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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN PERSONAL MASTERY BIDAN PONED DENGAN 

PENDEKATAN INTERPERSONAL SKILLS  

Latar Belakang. Angka Kematian Tinggi merupakan persoalan yang menjadi beban 

bidan sebagai ujung tombak penolong persalinan.  Sebagai pendukung kinerja 

memiliki personal mastery menjadi keharusan bidan terutama sebagai anggota 

Poned.  Sesuai dengan teori organisasi pembelajar personal mastery termasuk salah 

satu lima disiplin yang harus dikembangkan tidak hanya ditingkat pimpinan akan 

tetapi juga di level pelaksana kebijakan.  Salah satu tahap mengembangkan personal 

mastery adalah meningkatkan kemampuan pribadi / skills.  Skills juga termasuk salah 

satu faktor kompetensi yang berada pada posisi permukaan sehingga lebih mudah 

dikembangkan dibanding tiga faktor lainnya. Dengan meningkatkan skills diharapkan 

bisa meningkatkan personal mastery 

 

Metode. Penelitian dilaksanakan 2 tahap,  rancangan observasional dengan survey 

kondisi lingkungan belajar dan skala personal mastery  digunakan sebagai pijakan 

awal untuk menyusun sebuah draf modul.  Modul disempurnakan dengan melakukan 

NFGD.  Setelah modul selesai digunakan sebagai instrumen penelitian tahap II 

dengan metode eksperimen semu.  Besar sampel 60 orang diambil dengan sistem 

purposif sampling dari populasi 191 orang bidan.  Selanjutnya sampel dikelompokan 

menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

 

Hasil Penelitian.  Menunjukan adanya peningkatan personal mastery setelah 

intervensi Ditemukan juga perbedaan yang signifikan personal mastery setelah 

intervensi antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.  Dari uji hubungan 

Nilai koefisien Determinasi yang diperoleh adalah 0.11 atau 11%, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Interpersonal skill memiliki pengaruh kontribusi sebesar 11% 

terhadap personal mastery 

 

Kesimpulan.  Pelatihan dengan modul interpersonal skills bisa meningkatkan 

personal mastery yang signifikan. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa 

peningkatan interpersonal skills berpengaruh terhadap peningkatan skala personal 

mastery responden 

 

Temuan Baru.  Tersusunnya sebuah modul pengembangan  personal mastery 

dengan pendekatan interpersonal skills.  Peningkatan interpersonal skills 

berpengaruh terhadap peningkatan skala personal mastery 
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