
19 

Pendahuluan 
Mortalitas dan morbiditas pada wanita 

hamil dan bersalin adalah masalah besar di 
Negara berkembang. Menurut WHO (World 
Health Organization) tahun 1996 
memperkirakan sekitar 585.000 ibu yang 
meninggal pada saat hamil dan bersalin (1). 

Di Indonesia kematian ibu hamil dan 
bersalin merupakan yang tertinggi di Asia 
Tenggara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) 
memperlihatkan angka sekitar 450/100.000 
kelahiran hidup (1986) dan 421/100.000 
kelahiran hidup (1992), angka tersebut 3-6x 
dari AKI negara-negara ASEAN dan lebih 
dari 50x dari AKI negara maju (2). 

Menurut data untuk tingkat Provinsi 
Kalimantan Selatan, AKI melahirkan juga 
menurun dari 373 per 100.000 kelahiran 
hidup pada 1995 menjadi 307 per 100.000 
kelahiran hidup pada 2002. Sedangkan 

estimasi 2007 menjadi 115 per 100.000 
kelahiran hidup dan tahun 2009 turun lagi 
menjadi 94 kasus. Menurut data Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banjar jumlah 
kematian ibu di Kabupaten Banjar tahun 
2007 berjumlah 12 orang dengan penyebab 
terbesar diantaranya karena pendarahan 
dan eklamsi dari jumlah persalinan 
sebanyak 9.842 orang. Sedangkan kematian 
ibu pada tahun 2008 sampai dengan Bulan 
April ini berjumlah 5 orang yang disebabkan 
karena eklamsi dengan total jumlah 
persalinan sebanyak 3.069 persalinan. 

Penyebab kematian ibu dapat dibagi 
menjadi 2 golongan yakni yang langsung 
disebabkan oleh komplikasi kehamilan, 
persalinan dan nifas, dan sebab-sebab lain 
seperti  penyakit jantung, kanker, sedangkan 
yang tidak langsung disebabkan oleh 
anemia, kurang gizi kronis (KEK) dan 
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Abstract 
The health worker should be able to recognize the changes that may occur, so there is 
disorder that can be recognized early. Likewise with pregnant women themselves need to 
recognize the signs and dangers of high risk pregnancy that can threaten the health of 
mother and baby. The method used in this research is survey method with descriptive. The 
Population of this study are all pregnant women who examined her pregnancy in PHC of 
Jambu Burung since 27th September until the 6th of October 2010 totaled 35 people. The 
samples obtained in this study are amounted to 24 people with accidental sampling 
technique that pregnant women who happened to be at the time of the study. Analyze 
research shows that the level of knowledge of pregnant women in Jambu Burung PHC is 
less based on the age of majority at the age of 20-35 years of 19 people with the level of 
knowledge about 13 people (68.42%) of the total 19 people, according to the highest level of 
education is the basic level, amounting to 17 people with less education level by 14 people 
(82.35%) of the total 17 people, based on the work that most of the respondents who do not 
work as many as 12 with the level of knowledge about as 10 people (83.33%) of the total 12 
people, based on economic status among the largest of 15 people with less knowledgeable 
of 14 people (93.33%) of the total 15 people and most are negative social culture of 14 
people and all the less knowledgeable. The health worker should provide information in the 
form of explanation and education about the danger signs and risk factors of pregnancy to 
the cadres and mother pregnant. As for pregnant women should increase their knowledge 
about risk factors of pregnancy with her pregnancy checked regularly to health workers. 
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keadaan “4” terlalu (muda/tua, sering dan 
banyak) (3). 

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi 
peningkatan AKI perlu dilakukan upaya 
dibidang pelayanan kesehatan ibu salah 
satunya adalah Pendeteksian Dini Risiko 
Tinggi Kehamilan baik oleh masyarakat 
maupun tenaga kesehatan (4). Menurut 
Saefuddin (3) dalam mempercepat 
penurunan AKI perlu keterlibatan sektor lain 
dalam masyarakat seperti Gerakan Sayang 
Ibu (GSI) Kelangsungan Hidup, 
Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan 
Anak dan Gerakan Reproduksi Keluarga 
Sehat (GRKS). 

Keadaan resiko tinggi atau hanya 
merupakan faktor risiko kehamilan perlu 
diketahui secara dini agar ibu hamil dengan 
kasus risiko tinggi segera dapat diwaspadai 
oleh tenaga kesehatan sehingga tidak 
mengalami keterlambatan dalam 
penanganan kasus risiko tinggi yang dapat 
membahayakan jiwa ibu hamil (5). Semua 
ibu hamil menghadapi risiko/masalah atau 
bahaya terjadinya komplikasi pada 
persalinan yang dapat menyebabkan 
kematian, kesakitan, kecacatan, 
ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi 
bayi baru lahir (6). 

Pendeteksian dini keadaan risiko tinggi 
ibu hamil dapat dilakukan dengan 
pendekatan risiko dan skrining antenatal 
untuk menjaring, menemukan dan mengenal 
ibu hamil yang mempunyai risiko yaitu ibu 
risiko tinggi, dengan strategi pendekatan 
risiko dan skrining antenatal dalam 
pelayanan kehamilan dengan Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada ibu 
hamil, suami dan keluarga untuk 
perencanaan persalinan aman dan 
persiapan rujukan terencana bila diperlukan 
(6). 

Berdasarkan data tahun 2009 di 
Puskesmas Jambu Burung yang terdiri dari 
12 desa, masih banyak ditemukan walaupun 
tidak menimbulkan kematian atau dapat 
ditangani, masing-masing desa ditemukan 
adanya ibu hamil yang berisiko sekitar 3-5 
orang. 

Berdasarkan data pendahuluan yang 
akan dilakukan pada tanggal 27-30 
September 2010 dan dari tanggal 4-6 
Oktober 2010 didapatkan ibu hamil yang 
memeriksakan kehamilannya di wilayah 
kerja Puskesmas Jambu Burung sebanyak 

35 ibu hamil dan sebanyak 20 ibu hamil 
(57,14%) yang tidak mengetahui tentang 
faktor risiko kehamilan. 

Disini penulis tertarik untuk meneliti 
gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang faktor risiko kehamilan di wilayah 
Puskesmas Jambu Burung Kecamatan 
Beruntung Baru. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan rancangan cross sectional.  

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua ibu hamil yang yang datang 
memeriksakan kehamilanya di wilayah kerja 
Puskesmas Jambu Burung Kecamatan 
Beruntung Baru Kabupaten Banjar pada 
tahun 2010. 

Sampel pada penelitian ini adalah ibu 
hamil yang kebetulan ada/datang 
memeriksakan kehamilannya di wilayah 
kerja Puskesmas Jambu Burung. Adapun 
ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya 
dari tanggal 27 September-6 Oktober 2010 
sebanyak 24 orang dengan menggunakan 
teknik accidental sampling. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
gambaran pengetahuan ibu hamil  tentang 
faktor risiko kehamilan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa 
kuesioner. 

Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan Analisis Univariat. 

 
Hasil Penelitian 
1. Gambaran Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Karakteristik Umur  

Gambaran pengetahuan responden 
berdasarkan karakteristik umur dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
 
Tabel 1. Distribusi Karakteristik dan 

Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Umur 

 

 
N
o 

Umur 
Respon-
den 

Tingkat Pengetahuan Jumlah 

Baik Cukup Kurang 
n % 

n % n % n % 

1 Kel. Resti 
<20 thn & 
>35 thn 

- - 2 40 3 0 5 100 

2 Kel. Non 
Resti 20-
35 thn 

1 5,3 5 26,3 13 68,4 19 100 
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Berdasarkan tabel diatas kelompok 
umur yang terbanyak adalah kelompok umur 
non resti 20-35 tahun sebanyak 19 orang 
dengan tingkat pengetahuan baik 1 orang, 
cukup 5 orang, dan kurang 13 orang. 

 
2. Gambaran Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Karakteristik Pendidikan 

Gambaran pengetahuan responden 
berdasarkan karakteristik pendidikan dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.  Distribusi Karakteristik dan 

Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Pendidikan Formal 

 
Berdasarkan tabel diatas pendidikan 

formal yang terbanyak yang ditempuh oleh 
responden hanya pada tingkat Dasar yaitu 
sebanyak 17 orang dengan tingkat 
pengetahuan rata-rata kurang yaitu 
sebanyak 14 orang dari jumlah responden 
berpendidikan dasar. 

 
3. Gambaran Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan 

Gambaran pengetahuan responden 
berdasarkan karakteristik pekerjaan dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3. Distribusi Karakteristik dan 

Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Pekerjaan 

 
Dari tabel diatas didapatkan bahwa 

responden banyak yang tidak bekerja atau 
sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 
12 orang dengan tingkat pengetahuan 
terbanyak kurang berjumlah 10 orang dari 
12 orang. 

4. Gambaran Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Karakteristik Status Ekonomi 

Gambaran pengetahuan responden 
berdasarkan karakteristik status ekonomi 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4. Distribusi Karakteristik dan 

Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Status Ekonomi 
Dilihat dari Penghasilan Rata-rata 
Perbulan 

 
Berdasarkan tabel diatas didapatkan 

bahwa rata-rata tingkat ekonomi responden 
adalah kurang atau kelas bawah dengan 
gambaran pengetahuan cukup 1 orang, dan 
kurang 14 orang. 

 
5. Gambaran Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Karakteristik Sosial Budaya 

Gambaran pengetahuan responden 
berdasarkan karakteristik sosial budaya 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 5. Distribusi Karakteristik dan 

Pengetahuan Responden 
Berdasarkan Sosial Budaya 

 
Berdasarkan tabel diatas didapatkan 

gambaran bahwa responden yang 
mempunyai sifat sosial budaya yang 
terbanyak adalah negatif 14 orang dari 
jumlah responden dengan tingkat 
pengetahuan yang kurang. 

 
Pembahasan 

Hasil penelitian ini didapatkan 
gambaran tingkatan pengetahuan 
responden adalah dalam tahap 
comprehension (memahami) yaitu sejauh 
mana kemampuan responden dapat 
menginterprestasikan materi sesuai 
kemampuan responden dalam memahami 
dan menyimpulkan suatu materi. 

 
N
o 

 
Pendi- 
dikan 

Tingkat Pengetahuan Jumlah 

Baik Cukup Kurang 
n % 

n % n % n % 

1 Dasar - - 3 17,6 14 82,4 17 100 

2 Mene-
ngah 

- - 4 80 1 20 5 100 

3 Tinggi  1 50 1 50 - - 2 100 

 
N
o 

Jenis 
Peker-
jaan 

Tingkat Pengetahuan Jlh 

Baik Cukup Kurang n % 

n % n % n % 

1 Buruh - - - - 3 100 3 100 

2 Petani - - 5 71,4 2 28,6 7 100 

3 PNS 1 50 1 50 - - 2 100 

4 Tdk 
Bekerja/ 
IRT 

- - 2 16,7 10 83,3 12 100 

 
N
o 

Status 
eko-
nomi 

Tingkat Pengetahuan Jumlah 

Baik Cukup Kurang 
n % 

n % n % n % 

1 Atas - - - - - - - - 

2 Mene-
ngah 

1 11,1 6 66,7 2 22,2 9 100 

3 Bawah - - 1 6,7 14 93,3 15 100 

 
N
o 

Sifat 
sosial 
budaya 

Tingkat pengetahuan Jumlah 

Baik Cukup Kurang 
n % n % n % n % 

1 Positif 1 10 7 70 2 20 10 100 

2 Negatif - - - - 14 100 14 100 
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1. Umur 
Berdasarkan tabel 1 umur responden 

yang terbanyak dengan usia 20-35 tahun 
sebanyak 19 orang dengan tingkat 
pengetahuan kurang sebanyak 13 orang, hal 
ini tidak sesuai dengan pernyataan 
Notoadmodjo (7) yaitu semakin bertambah 
usia akan semakin berkembang pula daya 
tangkap dan pola pikirnya, sehingga 
pengetahuan yang diperolehnya semakin 
membaik. 

Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh 
pendidikan yang rendah yang mana didapat 
dari tabulasi data sebanyak 12 responden 
berpendidikan dasar dan 1 orang 
berpendidikan menengah. 

 
2. Pendidikan 

Pada responden dengan tingkat 
pendidikan yang tinggi sebanyak 2 orang 
dengan tingkat pengetahuan yang baik 1 
orang dan cukup 1 orang sedangkan 
responden dengan tingkat pendidikan dasar 
sebanyak 17 orang dengan tingkat 
pengetahuan yang terbanyak adalah kurang 
yaitu 14 orang. Hal sesuai dengan 
pernyataan Koentjaraningrat (1997) yang 
dikutip oleh Nursalam (8), yang menyatakan 
bahwa dengan pendidikan tinggi maka 
seseorang akan cenderung untuk 
mendapatkan informasi baik dari orang lain 
maupun dari media masa. Sebaliknya 
tingkat pendidikan yang kurang akan 
menghambat perkembangan dan sikap 
seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 
diperkenalkan. Ketidaktahuan dapat 
disebabkan karena pendidikan yang rendah 
(5). Adanya tingkat pendidikan yang terlalu 
rendah akan sulit mencerna pesan atau 
informasi yang disampaikan (9). 

 
3. Pekerjaan 

Berdasarkan penelitian ternyata yang 
berpengetahuan baik dan cukup dimiliki oleh 
responden yang bekerja yaitu sebagai 
petani dengan pengetahuan yang cukup 5 
orang, PNS dengan pengetahuan yang baik 
1 orang dan cukup 1 orang, untuk yang tidak 
bekerja sebagian memiliki pengetahuan 
yang kurang yaitu sebanyak 10 orang dari 
jumlah responden yang tidak bekerja 
sebanyak 12 orang Hal ini tidak sesuai 
dengan teori yang menyatakan Masyarakat 
yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan 

sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih 
sedikit untuk memperoleh informasi (10). 

Adapun yang menyebabkan 
pengetahuan responden kurang karena 
tingkat ekonomi yang kurang, sehingga 
kemungkinan responden tidak mampu 
membeli fasilitas informasi untuk menambah 
pengetahuan mereka. Seperti pernyataan 
teori yaitu status sosial ekonomi ini akan 
mempengaruhi pengetahuan seseorang 
(11), dalam hal membeli fasilitas informasi 
karena informasi yang diperoleh dari 
berbagai sumber akan mempengaruhi 
tingkat pengetahuan seseorang. Bila 
seseorang banyak memperoleh informasi 
maka ia cendrung mempunyai pengetahuan 
yang lebih luas (12). 

 
4. Tingkat Ekonomi 

Berdasarkan tabel 4 didapatkan 
bahwa rata-rata tingkat sosial ekonomi 
responden adalah kurang atau kelas bawah, 
yaitu sebanyak 15 orang dengan tingkat 
pengetahuan cukup hanya 1 orang, dan 
kurang 14 orang. Hal ini mungkin 
disebabkan ketidakmampuan responden 
membeli fasilitas informasi untuk menambah 
pengetahuan. Menurut pendapat 
Notoadmodjo (11) menyatakan bahwa 
status ekonomi seseorang juga akan 
menentukan tersedianya suatu fasilitas yang 
diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga 
status sosial ekonomi ini akan 
mempengaruhi pengetahuan seseorang. 
Namun bila seseorang berpenghasilan 
cukup besar maka dia akan mampu untuk 
menyediakan atau membeli fasilitas-fasilitas 
sumber informasi. 

 
5. Sosial Budaya 

Sosial budaya yang negatif sebanyak 
14 orang dengan pengetahuan yang kurang 
yaitu sebanyak 14 orang sedangkan yang 
positif sebanyak 10 orang dengan 
berpengetahun baik 1 orang, cukup 8 orang 
dan kurang 1 orang, hal ini sesuai dengan 
pendapat Notoadmodjo (11) yang 
menyatakan bahwa sosial budaya 
merupakan kebiasaan dan tradisi yang 
dilakukan orang-orang tanpa melalui 
penalaran apakah yang dilakukan baik atau 
buruk. Dengan demikian seseorang akan 
bertambah pengetahuannya walaupun tidak 
melakukan. 
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dalam 

penelitian ini didapatkan bahwa dari jumlah 
responden yang diteliti sebanyak 24 orang 
dengan beberapa karakteristik yang 
terbanyak pada umur antara 20-35 tahun 
(usia produktif) yaitu 19 orang, Pendidikan 
formal yang ditempuh yang terbanyak 
adalah tingkat dasar 17 orang, pekerjaan 
responden tidak bekerja atau sebagai ibu 
rumah tangga sebanyak 12 orang, status 
ekonomi responden yang terbanyak adalah 
kelas bawah yaitu sebanyak 15 orang, 
sedangkan yang negatif sebanyak 14 orang. 

Tingkat pengetahuan responden 
secara umum didapatkan bahwa yang 
berpengetahuan baik 1 orang, cukup 
sebanyak 7 orang dan yang kurang 
sebanyak 16 orang. 
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