
A. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

       Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan partograf oleh 

bidan dalam pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mendiskripsikan gambaran karakteristik meliputi umur, pendidikan dan masa kerja 

bidan di Kabupaten Klaten 

b. Mendiskripsikan faktor-faktor yang meliputi pengetahuan, sikap, motivasi, persepsi 

supervisi, sarana. 

c. Mendeskripsikan penggunaan partograf oleh bidan dalam pertolongan persalinan. 

d. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang partograf dengan penggunaan 

partograf oleh bidan dalam pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

e. Menganalisis hubungan sikap dengan penggunaan partograf oleh bidan dalam 

pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

f. Menganalisis hubungan motivasi dengan penggunaan partograf oleh bidan dalam 

pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

g. Menganalisis hubungan persepsi supervisi dengan penggunaan partograf oleh bidan 

dalam pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

h.  Menganalisis hubungan sarana  dengan  penggunaan partograf oleh bidan  dalam 

pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

i. Menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara variabel pengetahuan tentang 

partograf, sikap, motivasi, persepsi supervisi, sarana terhadap penggunaan partograf 

oleh bidan dalam pertolongan persalinan di Kabupaten Klaten. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Lingkup Keilmuan  



Termasuk dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya pada bidang administrasi 

kebijakan kesehatan dengan menitikberatkan pada pelayanan kebidanan tentang 

penggunaan partograf serta ilmu perilaku. 

2. Lingkup Metode 

Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional metode 

pengumpulan data kuantitatif, sedang alat yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan kuesioner dan  lembar observasi. 

3. Lingkup Waktu pelaksanaan  

Pelaksanaan penelitian dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2010 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten  

       Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam 

perencanaan pengembangan mutu pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 

khususnya pelayanan ibu bersalin dalam penggunaan partograf. 

2. Bagi Program Studi Megister Ilmu Kesehatan Masyarakat UNDIP 

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah pustaka dalam Program Studi 

Megister Ilmu Kesehatan Masyarakat UNDIP (Universitas Diponegoro) minat Kesehatan 

Ibu dan Anak. 

3. Bagi Peneliti 

       Untuk membuka wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengalaman dalam 

penerapan ilmu yang didapatkan selama pendidikan. 

 


