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ABSTRAK

matian Ibu di Indonesia relatif lebih tinggi jika d

ra.Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarah

n infeksi.Dari survey awal yang dilakukan pada bul

diantaranya termasuk dalam kategori kehamilan risik

n yang memiliki risiko yang lebih besar dari bias

n menyebabkan terjadinya penyakit atau kematia

dalah Untuk mengetahui Hubungan  Tingkat P

ang Kehamilan Risiko Tinggi Di Puskesmas Pap

m penelitian ini adalah penelitian deskriptif analiti

emperolehHubungan  Tingkat Pendidikan Denga

isiko Tinggi Di Puskesmas Papusungan Kecamat

 penelitian ini berjumlah 50 ibu hamil.Analisa 

hi Square.

quareantara hubungantingkat pendidikan dengan peng

nggi di Puskesmas papusungan Kecamatan Lem

ng sebesar 83.801 dan x² tabel sebesar 3.84 den

an antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan

kesmas Papusungan Kecamatan  Lembeh Selatan Kot

ngetahuan, Kehamilan risiko tinggi

o.23 Tahun 2003

seorang dapat

ngaruhi tingkat

makin tinggi

akin tinggi

ena pendidikan

h ibu menerima

dak akan acuh

tan sedangkan

ndidikan maka

rbatas sehingga

kesehatan yang

kan sekumpulan

dan diperoleh

dup dan

digunakan  sebagai alat

bagi diri sendiri  maupun 
(1)

Kehamilan Risiko 

kehamilan yang mem

besar dari biasanya, baik

bayinya, yang aka

terjadinya penyakit atau 

maupun sesudah persalina

Penyebab tidak l

ibuyaitu rendahnya tingk

keadaan sosial ekonom

sosial budaya yang t

selain itu disebabkan ka
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bu Hamil Tentang

 dibandingkan dengan

rahan, eklampsi, partus

da bulan Februari 2013

isiko tinggi. Kehamilan

biasanya, baik bagi ibu

tian sebelum maupun

t Pendidikan Dengan

apusungan Kecamatan

litik dengan rancangan

ngan Pengetahuan Ibu

atan Lembeh Selatan

sa data menggunakan

pengetahuan ibu hamil

embeh Selatan Kota

dengan nilai p = 0.00.

uan ibu hamil tentang

n Kota Bitung

alat penyesuaian diri

upun lingkungannya.

isiko Tinggi adalah

miliki risiko lebih

baik bagi ibu maupun

kan menyebabkan

au kematian sebelum

linan.
(2)

k langsung kematian

gkat pendidikan ibu,

konomi yang rendah,

g tidak mendukung,

n karena terbatasnya
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akses ibu yang tinggal 

memperoleh pelayanan 

Penyebab langsung kematian 

perdarahan, eklampsi  

komplikasi abortus dan infeksi

tidak langsung kematian ibu 

kurang energi kronis (K

kehamilan 37%, dan ane

kehamilan 40%.
(3)

Berbagai upaya untuk menurunka

kematian ibu sudah dimulai 

tahun delapan puluhan deng

safe motherhood initiative yan

perhatian besar dan dukung

berbagai pihak baik dalam m

negeri.  Pada tahun 2000 

upaya menurunkan kematian 

Making Pregnancy Safer (MP

satunya dengan meningkatkan 

pembiayaan, monitoring da

kesehatan ibu dan anak.
(3)

Profil Dinas Kesehatan K

menunjukkan di Propinsi Sul

pada tahun 2010 kematian ibu 

50 ibu dan tahun 2011 berjum

Di Kota Bitung tahun 2011 

kematian ibu sedangkan pada

berjumlah 5 orang.

Bidan sebagai tenaga kesehata

mendukung upaya penuruna

kematian ibu. Peran bidan di

sebagai bidan terlatih da

kesehatan nasional salah sat

meningkatkan Komunikasi  Inf

Edukasi (KIE) dan 

keikutsertaan masyarakat dal

kegiatan untuk mempercepa

angka kematian ibu.
(4)

Selain faktor-faktor terse

faktor dominan yang m

adalah kurang terdeteksinya 

komplikasi secara dini, 

esember 2015

al dipedesaan

n kesehatan.

ian ibu adalah

 partuslama,

eksi. Penyebab

ibu antara lain

(KEK) pada

anemi dalam

nurunkan angka

ulai sejak akhir

dengan program

yang mendapat

dukungan dari

 maupun luar

000 dicanangkan

an ibu melalui

(MPS), salah

kan surveilans,

dan informasi

Kota Bitung

Sulawesi Utara

n ibu berjumlah

jumlah 71 ibu.

2011 terdapat 2

da tahun 2012

hatan harus ikut

nurunan angka

n dimasyarakat

dalam sistem

satunya adalah

 Informasi dan

menetapkan

dalam berbagai

pat penurunan

ersebut diatas

mempengaruhi

a faktor-faktor

, untuk itu

diperlukan peran se

terutama ibu-ibu hami

pengetahuan tentang 

tinggi sehingga ibu mam

mengetahui secara dini  

risiko tinggi, dengan d

kelainan atau kompli

segera terdeteksi.
(5)

Dari survei awal yang 

bulan Februari 2013

Papusungan Kecamatan

Kota Bitung.terdapat 50 

(30,3%) diantaranya 

kategori kehamilan risiko t

METODE

Dalam penelitian ini mengg

penelitian deskriptif

rancangan cross se

penelitian ini ibu ham

puskesmas Papusunga

Lembeh Kota Bitung

seluruhan populasi yai

Data diperoleh langsu

melalui kuesioner

responden dan data doku

di profil Puskesmas. A

digunakan adalah univ

secara deskriptif denga

tabel distribusi frekwe

yang digunakan dalam

variabel dependen m

independen dan A

dilakukan untuk meliha

tiap-tiap variabel indepe

pendidikan ibu hamil 

tentang kehamilan resi

menggunakan uji statisti

mengunakan program SP

HASIL

Karakteristik yang di 

umur, pendidikan, peke
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serta masyarakat

mil untuk memiliki

 kehamilan risiko

ampu mengenali atau

ni  bahaya kehamilan

n demikian bila ada

plikasi akan dapat

ng dilakukan pada

2013 di Puskesmas

tan Lembeh Selatan

50 ibu hamil dan 15

 termasuk dalam

siko tinggi.

enggunakan metode

f analitik dengan

sectional. Sampel

hamil yang ada di

pusungan Kecamatan

ung yang merupakan

yaitu 50 responden.

sung dari penelitian

langsung pada

dokumentasi yang ada

Analisis data yang

univariate dilakukan

ngan menggunakan

kwensi tiap variabel

lam penelitian baik

maupun variabel

Analisa Bivariate

lihat hubungan dari

penden yaitu tingkat

il dan pengetahuan

esiko tinggi dengan

istik Chi-Square dan

 SPSS versi 18.

di ambil antara lain

pekerjaan dan paritas
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ibu hamil yang ada di Puske

Kota Kecamatan lembeh 

Bitung. Distribusi umur responde

dari umur <20 tahun sebany

umur 20-35 tahun sebanyak 36 

umur >35 tahun sebanyak 

Distribusi pendidikan responde

dari pendidikan rendah se

(72%), pendidikan menengah 

(24%) dan pendidikan tinggi

Hubungan Tingkat Pendidik

Tabel 1. Analisis Hubung

Kehamilan Risiko Tinggi

Variabel

Pendidikan

Baik

f %

Tinggi 2 4

Menengah 9 18

Rendah 2 4

Hubungan tingkat pendi

pengetahuan ibu hamil tentan

risiko tinggi di Puskesmas 

Kecamatan Lembeh Selatan 

didapatkan hasil uji X² hit

83.801 dan X² tabel sebesar 

nilai p = 0.00. Apabila nilai X² 

besar dari nilai X² tabel.ma

dalam penelitian ini diterima a

hubungan tingkat pendidi

pengetahuan ibu hamil tentan

risiko tinggi di Puskesmas 

Kecamatan  Lembeh Selatan K

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pe

pengolahan data penelitia

pendidikan dan pengetahuan 50 

didapat hasil distribusi umur

sebagian besar umur 20-35 tahun 

36 (72%). Umur responden se

esember 2015

uskesmas Pintu

h Utara Kota

sponden terdiri

nyak 8 (16%),

 36 (72%) dan

ak 6 (12%).

sponden terdiri

sebanyak 35

ah sebanyak 12

nggi sebanyak 2

(4%). Distribusi paritas

dari paritas 0 sebanyak 

1-2 sebanyak 19 (38%

sebanyak 5 (10%). D

pengetahuan responden 

pengetahuan baik seba

tingkat pengetahuan cu

(54%) dan tingkat peng

sebanyak 10 (20%).

dikan dengan Pengetahuan Responden

ubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan 

nggi di Puskesmas Papusungan Kec. Lembeh Sel

Pengetahuan

Cukup Kurang

% f % f %
X²

Tabel

4 0 0 0 0

3.8418 3 6 0 0

4 24 48 10 20

pendidikan dan

ntang kehamilan

as Papusungan

n Kota Bitung

hitung sebesar

sar 3.84 dengan

X² hitung lebih

.maka hipotesis

a atau terdapat

ndidikan dan

ntang kehamilan

as Papusungan

n Kota Bitung.

 penelitian dan

litian tentang

n 50 responden

umur responden

tahun sebanyak

n sebagian besar

berada dalam kurun 

sehat. usia reproduksi 

aman untuk menjalani 

dan persalinan adalah um

Pada masa ini sistem 

sudah mencapai kema

aman untuk bereproduk

dikatakan bahwa usia 

bereproduksi adalah usia

usia muda) dimana 

belum matang sempurn

tahun (risiko usia tua)

organ reproduksi wanita

penurunan kemam

bereproduksi. Jika dih

tingkat pengetahuan, u

mempengaruhi penget

dimana semakin bertamb

maka akan semakin 
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tas responden terdiri

ak 26 (52%), paritas

38%) dan paritas ≥3

Distribusi tingkat

n terdiri dari tingkat

sebanyak 13 (26%),

cukup sebanyak 27

pengetahuan kurang

an Ibu Hamil tentang

h Selatan Kota Bitung

Nilai

l

X²

Hitung
p

43.801 0.000

un waktu reproduksi

oduksi sehat bagi wanita

ni proses kehamilan

h umur 20-35 tahun.

 reproduksi wanita

matangan sehingga

oduksi. Selain itu juga

a tidak aman untuk

usia <20 tahun (risiko

 organ reproduksi

purna dan umur >35

ua) dimana kondisi

nita sudah mengalami

ampuan untuk

dihubungkan dengan

n, umur juga dapat

getahuan seseorang

mbah usia seseorang

kin bertambah pula
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pengetahuannya sesuai denga

yang didapat.

Semakin bertambah usi

maka semakin bertambah 

yang dimiliki. Namun dalam pe

tidak menunjukkan hal serupa

semakin bertambah usia responde

diikuti oleh pengetahuan 

Terlihat dari responden yang 

tahun hanya memiliki penge

cukup (14%) dan pengetahua

(4%).
(6)

Distribusi pendidikan 

sebagian besar memiliki 

rendah sebanyak  (72%

menyebabkan tingkat 

responden masih kurang.

pendidikan dapat mempenga

pengetahuan responden ol

kemampuan seseorang dalam

dan memahami ditentukan 

pendidikan yang dimiliki.Pene

pemahaman terhadap infor

diterima seseorang yang be

tinggi lebih baik dibanding

seseorang yang berpendidikan r

Distribusi paritas 

sebagian besar memiliki 

sebanyak 26 (52%), hal ini m

bahwa sebagian besar responde

memiliki pengalaman pada

sebelumnya sehingga dapat me

pengetahuan responden.Responde

belum pernah hamil belum m

informasi tentang risiko ti

kehamilan. Pengetahuan sese

dipengaruhi oleh pengalaman 

langsung maupun tidak lang

kejadian sebelumnya sebelumn

Distribusi tingkat 

respondensebagian besar mem

pengetahuan cukup seban

esember 2015

ngan informasi

usia seseorang

h pengetahuan

 penelitian ini

serupa, dimana

esponden tidak

n yang baik.

ng berusia >35

ngetahuan yang

tahuan kurang

kan responden

ki pendidikan

72%) hal ini

pengetahuan

ng. Tingkat

ngaruhi tingkat

oleh karena

lam menerima

n oleh tingkat

enerimaan dan

nformasi yang

berpendidikan

ndingkan dengan

kan rendah.
(1)

s responden

ki paritas 0

ni menunjukkan

sponden belum

da kehamilan

mempengaruhi

sponden yang

 mendapatkan

tinggi dalam

seseorang dapat

an baik secara

langsung pada

umnya.
(6)

 pengetahuan

emiliki tingkat

banyak (54%)

Tingkat pengetahuan ini

faktor-faktor seperti ya

sebelumnyadimana pers

responden sebagian 

rendah(72%), paritas ya

memiliki paritas 0 (

responden yang seba

(96%).Selain faktor y

dalam penelitian ini, kon

lokasi penelitian ini m

penyebab kurangnya

responden. Lokasi pene

dikepulauan yang harus

transportasi laut membu

sangat terbatas, baik info

kesehatan, media cetak

elektronik.

Hubungan tingkat 

pengetahuan ibu hamil 

risiko tinggi di Puske

Kecamatan Lembeh 

Bitungdidapatkan hasil

sebesar 83.801 dan x² t

dengan nilai p = 0.0

hipotesis dalam penelitia

terdapat hubungan tingk

pengetahuan ibu hamil 

risiko tinggi di Puske

Kecamatan Lembeh 

Bitung.tingkat pendidika

secara signifikan dapa

tingkat pengetahuan resp

KESIMPULAN

Tingkat pendidi

sebagian besar rendah

pengetahuan responden

pengetahuan cukupseban

Ada hubungan 

pendidikan dengan penge

tentang kehamilan r

Puskesmas Papusung

Lembeh Selatan Kota Bi
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ini dipengaruhi oleh

yang dikemukakan

ersentasi pendidikan

n besar masih

yang sebagian besar

0 (52%), pekerjaan

bagian besar IRT

yang ikut diteliti

kondisi geografis dari

 menjadi salah satu

nya pengetahuan

penelitian ini terletak

rus ditempuh dengan

buat akses informasi

nformasi dari petugas

tak ataupun media

kat pendidikan dan

il tentang kehamilan

uskesmas Papusungan

h Selatan Kota

asil uji x² hitung

x² tabel sebesar 3.84

0.00. < 0,05 maka

itian ini diterima atau

ngkat pendidikan dan

il tentang kehamilan

uskesmas Papusungan

h Selatan Kota

ndidikan yang tinggi

dapat mempengaruhi

esponden.

ndidikan responden

ndah (72%). Tingkat

en sebagian besar

banyak  (54%).

n hubungan tingkat

ngetahuan ibu hamil

risiko tinggi di

pusungan Kecamatan

 Bitung
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SARAN

Lokasi penelitian

meningkatkan promosi 

khususnya tentang kehamilan 

kepada masyarakat khususn

hamil.

Responden perlu m

pengetahuan tentang kesehata

tentang kehamilan risiko tingg

membantu menurunkan angk
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