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ABSTRAK 

 

 

Rahmi, Silfina. 2013. Hubungan motivasi ibu hamil dengan pengetahuan 
tentang kelas ibu hamil di Puskesmas Sungai Jingah Banjarmasin Tahun 2013. 
Karya Tulis Ilmiah. Banjarmasin: Akademi Kebidanan Sari Mulia.Pembimbing I 
Anggrita Sari, S.Si.T.,M.Pd.,M.Kes dan Pembimbing II Sarkiah, SST. 

Masalah Penelitian ini adalah Dengan AKI 228/100 kelahiran hidup berarti ada 
9,774 ibu meninggal per tahun atau 1 ibu meninggal tiap jam oleh sebab yang 
berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Berbagai upaya untuk 
menurunkan Angka Kematian Ibu diantaranya adalah dengan melakukan kelas 
ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan pendidikan dan penyuluhan kesehatan 
bagi masyarakat khususnya ibu hamil. Walaupun sarana dan prasarana telah 
disediakan namun ibu hamil masih enggan datang untuk mengikuti kelas ibu 
hamil. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan motivasi ibu hamil 
dengan pengetahuan tentang kelas ibu hamil di Puskesmas Sungai Jingah 
Banjarmasin. 

Objek penelitiannya adalah ibu hamil dengan umur kehamilan 4 sampai dengan 
36 minggu di Puskesmas Sungai Jinggah Banjarmasin. 

Metode penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan rancangan 
penelitian “cross sectional”. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
accidental sampling dengan instrumen penelitian berupa kuesioner yang 
dibagikan kepada ibu hamil dengan umur kehamilan 4 sampai dengan 36 minggu 
di Puskesmas Sungai Jinggah Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini dilakukan terhadap 93 responden tentang motivasi ibu hamil 
dengan pengetahuan tentang kelas ibu hamil didapatkan sebagian besar ibu 
hamil motivasi tinggi yaitu 56 orang (60,2%) dan pengetahuan baik sebanyak 44 
orang (47, 3%). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang bermakna antara 
motivasi ibu hamil dengan pengetahuan tentang kelas ibu hamil. 

Saran dari penelitian ini untuk petugas kesehatan terutama bidan supaya 
menyebarluaskan informasi terbaru tentang kelas ibu hamil kepada ibu hamil. 
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