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PENDAHULUAN 
Pembangunan kesehatan menuju 

Indonesia Sehat tahun 2010 bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal, yang ditandai dengan penduduknya 
hidup dalam lingkungan sehat, mempunyai 
pengetahuan untuk menjangkau pelayanan 
kesehatan yang bermutu, memiliki derajat 
kesehatan yang optimal diseluruh wilayah 
Republik Indonesia (1). 

Tingginya tingkat angka kematian ibu 
dan angka kematian perinatal tidak dapat 
dipisahkan dari profil wanita Indonesia. 
Pembangunan dibidang kesehatan telah 
berhasil meningkatkan angka harapan hidup 
wanita dari 70 tahun pada tahun 2005 
menjadi 70,5 tahun pada tahun 2008. 
Kematian ibu terjadi pada saat persalinan 
sebanyak 90%, disebabkan komplikasi 
obstetri yang sering tidak diperkirakan 
sebelumnya, maka kebijaksanaan 

Departemen Kesehatan untuk mempercepat 
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 
mengupayakan agar setiap persalinan 
ditolong atau minimal didampingi oleh bidan 
dan pelayanan obstetri sedekat mungkin 
diberikan kepada semua ibu hamil (2,3). 

Bidan sebagai tenaga kesehatan harus 
ikut mendukung upaya mempercepat 
penurunan AKI yaitu diperlukan suatu usaha 
yang salah satunya adalah pelayanan 
antenatal atau Antenatal Care (ANC). 
Pelayanan antenatal merupakan pilar kedua 
didalam Safe Motherhood yang merupakan 
sarana agar ibu lebih siap menghadapi 
persalinan. Ketidaksiapan ibu dalam 
menghadapi persalinan menjadi salah satu 
faktor penyebab tingginya AKI. 

Salah satu penyebab komplikasi obstetri 
yang dialami oleh ibu dikarenakan 
ketidakpahaman ibu tentang persiapan yang 
dibutuhkan menjelang persalinan, apabila ibu 
tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai 
dan tepat waktu maka terjadi tiga 
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Abstract 
Health development towards Healthy Indonesia by 2010 aims to raise awareness and skills of 
healthy living for everyone in order to materialize the optimal degree of public health. 
According to data from Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2010 MMR in 
Indonesia is 228 per 100,000 live births means that there are 9241 women die annually, 26 per 
day or 2 mothers die every hour, and therefore associated with pregnancy, and parturition. The 
purpose of this study was to identify the characteristics of third trimester pregnant mother, 
identify knowledge third trimester pregnant mother and identify the attitudes of third trimester 
pregnant mother in Puskesmas Jambu Burung Sub-Province Banjar in 2010. This research is 
a descriptive study using cross sectional approach. The results showed that of 50 third 
trimester pregnant mother who become mothers are known characteristics of respondents with 
the highest age group are at age 20-30 years, most junior high school education or equivalent 
with the largest job as a farmer, located on category knowledge and attitude of pregnant 
mother is largely the positive category, is expected to the third trimester pregnant mother to 
increase knowledge of preparation for delivery by more actively seeking information from 
reading KIA’s book, mass media, and asked directly by the local midwife. 
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keterlambatan dalam rujukan, yaitu: 1) 
Keterlambatan dalam pengambilan keputusan 
untuk merujuk, karena ketidakmampuan 
ibu/keluarga untuk mengenali tanda bahaya, 
ketidaktahuan kemana mencari pertolongan, 
faktor budaya bahwa keputusan tergantung 
pada suami/orang tua, ketakutan akan biaya 
yang perlu dibayar untuk transportasi dan 
perawatan di rumah sakit, serta 
ketidakpercayaan akan kualitas pelayanan 
kesehatan. 2) Keterlambatan dalam mencapai 
fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh jarak, 
ketersediaan dan efisiensi sarana transportasi 
serta biaya. 3) Keterlambatan dalam 
memperoleh pertolongan di fasilitas 
kesehatan, dipengaruhi oleh jumlah dan 
keterampilan tenaga kesehatan, ketersediaan 
alat, obat, transfusi darah dan bahan habis 
pakai, manajemen serta kondisi fasilitas 
kesehatan. 

Menurut data dari Survei Demografi 
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2010 AKI 
di Indonesia adalah 228 per 100.000 
kelahiran hidup berarti bahwa ada 9.241 ibu 
meninggal pertahun, 26 perhari atau 2 ibu 
meninggal tiap jam, oleh sebab yang 
berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan 
nifas (4). 

Data Laporan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banjar Tahun 2009 menyebutkan 
bahwa ada 16 orang kematian ibu dengan 
sebab kematian perdarahan 7 orang, infeksi 1 
orang, eklampsi 6 orang, lain-lain 2 orang. 
Sedangkan kematian bayi ada 38 orang 
dengan sebab kematian asfiksia 9 orang, 
tetanus neonatorum 2 orang, BBLR 11 orang 
dan lain-lain 17 orang. 

Data Laporan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banjar tahun 2010 bulan Januari 
sampai bulan Juni menyebutkan ada 6 orang 
kematian ibu dengan sebab kematian 
Perdarahan 1 orang, Eklampsi 4 orang, lain-
lain 1 orang. Sedangkan kematian bayi ada 
63 orang dengan sebab kematian IUFD 13 
orang, Lahir Mati 22 orang, Asfiksia 11 orang, 
BBLR 11 orang, Aspirasi 5 orang dan Tetanus 
Neonatorum 1 orang (5). 

Data Laporan Puskesmas Jambu 
Burung tahun 2010 dari bulan Januari sampai 
dengan bulan Juni terdapat 1 orang kematian 
ibu disebabkan perdarahan didapatkan 
kematian 2 bayi disebabkan Asfiksia dan 
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (6). 

Berdasarkan observasi pendahuluan di 
Puskesmas Jambu Burung pada bulan 

Agustus Tahun 2010 terhadap 15 orang ibu 
hamil yang memeriksakan kehamilannya ada 
5 orang dan ibu hamil yang belum 
mengetahui tentang persiapan menjelang 
persalinan dan bagaimana menyikapi 
persiapan menjelang persalinan ada 10 ibu 
yang melahirkan 2 orang mengalami kasus 
rujukan dan mengalami kebingungan serta 
kekacauan karena tidak ada persiapan pada 
saat kehamilan. 

Berdasarkan pentingnya persiapan 
pada saat menjelang persalinan yang sangat 
berpengaruh dengan komplikasi obstetric 
yang tidak diperkirakan sebelumnya dan 
mungkin akan menjadi penyebab kematian 
ibu atau kematian bayi atau bahkan 
keduanya, maka dapat dirumuskan masalah 
bagaimanakah gambaran pengetahuan dan 
sikap Ibu Hamil Trimester III terhadap 
persiapan menjelang persalinan di 
Puskesmas Jambu Burung Kabupaten Banjar 
Tahun 2010? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi karakteristik Ibu hamil 
trimester III, mengidentifikasi pengetahuan ibu 
hamil trimester III dan mengidentifikasi sikap 
ibu hamil trimester III di Puskesmas Jambu 
Burung Kabupaten Banjar Tahun 2010. 

Penelitian diharapkan mempunyai 
manfaat, manfaat praktis Bagi ibu hamil 
trimester III diharapkan rutin memeriksakan 
kehamilannya ke tenaga kesehatan sehingga 
mendapatkan penjelasan yang lengkap 
tentang persiapan yang dibutuhkan dalam 
menghadapi persiapan menjelang persalinan. 
Bagi Petugas kesehatan/Bidan dapat 
meningkatkan pelaksanaan program KIA 
khususnya Ante Natal Care (ANC) yang salah 
satu kegiatannya yaitu perencanaan 
persalinan oleh Bidan/Fasilitas Kesehatan di 
wilayah kerja Puskesmas Jambu Burung 
Kabupaten Banjar.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
cross sectional yaitu untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan dan sikap Ibu Hamil 
Trimester III terhadap persiapan menjelang 
persalinan di Puskesmas Jambu Burung 
Kabupaten Banjar Tahun 2010. 

Populasi pada penelitian ini adalah ibu 
hamil trimester III yang melakukan 
pemeriksaan ANC di Puskesmas Jambu 
Burung Kecamatan Beruntung Baru 
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Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Oktober-
15 Nopember 2010 sebanyak 50 responden. 
Sampel penelitian ini menggunakan teknik 
sampel jenuh yaitu sebanyak 50 orang. 

Variabel penelitian adalah pengetahuan 
dan sikap Ibu Hamil Trimester III terhadap 
persiapan menjelang persalinan di 
Puskesmas Jambu Burung Kabupaten Banjar 
Tahun 2010. 

Teknik pengumpulan data dan alat ukur 
yang digunakan adalah kuesioner untuk 
memperoleh informasi tentang pengetahuan 
dan sikap Ibu Hamil Trimester III terhadap 
persiapan menjelang persalinan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Oktober-Nopember tahun 2010 pada 50 
responden di Puskesmas Jambu Burung 
Kabupaten Banjar tahun 2010. 

 
1. Gambaran karakteristik responden 
berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan 
pekerjaan Ibu Hamil Trimester III terhadap 
persiapan menjelang persalinan di 
Puskesmas Jambu Burung Kabupaten Banjar 
tahun 2010. 

Gambar 1. Karakteristik responden 
berdasarkan umur 

 
Berdasarkan gambar 1 didapat bahwa 

ibu hamil trimester III dengan kategori 
kelompok umur terbanyak yaitu 20-30 tahun 
sebanyak 33 responden (66%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 2. Karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan 

Berdasarkan gambar 2 didapat bahwa 
ibu hamil trimester III dengan kategori tingkat 
pendidikan terbanyak yaitu SMP atau 
sederajat sebanyak 19 responden (38%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan 

 
Berdasarkan gambar 3 didapat bahwa ibu 

hamil trimester III dengan kategori tingkat 
pekerjaan terbanyak yaitu petani sebanyak 27 
responden (54%). 

 
2. Gambaran pengetahuan Ibu Hamil 
Trimester III terhadap persiapan menjelang 
persalinan di Puskesmas Jambu Burung 
Kabupaten Banjar tahun 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Pengetahuan ibu hamil trimester 
III terhadap persiapan menjelang 
persalinan 

 
Berdasarkan gambar 4 didapat bahwa 

ibu hamil trimester III memiliki pengetahuan 
terhadap persiapan menjelang persalinan 
yang terbanyak berada dalam kategori cukup 
yaitu 31 responden (62%). 

 
3. Gambaran sikap Ibu Hamil Trimester III 
terhadap persiapan menjelang persalinan di 
Puskesmas Jambu Burung Kabupaten Banjar 
tahun 2010. 
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Gambar 5. Sikap ibu hamil trimester III 
terhadap persiapan menjelang 
persalinan 

 
Berdasarkan gambar 5 pada 50 

responden ibu hamil Trimester III didapatkan 
sebagian besar memiliki sikap yang positif 
yaitu sebanyak 39 responden (78%). 

Karakteristik berdasarkan umur didapat 
bahwa kategori kelompok umur terbanyak 
berada pada umur 20-30 tahun yaitu 
sebanyak 33 responden (66%). Hal demikian 
didukung oleh teori Notoatmodjo (7) 
mengatakan bahwa umur merupakan salah 
satu variabel yang mempengaruhi prilaku 
seseorang menjelang persalinan. Semakin 
tinggi umur individu semakin tinggi pula 
tingkat pengetahuannya dan diperoleh dari 
pengalaman, sehingga berpengaruh terhadap 
apa yang akan diakukan. Semakin tua umur 
seseorang maka proses-proses 
perkembangan mentalnya akan bertambah 
baik akan tetapi pada umur tertentu, 
bertambahnya proses-proses perkembangan 
mental tidak secepat ketika berumur belasan 
tahun, selain daya ingat seseorang salah 
satunya dipengaruhi oleh umur dari uraian 
dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya 
umur seseorang dapat berpengaruh pada 
bertambahnya pengetahuan yang 
diperolehnya. Namun pada umur-umur 
menjelang usia lanjut kemampuan 
penerimaan/mengingat sesuatu pengetahuan 
akan berkurang. 

Karakteristik berdasarkan tingkat 
pendidikan didapat bahwa bahwa ibu hamil 
trimester III dengan kategori tingkat 
pendidikan terbanyak berada pada tingkat 
Sekolah Menengah Pertama/sederajat 
sebanyak 19 responden (38%). Faktor yang 
mempengaruhi tingkat pendidikan ibu hamil 
trimester III terbanyak yang berpendidikan 
rendah diantaranya adalah sosial ekonomi 
masyarakat yang sebagian besar berada 
pada status keluarga prasejahtera. 

Faktor lainnya adalah sosial budaya 
yaitu masih adanya kebiasaan dimasyarakat 
yang mengawinkan anak dalam usia muda, 
serta tingkat kehidupan ekonomi masyarakat 
yang sebagian besar berada pada status 
keluarga pra sejahtra. Didukung oleh teori 
Notoatmodjo (8) bahwa pendidikan secara 
umum adalah segala upaya yang 
direncanakan untuk mempengaruhi orang 
lain, individu, kelompok atau masyarakat 
sehingga mereka melahirkan apa yang telah 
diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dan 
tingkat pendidikan sangat tergantung pada 
faktor-faktor lain seperti sosial ekonomi, 
budaya, keyakinan, emosi, pengalaman 
maupun faktor lingkungan seperti sarana 
prasarana kesehatan untuk kemudahan 
akses, sikap keluarga, sikap petugas 
kesehatan dan sebagainya. 

Lingkungan sosial akan mendukung 
tingginya pengetahuan seseorang sedang 
ekonomi dikaitkan dengan pendidikan. Jika 
ekonomi baik maka tingkat pendidikan akan 
tinggi sehingga tingkat pengetahuan juga 
akan tinggi. Pendidikan adalah upaya 
persuasi atau pembelajaran kepada 
masyarakat agar mau melakukan tindakan-
tindakan atau praktek untuk memelihara 
(mengatasi masalah) dan meningkatkan 
kesehatannya. Perubahan atau tindakan 
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 
yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan ini 
didasarkan pengetahuan dan kesadarannya 
melalui proses pembelajaran, sehingga 
perilaku tersebut diharapkan akan 
berlangsung lama (Long Lasting) dan 
menetap/langgeng karena didasari oleh 
kesadaran. Memang kelemahan dalam 
pendekatan kesehatan adalah memerlukan 
waktu lama dalam proses pembelajaran 
sampai terjadi perubahan perilaku yang 
diharapkan (9). 

Karakteristik berdasarkan pekerjaan 
didapat sebagian besar pekerjaannya adalah 
petani yaitu sebanyak 27 responden (54%). 
Keadaan geografis wilayah Puskesmas 
Jambu Burung sebagian besar persawahan 
tadah hujan yang digunakan masyarakat 
untuk pertanian bercocok tanam padi 
tahunan. Hal demikian didukung dengan 
pendapat Markum (10) bahwa pekerjaan yang 
menyita waktu dapat berpengaruh pada 
kehidupan keluarga.  

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 
50 responden sebagian besar 
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berpengetahuan cukup yaitu 31 orang (62%). 
Menurut Notoatmodjo (11) pengetahuan 
dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal, 
pengetahuan sangat erat hubungannya 
dengan pendidikan dimana diharapkan bahwa 
dengan pendidikan yang tinggi maka orang 
tersebut akan semakin luas pengetahuannya 
akan tetapi perlu ditekankan bukan berarti 
pula hal tersebut mengikat karena 
peningkatan pengetahuan tidak mutlak 
diperoleh dari pendidikan formal saja, akan 
tetapi juga diperoleh melalui pendidikan non 
formal. Dengan pendidikan formal yang cukup 
maka sangat mudah bagi seseorang untuk 
memperoleh pengetahuan dan informasi dari 
penyuluhan, siaran televisi, radio, media cetak 
dan lainnya sehingga lambat laun akan 
menambah pengetahuan seseorang menjadi 
lebih baik. Pengetahuan merupakan domain 
yang didasari oleh pengetahuan penting untuk 
terbentuknya perilaku seseorang dan perilaku 
yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 
langgeng daripada perilaku yang tidak 
didasari oleh pengetahuan. Semakin baik 
pengetahuan individu tentang masalah 
kesehatan akan semakin membantu dalam 
pencegahan ibu hamil trimester III untuk 
mendapatkan pelayanan kebidanan yang 
bermutu, kompetetif dan terhindar dari 3 
terlambat. 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 
50 responden sebagian besar memiliki 
kategori sikap positif yaitu 39 orang (78%). 
Didukung karena sebagian besar bidan 
(petugas kesehatan) sudah melakukan 
kegiatan persiapan menjelang persalinan 
bersama ibu hamil dan keluarganya. Luasnya 
informasi melalui televisi, media massa, serta 
berdasarkan pengalaman diri, pengalaman 
tetangga mapun orang sekitar. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Azwar (12) sikap adalah 
respon atau efek atau penilaian positif atau 
negatif terhadap objek. Faktor yang ikut 
membentuk sikap manusia adalah 
pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, 
kebudayaan, media massa, pendidikan dan 
emosi. Menurut Notoatmodjo (9) sikap 
merupakan predisposisi seseorang untuk 
memberikan tanggapan terhadap lingkungan 
yang dapat memulai atau membimbing 
tingkah laku orang tersebut. Secara deskriptif 
sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan 
keadaan berpikir seseorang melalui 
pengalaman baik itu pengalaman sendiri atau 

pengaruh orang lain yang secara langsung 
atau tidak akan berpengaruh pada prilaku. 

  
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
karakteristik ibu hamil trimester III umur 
terbanyak 20-30 tahun, pendidikan terbanyak 
SMP/sederajat dan pekerjaan terbanyak 
sebagai petani. Pengetahuan sebagian besar 
kategori cukup. Sikap sebagian besar pada 
kategori sikap positif.  
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