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ABSTRAK
Pendahuluan : Deteksi Dini risiko tinggi kehamilan oleh masyarakat masih dibawah target 80%.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian pra eksperimen dalam bentuk analitik jenis
“Cohort Prospektif”. Pemilihan subyek secara random sampling dengan kreteria inklusi. Data
diperoleh dari kuesioner dan intervensi penyuluhan. Hasil: Hasil pengujian Wilcoxon Signed Rank
Test pada pengetahuan, sikap, situasi bertindak, Otonomi pribadi, akses informasi, dukungan sosial
P= 0,001 ( p<0,05) ada perbedaan responden sebelum dan sesudah perlakuan. Analisis uji Chi Square
p>0,05 pada pengetahuan, sikap, situasi bertindak, otonomi pribadi, akses informasi, dukungan sosial,
umur, Pekerjaan, Paritas, bahwa tidak ada hubungan dengan kemampuan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan, Pendidikan p = 0,020 (p<0,05), bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan
kemampuan deteksi dini resiko tinggi kehamilan. Uji regresi logistik Pengetahuan, Sikap, situasi
bertindak, Akses Informasi, Dukungan sosial, umur menunjukkan p> 0,25, Pendidikan, pekerjaan,
Paritas, menunjukan (p>0,05), bahwa tidak berpengaruh terhadap kemampuan deteksi dini resiko
tinggi kehamilan. Sedangkan otonomi pribadi menunjukan p= 0,047 (p< 0,05) ada pengaruh antara
otonomi pribadi dengan kemampuan deteksi dini resiko tinggi kehamilan. Diskusi: Hasil ini
menunjukan bahwa pemberdayaan ibu hamil dipengaruhi oleh otonomi pribadi yang baik, akan
mempengaruhi karakteristik, pengetahuan, sikap, situasi bertindak, akses informasi, dukungan social
untuk melakukan deteksi dini resiko tinggi kehamilan.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Deteksi Dini , Hamil

PENDAHULUAN
Tujuan
Pembangunan
Millenium
(Millennium Developmen Goals/MDGs) adalah
delapan target yang harus dicapai pada tahun
2015 sebagai respon terhadap tantangan
pembangunan utama dunia, menurunkan
separuh angka kematian ibu (AKI) dalam tiga
perempat, antara 1990-2015. Tahun 2000 AKI
menurun 50% dari tahun 1990 dan menurun
50% lagi menjadi 102/100.000 KH pada tahun
2015 (Depkes, 2008).
Sejak dicanangkan Visi Indonesia Sehat 2010
telah banyak kemajuan yang dicapai. Akan
tetapi kemajuan itu tampaknya masih jauh dari
target yang ingin dicapai pada tahun 2010.
Tingginya angka kematian, terutama kematian
ibu dan kematian bayi menunjukkan masih
rendahnya status kesehatan yang disebabkan
oleh akses dan kualitas pelayanan kesehatan
serta rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga
dalam pengenalan tanda – tanda bahaya dalam
kehamilan (Depkes RI, 2008).
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World Health Organization (WHO)
dalam Manuabe (2005), memperkirakan
585.000 perempuan meninggal setiap tahun
akibat komplikasi kehamilan, proses kelahiran
dan abortus yang tidak aman. Ini berarti di dunia
sekitar satu perempuan hamil atau bersalin
meninggal setiap menit.Dimana hampir semua
kasus kematian tersebut sebenarnya dapat
dicegah.
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia
tertinggi di Asia Tenggara, dan sekaligus di
Negara – Negara muslim lainnya (YKP, 2006).
Menurut
Survey
Demografi
Kesehatan
Indonesia (SDKI) 1992, AKI 390/100.000
kelahiran hidup (KH), 1997 menjadi
334/100.000 KH dan 2002 – 2003 angka
kematian ibu 307/100.000 KH, berdasarkan
perhitungan BPS diperoleh AKI tahun 2007
sebesar 248/100.000 KH. SDKI (2007)
menemukan AKI 228/100.000 kelahiran hidup
(Profil Kesehatan Indonesia, 2008).
Penyebab kematian ibu di Indonesia menurut
SDKI tahun 2007, terkait kehamilan dan

persalinan terutama adalah perdarahan 30 %,
eklamsi 25 %, infeksi (12 persen), partus lama
(5 persen), dan abortus (5 persen), Komplikasi
masa nifas (8 persen) dan penyebab lain (15
persen). Kasus perdarahan yang paling banyak
adalah perdarahan postpartum akibat uri
tertinggal, sedangkan
infeksi
umumnya
merupakan komplikasi akibat ketuban pecah
dini, robekan jalan lahir, persalinan macet serta
perdarahan, ( Profil Kesehatan Indonesia,
2008).
Dinkes Kota Surabaya melakukan deteksi dini
risiko tinggi pada ibu hamil untuk menurunkan
AKI dan AKB sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2010-2014. Targetnya yakni
meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)
menjadi 72 tahun, Angka Kematian Bayi
menjadi 24/1000 kelahiran hidup, menurunkan
Angka Kematian Ibu (AKI)
menjadi
118/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan
prevalensi gizi kurang pada anak Balita menjadi

15%.
Upaya deteksi risiko tinggi yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan tahun 2007
sebesar 15,62% dan tahun 2008 meningkat
sebesar 16,04%. Rujukan kasus resti tahun 2007
sebesar 100%, sedangkan penanganan kegawat
daruratan baru mencapai 61.54% dari target
MPS 90% pada tahun 2010 (Dinkes Prop Jatim,
2008).

Tabel 1: Laporan PWS KIA (Indikator Kesehatan Ibu) Puskesmas Jagir

KI

Jan
(%)

Feb
(%)

Mar
(%)

April
(%)

Mei
(%)

1,44

11,69

21,33

44,20

44,21

Juni
(%)

Tahun 2011

Juli
(%)

Agust
(%)

Sept
(%)

Okt
(%)

Nov
(%)

Des
(%)

55,08

58,87

62,15

66,97

74,36

87,79

36,21

37,02

46,05

53,03

70,36

77,13

50,26

K4

0,92

8,41

13,74

24,21

24,21
26,87

Deteksi Resti
olehMasyarakat
Deteksi Resti
oleh Nakes
Komplikasi keb
yg ditangani
Persalinan
Nakes
Persalinan
Nakes di
fas.Kes
Yankes Bufas
Paripurna

1,03
0,51

1,64
1,13

2,46
1,85

5,12
5,33

5,13
5,33

6,05
6,77

7,28
10,36

9,12
11,59

11,38
12,62

12,41
14,77

13,85
16,92

15,90
17,43

0,82

2,05

3,38

4,10

4,10

11,79

5,54

8,41

10,67

15,38

14,25

17,85

0,62

8,92

14,26

22,46

22,46

28,27

34,67

37,43

43,79

51,90

63,59

82,56

0,51

8,82

14,26

22,36

22,36

28,04

34,46

37,23

43,59

54,15

65,85

82,26

0,62

7,89

11,69

18,36

18,36

24,25

32,51

35,59

41,95

50,97

62,15

75,89

Sumber: Laporan Puskesmas Tahun 2011

Tabel 1. Menunjukkan bahwa deteksi
risiko tinggi oleh masyarakat tiap bulan
mengalami peningkatan, biarpun masih
dibawah target yang ditentukan yaitu 80%.
Usaha yang dilakukan oleh puskesmas Jagir
untuk mendukung program deteksi dini risiko
tinggi pada kader kesehatan pada tahun 2011
adalah
memberikan
kesempatan
untuk
mengikuti pelatihan,serta memberikan media
yang mendukung untuk sosialisasi/ penyuluhan
berupa lembar balik/ leflet yang berkaitan

dengan ibu hamil risiko tinggi. Kegiatan
deteksi dini risiko tinggi ibu hamil merupakan
salah satu upaya untuk menurunkan angka
kematian ibu dan bayi, tugas kader kesehatan
dalam deteksi dini ibu hamil faktor risiko
dengan indicator: mengidentifikasi ibu hamil,
penyuluhan//konseling selama kehamilan serta
melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan
(Puskesmas/Rumah Sakit) sesuai risiko yang
ditemukan. Keberhasilan dalam deteksi dini
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pelayanan ibu hamil risiko tinggi tergantung
pada diri ibu sendiri dan kader kesehatan.
Berdasarkan survei pendahuluan pada
tanggal 26 Maret 2012, didapatkan angka
kematian ibu melahirkan pada bulan januari –
Maret 2012 sebanyak 2 orang dikarenakan
persalinan dirumah yang ditolong oleh dukun
mengalami perdarahan 1 orang, infeksi masa
nifas 1 orang, dan wawancara dengan 5 ibu
hamil mengatakan tidak pernah ke posyandu
karena tidak ada tempat untuk periksa
kehamilan , maka langsung ke puskesmas,
belum pernah melakukan penilaian akan diri
sendiri yang ada di kartu skor Poedji Rochjati
maupun buku KIA, kader tidak pernah
memberikan penyuluhan tentang tanda bahaya/
risiko tinggi kehamilan. Bidan atau kader
belum pernah melakukan pelatihan kepada ibu
hamil, tentang deteksi dini risiko tinggi di
posyandu, 5 Kader kesehatan mengatakan
menemukan ibu hamil dengan umur ≤16 tahun
dan ≥ 35 tahun, serta jumlah anak >4 , terlalu
cepat hamil lagi (< 2tahun), dilakukan rujukan
ke petugas kesehatan, tidak pernah melakukan
penyuluhan karena merasa tidak percaya
diri.Kader hanya melakukan kegiatan posyandu
balita/ lansia secara rutin. Sedangkan deteksi
dini risiko tinggi yang dilakukan oleh kader dan
masyarakat di bulan Maret 2012 sebesar 15% ,
masih dibawah target pemerintah sebesar
80%.
Berdasarkan berbagai hal yang telah di
jelaskan terdahulu, maka masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah Upaya
pemberdayaan ibu hamil untuk deteksi dini
risiko tinggi kehamilan trimester satu di
posyandu
wilayah kerja Puskesmas Jagir
Surabaya.
BAHAN DAN METODE
Rancangan
Penelitian
yang
akan
dilaksanakan menggunakan pra eksperimental
dengan “One Group pretest – posttest Design”.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhibu
hamil yang ada di posyandu Kelurahan Jagir
wilayah Puskesmas Jagir Surabaya berjumlah
111 ibu hamil. Sampel penelitian adalah ibu
hamil dengan kriteria inklusi sebanyak 35 ibu
hamil trimester satu.
Sampling dilakukan
dengan Purposive sampling. Responden ibu
hamil trimester satu yang diambil satu wilayah
kerja Puskesmas Jagir yaitu 9 RW dalam satu
kelurahan secara bertahap yaitu Kelurahan
Jagir .Lokasi penelitian di Posyandu kelurahan
Jagir
Wilayah kerja Puskesmas Jagir
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Surabaya. Waktu penelitian yaitu dilakukan
pada bulan Mei – Juli 2012.
HASIL
a. Pembentukan klas/ kelompok ibu hamil
trimester satu
Menjaring Ibu hamil Trimester satu (0- 12
minggu) dari puskesmas di bawa ke Posyandu
di wilayah kelurahan Jagir, ibu hamil akan
belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman
tentang kesehatan ibu dan anak,serta diberi
penyuluhan tentang deteksi dini resiko tinggi
kehamilan serta kapan harus ke palayanan
kesehatan/rujukan mandiri, diberi ceklis
apakah mampu untuk menilai dirinya sendiri
apakah termasuk ibu hamil yang beresiko atau
tidak, yang difasilitasi oleh bidan/tenaga
kesehatan.
b. Analisis Karakteristik Ibu Hamil
Mayoritas umur ibu hamil trimrster satu
berumur lebih dari 20 tahun, pendidikan
menengah, ibu bekerja secara formal, paritas
primi gravida, kadar hemoglobin kurang dari
11 gr%, sudah melakukan kunjungan ke
layanan kesehatan serta mampu melakukan
deteksi dini resiko tinggi kehamilan.
c. Pengukuran perbedaan sebelum dan
sesudah perlakuan
Semua hasil pengukuran ada perbedaan
sebelum dan sesudah diberi perlakuan yaitu
penyuluhan tentang deteksi dini resiko tinggi
kehamilan dan melakukan penilaian diri sendiri
termasuk beresiko atau tidak beresiko.
d. Pengukuran pengaruh terhadap deteksi
dini resiko tinggi kehamilan
Otonomi pribadi yang berpengaruh terhadap
deteksi dini resiko tinggi kehamilan, ibu hamil
trimester satu yang delta otonomi pribadi dalam
kategori rendah dan mampu mendeteksi dini
resiko tinggi kehamilan sebanyak 20 orang
(74,1%) dan yang tidak mampu untuk
mendeteksi resiko tinggi kehamilan sebanyak 7
orang (25,9%). Ibu hamil trimester satu yang
delta otonomi pribadi dalam kategori sedang
sebanyak 4 orang (50%) mampu mendeteksi
dini resiko tinggi kehamilan dan 4 orang (50%)
tidak mampu mendeteksi dini resiko tinggi
kehamilan. Tidak ada ibu hamil trimester satu
yang nilai delta otonomi pribadi dalam kategori
tinggi.
Hasil analisis
uji regresi logistik
menunjukan p= 0,047 (p< 0,05) artinya H1 di
terima yaitu ada pengaruh antara otonomi
pribadi dengan kemampuan deteksi dini resiko
tinggi kehamilan. Pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2 Tabulasi Silang Delta Otonomi Pribadi Responden terhadap Kemampuan Deteksi Dini Resiko
Tinggi Kehamilan di wilayah Puskesmas Jagir Surabaya Tahun 2012
Delta Otonomi Pribadi

Rendah
Sedang
Tinggi

Kemampuan Deteksi Dini
Total
Tidak Mampu
Mampu
N
%
N
%
n
%
7
25,9
20
74,1
27
100
4
50,0
4
50,0
8
100
0
0
0
0
0
100
p regresi = 0,047

Sumber : Data primer hasil kuesioner 2012

Berdasarkan tabel. 2 menunjukan bahwa
perilaku kesehatan seseorang atau masyrakat
ditentukan oleh niat orang terhadap objek
kesehatan, ada atau tidaknya dukungan dari
keluarga atau masyarakat sekitarnya, ada atau
tidaknya informasi tentang kesehatan,
kebebasan dari individu untuk mengambil
keputusan/bertindak,
dan
situasi
yang
memungkinkan ia berperilaku/bertindak atau
tidak berperilaku/bertindak. Seseorang ibu
yang tidak mau melakukan deteksi dini
kehamilan, mungkin karena ia tidak ada minat
dan niat terhadap kehamilannya ( behaviour
intention ), atau barangkali juga karena tidak
ada dukungan dari keluarga,
masyrakat
sekitarnya ( social-support). Mungkin juga
karena kurang atau tidak memperoleh
informasi yang kuat tentang kehamilan
(accessebility of information), atau mungkin ia
tidak
mempunyai
kebebasan
untuk
menentukan, misalnya harus tunduk kepada
suami, mertuanya atau orang lain yang ia
segani ( personal autonomy). Faktor lain yang
mungkin menyebabkan ibu ini tidak mau
melakukan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan adalah karena situasi dan kondisi
yang tidak memungkinkan, misalnya alasan
kesehatan ( action situation).

labil sehingga dapat menyebabkan terjadinya
kehamilan resiko tinggi. Menurut Rochjati
(2003),rahim dan panggul seringkali belum
tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akibatnya
diragukan keselamatan dan kesehatan janin
dalam kandungan. Selain itu mental ibu belum
cukup
dewasa
sehingga
diragukan
keterampilan perawatan diri dan bayinya.
Hasil uji regresi logistic tidak ada pengaruh
terhadap kemampuan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan.
b.
Pengaruh Pendidikan ibu
hamil Trimester Satu Terhadap Deteksi
Dini Resiko Tinggi Kehamilan
Dari hasil tabulasi silang bahwa pendidikan
dasar mampu mendeteksi dini resiko tinggi
kehamilan sebanyak 100%, demikian juga
pendidikan menengah mampu melakukan
deteksi dini resiko tinggi kehamilan sebanyak
73%. Freire (1973) pendidikan merupakan
praktek pembebasan diri dari ketidaktahuan,
tekanan yang membelenggu seseorang dan
atau kelompok masyarakat untuk memperbaiki
kehidupannya.
Pada uji regresi logistic tidak ada pengaruh
antara pendidikan dengan kemampuan deteksi
dini resiko tinggi kehamilan. Hal ini
disebabkan karena semua ibu hamil yang
pendidikan rendah sampai tinggi mempunyai
peluang untuk melakukan deteksi dini resiko
tinggi kehamilan.
c.
Pengaruh Pekerjaan ibu
hamil Trimester Satu Terhadap Deteksi
Dini Resiko Tinggi Kehamilan
Hasil
tabulasi
silang
menunjukkan bahwa ibu hamil yang
tidak bekerja mampu melakukan deteksi
dini resiko tinggi kehamilan 80%,
demikian juga yang bekerja mampu
melakukan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan
60%,
menurut
Depkes.RI(1996).
Pekerjaan adalah sesuatu yang
dikerjakan untuk mendapatkan nafkah
atau pencaharian.

PEMBAHASAN
a. Pengaruh Umur ibu Hamil Trimester
Satu Terhadap Deteksi Dini Resiko
Tinggi Kehamilan
Dari hasil tabulasi silang responden
berumur kurang dari 20 tahun mampu
mendeteksi dini resiko tinggi kehamilan 100%,
dibandingkan dengan responden berumur lebih
dari 20 tahun ada yang tidak mampu
mendeteksi resiko tinggi kehamilan 33,3%,
tidak sesuai dengan teori Hunlock (1998 ) usia
kurang dari 20 tahun dimana seseorang
dikatakan belum cukup matang terutama
dalam menyikapi suatu masalah dan dianggap
kurang bijak dalam mengambil suatu
keputusan karena tingkat emosi yang masih
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Berdasarkan
analisis uji regresi
logistic menunjukan tidak ada pengaruh
antara pekerjaan dengan kemampuan
deteksi dini resiko tinggi kehamilan.
Hal ini disebabkan karena setiap orang
yang bekerja maupun yang tidak bekerja
mempunyai kecenderungan kesempatan
yang sama untuk melakukan deteksi dini
resiko tinggi kehamilan.
d.
Pengaruh Paritas ibu
hamil Trimester Satu Terhadap Deteksi
Dini Resiko Tinggi Kehamilan.
Dari hasil tabulasi silang bahwa paritas
Grandemultipara mampu melakukan deteksi
dini resiko tinggi kehamilan 80%, menurut
Saifuddin (2002) Grandemultipara adalah
wanita yang telah melahirkan 4 orang anak
atau lebih. Jumlah anak yang banyak
memerlukan persiapan baik secara mental
maupun material. Hal ini selain akan
mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak
juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga.
Hasil analisis regresi logistik juga tidak ada
pengaruh antara paritas dengan kemampuan
deteksi dini resiko tinggi kehamilan. Hal ini
disebabkan bahwa semua ibu hamil dengan
paritas apapun mempunyai peluang yang besar
untuk deteksi dini resiko tinggi kehamilan
sehingga berdampak pada penurunan angka
kematian ibu dan bayi.
e.
Pengaruh
Pengetahuan
ibu hamil Trimester Satu Terhadap
Deteksi Dini Resiko Tinggi Kehamilan
Hasil penelitian pengujian Wilcoxon
Signed Rank Test pada tabel 5.8 menunjukan
adanya perbedaan tingkat pengetahuan
responden sebelum dan sesudah perlakuan.
Hal ini akan berdampak Positif pada ibu hamil
yaitu membantu pemerintah menurunkan
angka Morbiditas dan Mortalitas.
Notoatmodjo
(1997),
Pengetahuan
merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah
orang melakukan penginderaan terhadap suatu
obyek tertentu. Hasil analisis regresi logistik
pengetahuan tidak ada pengaruh dengan
kemampuan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan. Menurut Suharto (1997) terdapat
beberapa prinsip pemberdayaan menurut
perspektif pekerja social dimana tingkat
kesadaran seseorang merupakan kunci dalam
pemberdayaan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan,
karena
pengetahuan
dapat
memobilisasi tindakan bagi perubahan

f.

Pengaruh Sikap ibu hamil
Trimester Satu Terhadap Deteksi Dini
Resiko Tinggi Kehamilan
Berdasarkan hasil ( Tabel 5.9) pengujian
Wilcoxon Signed Rank Test menunjukan ada
perbedaan sikap responden sebelum dan
sesudah perlakuan. Newcomb, salah seorang
ahli psikologi social menyatakan bahwa sikap
merupakan kesiapan atau kesediaan untuk
bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan
motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap
belum merupakan tindakan (reaksi terbuka)
atau aktivitas, akan tetapi merupakan
predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi
tertutup). Hasil analisis uji regresi logistik
sikap tidak berpengaruh terhadap kemampuan
deteksi dini resiko tinggi kehamilan.
g.
.Pengaruh
Situasi
Bertindak ibu hamil Trimester Satu
Terhadap Deteksi Dini Resiko Tinggi
Kehamilan
Berdasarkan hasil pengujian Wilcoxon
Signed Rank Test pada tabel 5.10 menunjukan
ada perbedaan situasi bertindak responden
sebelum dan sesudah perlakuan.Secara umum
ibu hamil jarang melakukan deteksi dini resiko
tinggi kehamilan secara mandiri atau
kelompok. Berdasarkan observasi langsung
pelaksanaan posyandu, secara nyata dalam
bulan Mei- juni 2012 tidak dijumpai ibu hamil
yang datang ke posyandu disebabkan tidak ada
tempat pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil ke
posyandu lebih memilih ke layanan kesehatan
yang lainnya terdapat keluhan .
Hasil analisis uji regresi logistik situasi
bertindak
tidak
berpengaruh
terhadap
kemampuan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan.Untuk bertindak apapun memang
diperlukan suatu kondisi dan situasi yang
tepat.Kondisi
dan
situasi
mempunyai
pengertian yang luas, baik fasilitas yang
tersedia serta kemampuan yang ada. Untuk
pergi
keposyandu/layanan
kesehatan
memeriksakan kehamilannya perlu biaya
biarpun itu sedikit kalau keluarga tersebut
tidak mampu maka ibu tersebut tidak akan
pergi karena masih ada kebutuhan yang harus
dibeli untuk keluarga tersebut. Perilaku terjadi
diawali dengan adanya pengalaman –
pengalaman seseorang serta faktor – faktor
diluar orang tersebut (lingkungan), baik fisik
maupun non fisik. Kemudian pengalaman dan
lingkungan tersebut diketahui, dipersepsikan,
diyakini, sehingga menimbulkan motivasi, niat
untuk bertindak, dan akhirnya terjadinya
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perwujudan niat tersebut yang berupa perilaku.
Notoatmodjo (2010)
h.
Pengaruh
Otonomi
Pribadi
ibu hamil Trimester Satu
Terhadap Deteksi Dini Resiko Tinggi
Kehamilan
Berdasarkan hasil pengujian Wilcoxon
Signed Rank Test pada tabel 5.11 menunjukan
ada perbedaan otonomi pribadi ibu hamil
trimester satu sebelum dan sesudah perlakuan.
Fishbein & Ajzen (1975) bahwa norma
subjektif (Subjective Norm) adalah sejauh
mana seseorang memiliki motivasi untuk
mengikuti pandangan orang terhadap perilaku
yang akan dilakukannya ( normative belief).
Hasil analisis uji regresi logistik menunjukan
H1 di terima yaitu ada pengaruh antara
otonomi pribadi dengan kemampuan deteksi
dini resiko tinggi kehamilan. Tetapi budaya Di
Indonesia, terutama ibu, kebebasan pribadinya
masih terbatas, seorang istri dalam mengambil
keputusan masih sangat tergantung kepada
suami.
Pengaruh Akses Informasi ibu hamil
Trimester Satu Terhadap Deteksi Dini Resiko
Tinggi
Kehamilan.
Berdasarkan
hasil
pengujian Wilcoxon Signed Rank Test pada
tabel 5.12 menunjukan ada perbedaan akses
informasi ibu hamil trimester satu sebelum dan
sesudah perlakuan. Ibu hamil mempunyai
buku KIA ( Kesehatan Ibu dan Anak )yang
setiap kali periksa dibawa, ini merupakan
akses informasi yang digunakan untuk
mendukung ibu hamil dalam melakukan
deteksi dini resiko tinggi kehamilan dan
pelatihan yg diselengarakan oleh puskesmas
hanya dilakukan pada ibu hamil dengan umur
kehamilan 32 minggu bertempat di puskesmas
setiap hari pemeriksaan ibu hamil, itupun
diberi penyuluhan dan senam hamil, akan
tetapi pelatihan secara khusus cara melakukan
deteksi dini belum pernah dilaksanakan. Hasil
analisis uji regresi logistik bahwa akses
informasi
tidak
berpengaruh
terhadap
kemampuan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan.
Berdasarkan Undang – undang Nomer 36
tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 5
menyatakan sebagai berikut: setiap orang
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh
akses atas sumber daya di bidang kesehatan,
mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau, dan setiap orang
secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya. Dengan demikian,
kehadiran jaminan persalinan diharapkan dapat
mengurangi terjadinya tiga terlambat sehingga
dapat mengakselerasikan tujun pencapaian
MDGs (Millenium Develomet Goals).
i.
Pengaruh
Dukungan
Sosial
ibu hamil Trimester Satu
Terhadap Deteksi Dini Resiko Tinggi
Kehamilan
Berdasarkan hasil pengujian Wilcoxon
Signed Rank Test pada tabel 5.13 menunjukan
ada perbedaan dukungan sosial ibu hamil
trimester satu sebelum dan sesudah perlakuan.
Hasil analisis uji regresi logistik bahwa
dukungan sosial tidak berpengaruh terhadap
kemampuan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan. Di dalam kehidupan seseorang di
masyarakat, perilaku orang tersebut cenderung
memerlukan legitimasi dari masyarakat di
sekitarnya.
Apabila
perilaku
tersebut
bertentangan atau tidak memperoleh dukungan
dari masyarakat, maka ia akan merasa kurang
atau tidak nyaman. Demikian pula, untuk
berperilaku kesehatan orang memerlukan
dukungan masyarakat sekitarnya.Terutama
untuk melakukan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan.
Dari hasil penelitian ini, dapat dimengerti
bahwa pemberdayaan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan oleh ibu hamil merupakan aspek
penting didalam membantu pemerintah untuk
mencapai
MDGs
2015
(Millennium
Developmen Goals), apabila pemberdayaan
deteksi dini resiko tinggi ibu hamil dilihat dari
segi pendidikan, paritas, umur, pekerjaan,
situasi bertindak, akses informasi, dukungan
social, Pengetahuan dan sikap ibu hamil dapat
terpenuhi maka pemberdayaan akan berhasil
dengan baik sehingga dapat mendorong
masyarakat/ ibu hamil melakukan menilai
resiko kehamilan secara mandiri di trimester
satu, sampai mampu untuk memilih tempat
pelayanan kesehatan sehingga angka kematian
ibu dan bayi menurun.
Upaya Pemberdayaan ibu hamil untuk
deteksi dini resiko tinggi kehamilan di
posyandu wilayah kelurahan Jagir masih
dalam proses tahap sadar dan memahami
belum
sampai
memanfaatkan
tempat
pelayanan kesehatan dasar yaitu posyandu dan
ketrampilan perawatan kehamilan serta senam
ibu hamil pada kehamilan trimester dua dan
tiga,persiapan persalinan, perawatan setelah
persalinan baik pada ibu maupun anak.
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kunjungan K1 murni tercapai sesuai target.
Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat
melakukan penelitian, pada ibu hamil trimester
dua dan tiga dengan menggunakan responden
yang lebih besar serta membandingkan antar
kelurahan sehingga mengetahui program
pemerintah di masyarakat berjalan atau tidak
sesuai dengan target .

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Upaya pemberdayaan ibu hamil untuk
deteksi dini resiko tinggi kehamilan
dipengaruhi oleh perilaku kesehatan seseorang
atau masyrakat ditentukan oleh niat orang
terhadap objek kesehatan, ada atau tidaknya
dukungan dari keluarga atau masyarakat
sekitarnya, ada atau tidaknya informasi tentang
kesehatan, kebebasan dari individu untuk
mengambil keputusan/bertindak, dan situasi
yang memungkinkan ia berperilaku/bertindak
atau tidak berperilaku/bertindak. Seseorang
ibu yangtidak mau melakukan deteksi dini
kehamilan, mungkin karena ia tidak ada minat
dan niat terhadap kehamilannya (behaviour
intention), atau barangkali juga karena tidak
ada dukungan dari keluarga, masyrakat
sekitarnya (social-support). Mungkin juga
karena kurang atau tidak memperoleh
informasi yang kuat tentang kehamilan
(accessebility of information), atau mungkin ia
tidak
mempunyai
kebebasan
untuk
menentukan, misalnya harus tunduk kepada
suami, mertuanya atau orang lain yang ia
segani (personal autonomy). Faktor lain yang
mungkin menyebabkan ibu ini tidak mau
melakukan deteksi dini resiko tinggi
kehamilan adalah karena situasi dan kondisi
yang tidak memungkinkan, misalnya alasan
kesehatan (action situation).
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