan Kurjak 1972, merancang
suatu partograf berdasarkan data dari
persalinan normal dengan cara
periksa dalam yang dilakukan pada
awal dan akhir persalinan. Dimana
partograf ini tidak mengenal adanya
fase laten. Phillpot 1972, membuat
perubahan dalam merancang grafik
catatan persalinan yang lebih detail,
dengan memasukan keadaan ibu dan
janin pada selembar kertas. Dengan
membuat dua garis skrining, yaitu
garis waspada (alert line) dan garis
aksi (action line), yang sejajar dan
terpisah empat jam setelah garis
waspada. Partograf WHO 1988
merupakan sintesa dan implikasi dari
berbagai model partograf dengan
menelaah semua jenis partograf yang
ada di dunia.
Dalam
perkembangan
selanjutnya, tahun 2000 partograf
WHO di modifikasi, untuk lebih
sederhana
dan
lebih
mudah
digunakan. Dimana pada partograf
yang
dimodifikasi,
fase
laten
dihilangkan
dan
penggambaran
partograf dimulai dari fase aktif, pada
saat pembukaan serviks 4 cm. Pada
fase
aktif
persalinan,
grafik
pembukaan dihubungkan dengan
waktu yang biasanya dimulai di
sebelah kiri garis waspada, dan
apabila grafinya memotong garis ini,
itu merupakan tanda peringatan
bahwa persalinan mungkin akan
berlangsung lama. Garis tindakan

adalah 4 jam ke sebelah kanan garis
waspada, jika grafik mencapai garis
tindakan harusnya diambil keputusan
tentang
penyebab
kemajuan
persalinan yang lambat dan mesti di
ambil tindakan yang tepat, kecuali
wanita sudah menjelang melahirkan
partograf ini tidak diindikasikan. Pada
akhirnya,
partograf
WHO
yang
dimodifikasi ini yang menjadi acuan
dari partograf Asuhan Persalinan
Normal (APN) (Rangkuti, 2011).
Partograf
harus
digunakan
untuk semua ibu dalam fase aktif kala
satu persalinan dan merupakan
elemen
penting
dari
asuhan
persalinan.
Partograf
sangat
membantu penolong persalinan dalam
memantau,
mengevaluasi,
dan
membuat
keputusan
klinik.
Penggunaan partograf secara rutin
dapat memastikan bahwa ibu dan
bayinya mendapat asuhan yang aman,
adekuat dan tepat waktu serta
membantu
mencegah
terjadinya
penyulit sehingga secara dini dapat
mengidentifikasi
adanya
penyulit
persalinan dan membuat keputusan
klinik yang sesuai dan tepat waktu
(Saifuddin, 2009). Dampak dari tidak
digunakannya
partograf
dalam
persalinan dapat menyulitkan bidan
dalam
mendeteksi
secara
dini
masalah
danpenyulit
dalam
persalinan. Tujuan utama penggunaan
partograf adalah untuk mencatat hasil
observasi dan kemajuan persalinan
dan mendeteksi apakah proses
persalinan berjalan normal. Dengan
demikian juga dapat dilaksanakan
deteksi
secara
dini
setiap
kemungkinan terjadinya partus lama
(APN, 2008)
Dari
hasil
penelitian
di
Puskesmas Adimulyo Jakarta pusat
menunjukan
bahwa
pengetahuan
responden tentang partograf adalah
baik 73%, dan cukup 23%. Untuk
keterampilan
responden
dalam
pengisian partograf yaitu baik 54%,
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cukup 38%, dan kurang 8%. Untuk
sikap
responden
terhadap
penggunaan partograf adalah baik
15%, dan cukup 85%. (Norma Thersi
Hervina, 2009)
Dari
hasil
penelitian
di
Kabupaten Klaten dengan jumlah
sempel 78 bidan praktek swasta
(BPS), persalinan yang dipantau
dengan partograf sebesar 76,18%
menunjukan penggunaan partograf
baik 61, 5%, sarana bidan praktek
swasta baik 70,5%, pengetahuan
bidan baik 66,7%, sikap bidan baik
57,7%, motivasi bidan baik 52,6%,
persepsi supervisi baik 44,9%. (Bekti
Sayekti, 2011)
Dari
hasil
penelitian
di
Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa
tengah dengan jumlah sempel 33
bidan menunjukan tidak ada hubungan
antara umur, pendidikan, dan masa
kerja dalam kepatuhan penggunaan
partograf, sesuai hasil analisis regresi
yang berhubungan yaitu penyediaan
formulir partograf, pelatiahan asuhan
persalinan
normal
(APN),
dan
kopetensi bidan dengan kepatuahn
penggunaan partograf (Widiarti, 2007)
Dari hasil penelitian di wilayah
Dines Kesehatan kota Semarang
dengan jumlah sempel 73 bidan
menunjukan tidak ada pengaruh masa
kerja, tingkat pendidikan, lingkungan
sosial, sarana prasarana bidan
peraktek
swasta
terhadap
penggunaan partograf, sesuai hasil
analisis
regresi
logistik
yang
berpengaruh yaitu umur, tingkat
pengetahuan, dan sikap bidan (Tatik
Indrawati, 2010)
Tujuan penelitian ini adalah
untuk
mengetahui
evaluasi
penggunaan partograf pada bidan
praktek swasta (BPS) di Kecamatan
Limo, Cinere, dan Cipayung Kota
Depok
Metode Penelitian

Desain
penelitian
yang
digunakan adalah penelitian deskriftif
yang bertujuan diketahuinya evaluasi
penerapan penggunaan partograf
pada bidan praktek swasta (BPS).
penelitian
ini
menggunakan
pendekatan cross sectional study,
dimana variabel bebes dan variabel
terikat dikumpulkan dalam waktu
bersamaan yang bertujuan untuk
memberikan gambaran yang jelas
tentang objek study penelitian.
Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere
dan Kecamatan Cipayung Kota Depok
pada bulan Juli 2016. Penelitian ini
adalah bidan praktek swasta (BPS) di
Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere
dan Kecamatan Cipayung Kota
Depok. Sempel dalam penelitian ini
yaitu 30 bidan praktek swasta (BPS) di
Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere
dan Kecamatan Cipayung Kota
Depok.
Data yang dikumpulkan berupa
data primer dan sekunder yang di
peroleh dari pencatatan pada buku
laporan INC dan kuesioner di Bidan
Praktek Swasta (BPS) di Kecamatan
Limo dan Kevamatan Cinere untuk
mengetahui usia, pendidikan, lama
kerja, dan pengetahuan bidan praktek
swasta.
Data yang diperoleh dianalisa
secara univariat yaitu menjelaskan
dari keseluruhan variabel, untuk
mengetahui distribusi frekuensi dari
masing-masing
variabel
dengan
memperoleh
gambaran
distribusi
frekuensi dari berbagai karakteristik
atau variabel yang diteliti baik pada
variabel bebas maupun variabel
terikat, analisa data yang dilakukan
dengan memasukan data dalam tabel
sesuai dengan variabel yang ditelit
Hasil Penelitian
Setelah dilakukan pengambilan
data di Kecamatan Limo, Cinere dan
Cipayung pada bulan Juli 2012 di
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dapatkan data sebanyak 30 bidan
praktek swasta (BPS), adapun hasil

dari pengolahan data yaitu sebagai
berikut
:

Tabel-1 Distribusi Frekuensi Bidan Praktek Swasta Dalam Penggunaan Partograf Di
Kecamatan Limo, Cinere dan Cipayung Kota Depok
Penggunaan Partograf
n
%
Lengkap

9

30,0

Tidak lengkap

7

23,3

Tidak menggunakan

14

46,7

30

100

Total

Tabel
diatas
menunjukan
bahwa
penggunaan
partograf
terbanyak adalah tidak menggunakan
partograf sebanyak 14 bidan (46,7%),

lengkap sebanyak 9 bidan (30%) dan
tidak lengkap sebanyak 7 bidan
(23,3%)

Tabel-2 Distribusi Frekuensi Bidan Praktek SwastaDalam Penggunaan Partograf
Berdasarkan Usia Di Kecamatan Limo, Cinere dan Cipayung Kota Depok
Usia
n
%
< 40 tahun

9

30

≥ 40 tahun

21

70

Total

30

100

Tabel
diatas
menunjukan
bahwa usia terbanyak adalah usia ≥
40 tahun sebanyak 21 bidan (70%)

dan usia < 40 tahun sebanyak 9 bidan
(30%)

Tabel-3 Distribusi Frekuensi Bidan Praktek Swasta Dalam Penggunaan Partograf
berdasarkan Pendidikan Di Kecamatan Limo, Cinere dan Cipayung Kota Depok
Pendidikan
n
%
D3

22

73,3

D4

2

6,7

S1

6

20

30

100

Total
Tabel
diatas
menunjukan
bahwa pendidikan terbanyak adalah
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Pendidikan D 3 sebanyak 22 Bidan
(73,3%), S 1 berjumlah 2 Bidan (10%),

dan D 4 sebanyak 2 Bidan (6,7%)

Tabel-4 Distribusi Frekuensi Bidan Praktek SwastaDalam Penggunaan Partograf
Berdasarkan Lama kerja Di Kecamatan Limo, Cinere dan Cipayung Kota Depok
Lama kerja
n
%
< 10 tahun

4

13,3

≥ 10 tahun

26

86,7

30

100

Total

Tabel
diatas
menunjukan
bahwa lama kerja bidan terbanyak
adalah ≥ 10 tahun sebanyak 26 bidan

(86,7 %) dan < 10 tahun sebanyak 4
bidan (13,3)

Tabel-5 Distribusi Frekuensi Bidan Praktek SwastaDalam Penggunaan Partograf
berdasarkan PengetahuanDi Kecamatan Limo, Cinere dan Cipayung Kota Depok
Pengetahuan
n
%
Baik = 76-100%

20

66,7

Cukup = 56-75%

10

33,3

Kurang = < 56%

0

0

30

100

Total

Tabel
diatas
menunjukan
bahwa pengetahuan terbanyak adalah
berpengetahuan baik sebanyak 20
bidan (66,7%), berpengetahuan cukup
sebanyak 10 bidan (33,3 %), dan
berpengaetahuan kurang tidak ada
Pembahasan
Dari
hasil
penelitian
di
Kecamatan
Limo,
Cinere,
dan
Cipayung Kota Depok dengan jumlah
sempel 30 bidan praktek swasta
menunjukan bahwa frekuensi tertinggi
penggunaan partograf yang tidak
menggunakan
14
Bidan
(46,7
%),lengkap berjumlah 9 Bidan (30 %)
tidak lengkap 7 Bidan (23,3 %),
1. Usia

Dari
hasil
penelitian
menunjukan bahwa usia bidan yang
terbanyak adalah usia ≥ 40 tahun
berjumlah 21 bidan (70 %) dan usia <
40 tahun berjumlah 9 bidan (30 %)
dimana usia 40-60 tahun merupakan
usia madya usia masa transisi, masa
berprestasi dan merupakan masa
evaluasi diri, pada masa ini terjadi
penyesuaian diri terhadap minat, nilai
dan pola perilaku baru. Hal ini tidak
selaras dengan penelitian Rudi
Hartono di Rumah Sakit Umum
Daerah Kalibahi Propinsi Nusa
Tenggara Timur tahun 2008 yang
menunjukan bahwa usia responden
yang terbanyak adalah usia 30– 39
tahun sebanyak 9 responden (65 %)
dimana usia ini adalah usia produktif
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bidan, seperti diketahui bahwa makin
tua seseorang daya ingatannya
semakin menurun, sebaliknya semakin
muda usia daya ingatannya baik dan
ini mempengaruhi perilaku seseorang
untuk melakukan sesuatu dengan baik
2. Pendidikan
Dari
hasil
penelitian
menunjukan
bahwa
pendidikan
terbanyak adalah pendidikan D 3
berjumlah 22 bidan (73,3 %), S 1
berjumlah 6 bidan (20 %), dan D 4
berjumlah 2 bidan (6,7 %) dimana
seseorang yang sudah mengalami
program pendidikan tinggi, biasanya
telah mengalami tentang disiplin ilmu
pengetahuan, dengan pendalaman
bidang ilmu pengetahuan tersebut,
daya penalarannya akan lebih baik,
dan
mampu
melihat
prospek
pengembangan tentang hal-hal yang
didalaminya. Hal ini tidak sejalan
dengan penelitian Rudi Hartono di
Rumah Sakit Umum Daerah Kalibahi
Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun
2008 yang menunjukan bahwa bidan
dengan pendidikan D 1 sebanyak 13
bidan (92,9 %) dan D 3 yaitu 1 bidan
(7,1 %) dimana semakin tingat tingkat
pendidikan maka pengetahuan akan
semakin tinggi pula sehingga dengan
pendidikan yang dimiliki seseorang
dapat
menerima
informasi
dan
menganalisa
3. Lama kerja
Dari
hasil
penelitian
menunjukan bahwa lama kerja bidan
terbanyak adalah ≥ 10 tahun
berjumlah 26 bidan (86,7%) dan < 10
tahun berjumlah 4 bidan (13,3
%).Dimana masa kerja merupakan
indikator yang dapat mempengaruhi
peningkatan kemampuan keterampilan
seseorang. Semakin lama masa kerja
seseorang,
biasanya
tingkat
keterampilan
mengenai
bidang
pekerjaannya
akan
semakin
meningkat. Hal ini tidak selaras
dengan penelitian Tatik Indrawati yang
menunjukan bahwa lama kerja bidan

terbanyak adalah < 17 tahun sebanyak
48 bidan (65,75%) dan ≥ 17 tahun
sebanyak 28 (34,25 %) dimana masa
kerja bidan yang mempunyai masa
kerja relatif baru (6 tahun) dengan
masa kerja lama (37 tahun) tidak
menunjukan pengaruh yang nyata baik
atau
kurang
terhadap
praktik
penggunaan
partograf
pada
pertolongan asuhan persalinan
4. Pengetahuan
Dari
hasil
penelitian
menunjukan
bahwa
pengetahuan
terbanyak adalah berpengetahuan
baik berjumlah 20 bidan (66,7 %),
cukup berjumlah 10 (33,3 %).
Pengetahuan merupakan pemberian
bukti oleh seseorang melalui proses
pengingatan
atau
pengenalan
informasi, ide yang sudah di peroleh
sebelumnya.
Pengetahuan
dikelompokan kedalam tiga domain
perilaku yaitu kognitf, afektif dan
psikomotor, pengetahuan merupakan
unsur dasar untuk pembentukan
tingkatan-tingkatan
yang
meliputi
tingkatan pemahaman, penerapan,
analisis, sintesis, dan penilaian
pengetahuan yang didasarkan pada
jenjang pendidikan rendah ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi dan
didapat dari ilmu pengetahuan melalui
tingkat pembelajaran tersebut. Hal ini
sejalan dengan penelitian Tatik
Indrawati yang menunjukan bahwa
pengetahuan
terbanyak
adalah
berpengetahuan baik sebanyak 58
bidan (79,5 %) dan kurang sebanyak
15
bidan
(20,5
%)
adanya
pengetahuan tentang manfaat suatu
hal akan mempunyai sikap dan prilaku
yang baik, dalam hal ini pengetahuan
tentang
pencatatan
pemantauan
persalinan dengan partograf
Kesimpulan
1. Diketahuinya evaluasi penggunaan
partograf pada bidan praktek
swasta di kecamatan Limo, Cinere,
dan
Cipayung
Kota
Depok
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berdasarkan penggunaan partograf
yang
tertinggi
yaitu
tidak
menggunakan partograf sebanyak
14 bidan praktek swasta (46,7 %).
2. Diketahuinya evaluasi penggunaan
partograf pada bidan praktek
swasta di kecamatan Limo, Cinere,
dan
Cipayung
Kota
Depok
berdasarkan usia yang tertinggi
yaitu ≥ 40 tahun sebanyak 21 bidan
(70 %)
3. Ketahuinya evaluasi penggunaan
partograf pada bidan praktek
swasta di kecamatan Limo, Cinere,
dan
Cipayung
Kota
Depok
berdasarkan
pendidikan
yang
tertinggi yaitu D 3 sebanyak 22
bidan (73,3 %)
4. Diketahuinya evaluasi penggunaan
partograf pada bidan praktek
swasta di kecamatan Limo, Cinere,
dan
Cipayung
Kota
Depok
berdasarkan lama kerja yang
tertinggi yaitu ≥ 10 tahun sebanyak
26 bidan (86,7 %)
5. Diketahuinya evaluasi penggunaan
partograf pada bidan praktek
swasta di kecamatan Limo, Cinere,
dan
Cipayung
Kota
Depok
berdasarkan pengetahuan yang
tertinggi yaitu baik sebanyak 20
bidan (66,7 %)
Saran
1. Bagi Institusi Pendidikan semoga
hasil penelitian ini bisa dijadikan
sebagai dokumen dan bahan
bacaan untuk menambah wawasan
mahasiswa untuk meningkatkan
kemampuan
dalam
melakukan
suatu
penelitian
khususnya
penggunaan partograf
2. Bagi Dines Kesehatan Kota Depok
perlu upaya pembinaan tentang
penggunaan partograf kepada bidan
praktek swasta (BPS) dengan
mengevaluasi praktik pelayanan
bidan praktek swasta (BPS) dalam
petolongan
asuhan
persalinan
normal

3. Bagi
Bidan
Praktek
Swasta
diharapkan
tenaga
kesehatan
khususnya
bidan
dapat
meningkatkan
penggunaan
partograf pada setiap asuhan
persalinan dengan mengisi lengkap
seluruh item yang terdapat pada
partograf
sehingga
dapat
mengurangi keterlambatan merujuk
maupun mengambil sikap/tindakan
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