
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kunjungan Antenatal Care 

1. Pengertian 

Antenatal Care adalah perawatan yang diberikan pada ibu 

selama masa kehamilan, dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 40 minggu dihitung dari hari pertama 

haid terakhir (Prawirohardjo, 2008). 

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan 

kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu 

hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan 

pemberiaan ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar 

(Manuaba, 2005).  

Pemeriksaan kehamilan atau ANC merupakan pemeriksaan ibu 

hamil baik fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam 

kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka post 

partum sehat dan normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental 

(Wiknjosastro, 2005). 

Kunjungan Antenatal Care (ANC) adalah kunjungan ibu hamil 

ke bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil 

untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal. Pelayanan antenatal 

ialah untuk mencegah adanya komplikasi obstetri bila mungkin dan 
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memastikan bahwa komplikasi dideteksi sedini mungkin serta 

ditangani secara memadai (Saifuddin, 2002). 

Kunjungan baru ibu hamil (K1) adalah kunjungan ibu hamil 

yang pertama kali pada masa kehamilan. Kunjungan ulang adalah 

kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang kedua dan seterusnya 

untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar selama 

satu periode kehamilan berlangsung. Sedangkan K4 adalah kontak ibu 

hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk 

mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar (Hamidah, 

2009). 

2. Tujuan antenatal care 

a. Tujuan umum 

Untuk mememnuhi hak setiap ibu hamil memeproleh pelayanan 

antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan 

dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang 

sehat. 

b. Tujuan khusus 

1) Menyediakan pelayanan antenatal terpadu, komperhensif dan 

berkualitas, termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, 

konseling KB dan pemberian ASI. 

2) Menghilangkan “missed oppurtunity” pada ibu hamil dalam 

mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, komperhensif dan 

berkualitas. 
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3) Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang 

diderita ibu hamil. 

4) Melakukan Intervensi terhadap kelainan/penyakit/gangguan 

pada ibu hamil sedini mungkin. 

5) Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan 

sosial dengan sistem rujukan yang ada (Kemenkes, 2010). 

Kusmiyati (2008) menambahkan bahwa tujuan ANC dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Tujuan umum 

Adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan 

anak selama kehamilan, persalinan dan nifas sehingga didapatkan 

ibu dan anak yang sehat. 

b. Tujuan khusus adalah: 

1) Mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik dan mental ibu 

dan bayi dengan memberikan pendidikan gizi, kebersihan diri 

dan proses persalinan. 

2) Mendeteksi dan menatalaksana komplikasi medis, bedah 

ataupun obstetrik selama kehamilan. 

3) Mengembangkan persiapan persalinan serta rencana kesiagaan 

menghadapi komplikasi. 

4) Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, 

menjalankan puerperium normal, dan merawat anak secara 

fisik, psikologis dan sosial. 
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3. Keuntungan ANC 

Dapat mengetahui berbagai resiko dan komplikasi hamil 

sehingga ibu hamil dapat diarahkan untuk melakukan rujukan ke 

rumah sakit (Manuaba, 2005). 

Menurut Prawirohardjo (2006), bahwa manfaat pelayanan ANC 

untuk:  

a.  Membantu ibu dan keluarganya untuk mempersiapkan kelahiran 

dan kedaruratan yang mungkin terjadi.  

b.  Mendeteksi dan mengobati komplikasi-komplikasi yang timbul 

selama kehamilan, baik yang bersifat medis, bedah atau obstetrik.  

c.  Meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental dan sosial 

ibu serta bayi dengan memberikan pendidikan, supleman dan 

imunisasi. 

d.  Membantu mempersiapkan ibu untuk menyusui bayi, melalui masa 

nifas yang normal, serta menjaga kesehatan anak secara fisik, 

psikologis dan` sosial.  

4. Standar Pelayanan ANC 

Menurut Kemenkes RI (2011), pemeriksaan antenatal dilakukan 

dengan standar pelayanan antenatal dimulai dengan :  

a. Ukur tinggi badan.  

b. Timbang berat badan dan Lingkar Lengan Atas (LILA).  

c. Ukur Tekanan Darah.  

d. Ukur Tinggi Fundus Uteri (TFU).  
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e. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT).  

f. Pemberian Tablet besi (fe).  

g. Tanya/Temu wicara.  

Menurut Dewi dan Sunarsih (2011) terdapat enam standar dalam 

pelayanan asuhan antenatal. Standar tersebut merupakan bagian dari 

lingkup standar pelayanan kebidanan:  

a. Standar 1 Identifikasi ibu hamil  

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan 

masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan 

memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong 

ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur.  

b. Standar 2 Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal  

Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. 

Pemeriksaan meliputi anamnesis, perkembangan janin, mengenal 

kehamilan resiko tinggi, imunisasi, nasihat, dan penyuluhan 

kesehatan. Standar 3 Palpasi Abdominal Bidan melakukan palpasi 

untuk memperkirakan usia kehamilan, memeriksa posisi, bagian 

terendah janin, dan masuknya kepala janin ke dalam rongga 

panggul untuk mencari kelainan.  

c. Standar 4 Pengelolaan Anemia pada Kehamilan  

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, 

dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan. Standar 5 

pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan bidan menemukan 
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secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan, 

mengenali tanda dan gejala preeklamsia lainnya, mengambil 

tindakan yang tepat, dan merujuknya.  

d. Standar 6 Persiapan Persalinan  

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, dan 

keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa 

persiapan persalinan bersih dan aman, serta suasana yang 

menyenangkan.  

5. Indikator ANC 

1. Kunjungan pertama (K1) 

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang 

mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu 

dan komperhensif sesuai standar. 

Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester 

pertama, sebaliknya sebelum minggu ke 8. 

2. Kunjungan ke-4 (K4) 

K4 adalah ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih dengan tenaga 

kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan 

pelayanan terpadu dan komperhensif sesuai standar. Kotak 4 kali 

dilakukan sebagai berikut: sekali pada trimester I (kehamilan 

hingga 12 minggu) dan trimester ke-2 (>12-24 minggu), minimal 2 

kali kontak pada trimester ke-3 dilakukan setelah minggu ke 24 

sampai dengan minggu ke 36. 
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3. Penanganan komplikasi (PK) 

PK adalah penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular 

maupun tidak menular serta masalah gizi yang terjadi pada waktu 

hamil, bersalin dan nifas. Pelayanan diberikan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai kompetensi. 

Menurut Saifuddin (2002), kunjungan ANC untuk pemantauan 

dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak minimal empat kali 

selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut :  

a.  Kehamilan trimester pertama (<14 minggu) satu kali kunjungan. 

b.  Kehamilan trimester kedua (14-28 minggu) satu kali kunjungan. 

c.  Kehamilan trimester ketiga (28-36 minggu dan sesudah minggu ke-

36) dua kali kunjungan.  

6. Jadwal ANC 

Jadwal kunjungan diatas dilakukan sesuai dengan kriteria 

kunjungan menurut Saifuddin (2002) :  

a.  Kunjungan I (umur kehamilan 0 - 16 minggu)  

1) Penapisan dan pengobatan anemia.  

2) Perencanan persalinan.  

3) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatanya.  

b.  Kunjungan II (24-28 minggu) dan III (32 minggu)  

1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatan.  

2) Penapisan preeklamsi, gemeli, infeksi alat reproduksi dan 

saluran perkemihan.  
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3) Mengulang perencanaan persalinan.  

c. Kunjungan IV (36 minggu sampai lahir)  

1) Sama seperti kunjungan II dan III.  

2) Mengenali adanya kelainan letak dan presentasi.  

3) Memantapkan rencana persalinan.  

4) Mengenali tanda-tanda persalinan.  

B. Resiko Kehamilan 

a. Pengertian 

Kehamilan risiko adalah keadaan buruk pada kehamilan yang 

dapat mempengaruhi keadaan ibu maupun janin apabila dilakukan tata 

laksana secara umum seperti yang dilakukan pada kasus normal 

(Manuaba, 2007). 

Menururt Prawiraharjo (2006) resiko pada seorang ibu hamil 

merupakan suatu keadaan  atau ciri tertentu pada seseorang atau suatu 

kelompok ibu hamil yang dapat menyebabkan risiko/bahaya 

kemungkinan terjadinya komplikasi persalianan. 

Risiko kehamilan adalah keadaan menyimpang dari normal, 

yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu 

maupun bayi (Meilani, 2009). 

Ibu hamil yang berisiko adalah ibu hamil yang mempunyai 

faktor risiko dan risiko tinggi (Depkes RI, 2003). 
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b. Kelompok resikogolongan ibu hamil 

Ibu hamil digolongkan dalam tiga golongan risiko berdasarkan 

karakteristik ibu. Risiko golongan ibu hamil menurut Muslihatun 

(2009), meliputi:  

1. Ibu hamil risiko rendah  

Ibu hamil dengan kondisi kesehatan dalam keadaan baik dan tidak 

memiliki faktor - faktor risiko berdasarkan klasifikasi risiko sedang 

dan risiko tinggi, baik dirinya maupun janin yang dikandungnya. 

Misalnya, ibu hamil primipara tanpa komplikasi, kepala masuk 

PAP minggu ke-36.  

2. Ibu hamil risiko sedang  

Ibu hamil yang memiliki satu atau lebih dari satu faktor risiko 

tingkat sedang, misalnya ibu yang usia kurang dari 20 tahun atau 

lebih dari 35 tahun, tinggi badan kurang dari 145 cm dan lain-lain. 

Faktor ini dianggap nantinya akan mempengaruhi kondisi ibu dan 

janin, serta memungkinkan terjadinya penyulit pada waktu 

persalinan. 

3. Ibu hamil risiko tinggi  

Ibu hamil yang memiliki satu atau lebih dari satu faktor-faktor 

risiko tinggi, antara lain adanya anemia pada ibu hamil. Faktor 

risiko ini dianggap akan menimbulkan komplikasi dan mengancam 

keselamatan ibu dan janin baik pada saat hamil maupun persalinan 

nanti. 
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Prawiraharjo (2006) menambahkan bahwa kelompok faktor 

risiko berdasarkan kapan ditemukan, cara pengenalan dan sifat 

risikonya, faktor risiko dikelompokan dalam 3 kelompok FR, I, II dan 

III dengan berturut - turut ada 10, 8 dan 2. 

a. Kelompok faktor risiko I 

Ada potensi gawat obstetrik/APGO dengan 7 terlalu dan 3 pernah. 

Tujuh terlalu adalah primi muda, primi tua, primi tua sekunder, 

umur > 35 tahun, grande multi, anak terkecil umur < 2 tahun, tinggi 

badan < 145 cm dan 3 pernah adalah riwayat obstetri jelek, 

persalinan lalu mengalami perdarahan pasca persalinan dengan 

infus/transfusi, uri manual, tindakan pervaginam, bekas operasi 

sesar. FR ini mudah ditemukan pada kontak I- hamil muda oleh 

siapa pun ibu sendiri, suami, keluarga, tenaga kesehatan dan PKK, 

dukun, melalui tanya jawab dan periksa pandang. Ibu risiko tinggi 

dengan kelompok FR I ini selama hamil sehat, membutuhkan KIE 

pada tiap kontak berulang kali mengenai kemungkinan terjadinya 

komplikasi persalinan. Contohnya kasus ibu tinggi badan < 145 

cm, ada dugaan disproporsi kepala panggul, terjadinya persalinan 

sulit atau partus macet. 

b. Kelompok FR II 

Ada gawat obstetrik/AGO penyakit ibu, preeklampsia ringan, hamil 

kembar, hidramnion, hamil serotinus, IUFD, letak sungsang dan 

letak lintang. Ibu AGO dengan FR yang kebanyakan timbul pada 
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umur kehamilan lebih lanjut, risiko terjadi komplikasi persalinan 

lebih besar, membutuhkan KIE berulang kali agar peduli sepakat 

melakukan rujukan terencana ke pusat rujukan. 

c. Kelompok FR III 

Ada gawat darurat obstetrik/AGDO : perdarahan anterpartum dan 

preeklampsia berat/eklamsia. Ibu AGDO dalam kondisi yang 

berlangsung dapat mengancam nyawa ibu/janin, harus dirujuk tepat 

waktu (RTW) ke Rumah Sakit dalam upaya menyelamatkan 

ibu/bayi baru lahir. 

c. Termasuk kehamilan resiko 

a. Umur 

Penyebab kematian maternal dari faktor reproduksi 

diantaranya adalah maternal age/usia ibu. Dalam kurun reproduksi 

sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan 

adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan 

melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2 sampai 5 kali 

lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20 

sampai 29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah 

usia 30 sampai 35 tahun (Prawiraharjo, 2008). 

Usia seorang wanita pada saat hamil sebaiknya tidak terlalu 

muda dan tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun atau 

lebih dari 35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan 
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seorang perempuan untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, 

sosial dan ekonomi (Ruswana, 2006). 

Sebaiknya tidak hamil pada usia di bawah 20 tahun. 

Apabila telah menikah pada usia di bawah 20 tahun, gunakanlah 

salah satu alat/obat kontrasepsi untuk menunda kehamilan anak 

pertama sampai usia yang ideal untuk hamil (BKKBN, 2005). 

Manuaba (2007), menambahkan bahwa kehamilan remaja 

dengan usia di bawah 20 tahun mempunyai risiko: 

1) Sering mengalami anemia. 

2) Gangguan tumbuh kembang janin. 

3) Keguguran, prematuritas, atau BBLR. 

4) Gangguan persalinan. 

5) Preeklampsi. 

6) Perdarahan antepartum. 

b. Paritas 

Ibu hamil yang jarak kelahiran dengan anak terkecil kurang dari 2 

tahun. Kesehatan fisik dan rahim ibu masih butuh cukup istirahat. 

Ada kemungkinan ibu masih menyusui. Selain itu anak masih 

butuh asuhan dan perhatian orang tuanya. Bahaya yang dapat 

terjadi : 

a) Perdarahan setelah bayi lahir karena kondisi ibu lemah. 

b) Bayi prematur / lahir belum cukup bulan, sebelum 37 minggu. 

c) Bayi dengan berat badan rendah / BBLR < 2500 gr. 
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Ibu pernah hamil / melahirkan 4 kali atau lebih. Karena ibu sering 

melahirkan maka kemungkinan akan banyak ditemui keadaan: 

a) Kesehatan terganggu : anemia, kurang gizi. 

b) Kekendoran pada dinding perut. 

c) Tampak ibu dengan perut menggantung. 

d) Kekendoran dinding rahim. 

Bahaya yang dapat terjadi: 

a) Kelainan letak, persalinan letak lintang. 

b) Robekan rahim pada kelainan letak lintang. 

c) Persalinan lama. 

d) Perdarahan pasca persalinan. (Poedji, 2003). 

c. Hamil kembar 

Ibu hamil dengan dua janin (gemelli), atau tiga janin (triplet) atau 

lebih dalam rahim. Rahim ibu membesar dan menekan organ dalam 

dan menyebabkan keluhan – keluhan : 

a) Sesak napas. 

b) Edema kedua bibir kemaluan dan tungkai. 

c) Varises. 

d) Hemoroid. 

Bahaya yang dapat terjadi: 

a) Keracunan kehamilan. 

b) Hidramnion. 

c) Anemia. 
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d) Persalinan prematur. 

e) Kelainan letak. 

f) Persalinan sukar. 

g) Perdarahan saat persalinan. (Poedji, 2003). 

d. Hamil serotinus / Hamil lebih bulan 

Ibu dengan umur kehamilan ≥ 42 minggu. Dalam keadaan ini, 

fungsi dari jaringan uri dan pembuluh darah menurun. Dampak 

tidak baik bagi janin : 

a) Janin mengecil. 

b) Kulit janin mengkerut. 

c) Lahir dengan berat badan rendah. 

d) Janin dalam rahim dapat mati mendadak. (Poedji, 2003). 

e. Letak sungsang 

Letak sungsang: pada kehamilan tua (hamil 8-9 bulan), letak janin 

dalam rahim dengan kepala diatas dan bokong atau kaki dibawah. 

Bahaya yang dapat terjadi : 

1) Bayi lahir bebang putih yaitu gawat napas yang berat 

2) Bayi dapat mati. (Poedji, 2003). 

f. Letak lintang 

Merupakan kelainan letak janin di dalam rahim pada kehamilan tua 

(hamil 8-9 bulan): kepala ada di samping kanan atau kiri dalam 

rahim ibu. Bayi letak lintang tidak dapat lahir melalui jalan lahir 

biasa, karena sumbu tubuh janin melintang terhadap sumbu tubuh 
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ibu. Pada janin letak lintang baru mati dalam proses persalinan, 

bayi dapat dilahirkan dengan alat melalui jalan lahir biasa. 

Sedangkan pada janin kecil dan sudah beberapa waktu mati masih 

ada kemungkinan dapat lahir secara biasa. Bahaya yang dapat 

terjadi pada kelainan letak lintang. Pada persalinan yang tidak di 

tangani dengan benar, dapat terjadi robekan rahim, dan akibatnya: 

a. Bahaya bagi ibu. 

b. Perdarahan yang mengakibatkan anemia berat. 

c. Infeksi. 

d. Ibu syok dan dapat mati. 

e. Bahaya bagi janin. 

f. Janin mati. (Poedji, 2003). 

d. Bahaya yang dapat timbul akibat ibu hamil beresiko 

1. Bayi lahir belum cukup bulan.  

2. Bayi lahir dengan BBLR.  

3. Keguguran (abortus).  

4. Partus macet.  

5. Perdarahan ante partum dan post partum.  

6. IUFD.  

7. Keracunan dalam kehamilan.  

8. Kejang. (Prawirohardjo, 2008) 

 

 

Hubungan Kunjungan Antenatal..., Aris Suweno, S1 Keperawatan UMP, 2015



e. Pencegahan 

Sebagian besar kematian ibu hamil dapat dicegah apabila 

mendapat penanganan yang adekuat difasilitas kesehatan. Kehamilan 

dengan risiko tinggi dapat dicegah bila gejalanya ditemukan sedini 

mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan menurut 

Kusmiyati (2008), antara lain:  

1. Sering memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur, 

minimal 4x kunjungan selama masa kehamilan yaitu:  

a) Satu kali kunjungan pada triwulan pertama (tiga bulan pertama).  

b) Satu kali kunjungan pada triwulan kedua (antara bulan keempat 

sampai bulan keenam).  

c) Dua kali kunjungan pada triwulan ketiga (bulan ketujuh sampai 

bulan kesembilan).  

2. Imunisasi TT yaitu imunisasi anti tetanus 2 (dua) kali selama 

kehamilan dengan jarak satu bulan, untuk mencegah penyakit 

tetanus pada bayi baru lahir.  

3. Bila ditemukan risiko tinggi, pemeriksaan kehamilan harus lebih 

sering dan intensif.  

4. Makan makanan yang bergizi  

Asupan gizi seimbang pada ibu hamil dapat meningkatkan 

kesehatan ibu dan menghindarinya dari penyakit - penyakit yang 

berhubungan dengan kekurangan zat gizi.  
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5. Menghindari hal - hal yang dapat menimbulkan komplikasi pada 

ibu hamil :  

a) Berdekatan dengan penderita penyakit menular.  

b) Asap rokok dan jangan merokok.  

c) Makanan dan minuman beralkohol.  

d) Pekerjaan berat.  

e) Penggunaan obat-obatan tanpa petunjuk dokter/bidan.  

f) Pemijatan/urut perut selama hamil.  

g) Berpantang makanan yang dibutuhkan pada ibu hamil.  

6. Mengenal tanda - tanda kehamilan dengan risiko tinggi dan 

mewaspadai penyakit apa saja pada ibu hamil.  

7. Segera periksa bila ditemukan tanda - tanda kehamilan dengan 

risiko tinggi. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di 

Polindes/bidan desa, Puskesmas/Puskesmas pembantu, rumah 

bersalin, rumah sakit pemerintah atau swasta.  

C. Pengetahuan 

1.  Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “Tahu” dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang 

lain, media massa maupun lingkungan. (Notoatmodjo, 2007). 
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Menurut Alwi (2003) pengetahuan adalah segala sesuatu yang 

diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(over behaviour). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek 

mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua 

aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak 

aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap 

makin positif terhadap objek tertentu. 

Menurut Friedman (1998) menyatakan bahwa Pengetahuan 

merupakan domain dari perilaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang, maka perilaku akan lebih bersifat langgeng. Dengan kata 

lain ibu yang tahu dan paham tentang jumlah anak yang ideal, maka ibu 

akan berperilaku sesuai dengan apa yang ia ketahui. 

2. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007) ada 6 tingkatan pengetahuan, yaitu : 

1) Tahu (know) 

Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali suatu 

yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan 

yang telah diterima dengan cara menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehention) 
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Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi sebenarnya. Aplikasi dapat 

diartikan sebagai penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu 

materi kedalam komponen - komponen, tetapi masih didalam 

struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya antara satu 

dengan yang lain dapat ditunjukan dengan menggambarkan, 

membedakan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian - bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru dengan dapat menyusun formulasi yang baru. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu materi penelitian didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau kriteria yang sudah ada. Pengetahuan diukur 
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dengan wawancara atau angket tentang materi yang akan di ukur 

dari objek penelitian 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Notoatmodjo (2007), berpendapat bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu : 

a) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang 

akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain 

maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk 

semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana 

diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang 

tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu 

ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti 

mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan 

tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat 

diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang 

tentang sesuatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek 

positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan 
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menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin 

banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan 

menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut. 

Rantono dan Sintono (2009) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa pendidikan seseorang dapat menerima informasi dan 

memperluas cakrawala berpikir sehingga mudah menggembangkan 

diri, dengan adanya pendidikan juga akan dapat meningkatkan 

kematangan intelektual dan pengetahuan ibu hamil. Sehingga ibu 

hamil pun akan lebih mengetahui tentang bagaimana cara menjaga 

kehamilannya. 

b) Media masa / informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non 

formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate 

impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan 

pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam - macam 

media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk 

media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, 

penyuluhan dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayan orang. Dalam penyampaian 

informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula 

pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini 

seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 
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memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan 

terhadap hal tersebut. 

c) Sosial budaya dan ekonomi 

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. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. 

d) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, 

baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan 

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam 

individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi 

karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan 

direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

e) Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari 

pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. 

Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran suatu pengetahuan. 

 

Hubungan Kunjungan Antenatal..., Aris Suweno, S1 Keperawatan UMP, 2015



f) Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula 

daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik. Pada usia tengah (41-60 tahun) 

seseorang tinggal mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada 

usia dewasa. Sedangkan pada usia tua (> 60 tahun) adalah usia 

tidak produktif lagi dan hanya menikmati hasil dari prestasinya. 

Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang 

dijumpai dan sehingga menambah pengetahuan. 

Hasil penelitian Destria (2010) didapatkan bahwa ibu hamil di desa 

Kedungboto kecamatan Limbangan ini memiliki rentang umur 

antara 18 - 36 tahun. Dari seluruh responden tersebut 96,7% 

memiliki pemahaman yang baik mengenai pesan – pesan antenatal 

care yang terdapat di dalam buku KIA. Hal ini menunjukkan bahwa 

dari umur yang paling kecil sekalipun yaitu 18 tahun nampaknya 

tidak menghalangi seorang ibu hamil untuk memahami suatu 

informasi mengenai kehamilan. Asalkan mendapatkan informasi 

yang sama porsinya baik umur yang lebih muda maupun lebih tua 

tidak akan menghalangi seseorang untuk memahami suatu 

informasi. 
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4. Cara Mengukur Tingkat Pengetahuan 

Menurut Nursalam (2007) menyatakan bahwa pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan cara wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subyek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita 

ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan - 

tingkatan diatas: 

a) Tingkat pengetahuan baik bila skor > 75% - 100%. 

b) Tingkat pengetahuan cukup bila skor 56% - 75%. 

c) Tingkat pengetahuan kurang bila skor < 56%. (Nursalam, 2007). 
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D. Kerangka Teori 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Notoatmodjo (2007), Prawiroharjo (2006) dan Nursalam (2007) 

E. Kerangka Konsep 

                      Variabel bebas   Variabel terikat 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep  

Pengetahuan ibu 
tentang resiko 

kehamilan 

Kunjungan ANC Pengetahuan ibu tentang 
resiko kehamilan 

 

Faktor yang 
mempengaruhi 
pengetahuan: 
1. Pendidikan 
2. informasi/media(k

unjungan ANC) 
3. usia 
4. lingkungan  
5. pengalaman 

Tingkat 
pengetahuan 
Seseorang: 
1. Pengetahuan 

tinggi 
2. Pengetahuan 

cukup 
3. Pengetahuan 

rendah 

Keuntungan pelayanan ANC: 
1. Membantu ibu dan keluarganya untuk 

mempersiapkan kelahiran 
2. Mendeteksi dan mengobati komplikasi-

komplikasi yang timbul selama  
3. Meningkatkan dan memelihara 

kesehatan fisik, mental dan sosial ibu 
serta bayi dengan memberikan 
pendidikan, supleman dan imunisasi 
kehamilan 

4. Membantu mempersiapkan ibu untuk 
menyusui bayi, melalui masa nifas yang 
normal, serta menjaga kesehatan anak 
secara fisik, psikologis dan` sosial 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian datas maka peneliti membuat sebuat hipotesis 

yaitu sebagai berikut : 

“Ada hubungan kunjungan antenatal care dengan pengetahuan ibu tentang 

resiko tinggi kehamilan di Puskesmas I Kembaran Kabupaten Banyumas”. 
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