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Antenatal care (ANC) m erupakan s uatu pr ogram yang t erencana berupa 
observasional e dukasi d an pe nanganan m edik pa da i bu ha mil unt uk m emperoleh 
suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Proses antenatal 
care merupakan proses yang memerlukan jadwal tertentu dan teratur sehingga kontak 
dengan seorang calon ibu dapat berlangsung cukup lama untuk mendapatkan tujuan 
antenatal care yaitu tercapai well born baby dan well health mother. Pengetahuan ibu 
hamil te ntang antenatal care merupakan salah faktor i nternal yang mempengaruhi 
perilaku i bu t ersebut unt uk da tang ke  t enaga ke sehatan guna m emeriksakan 
kehamilannya 

Dari laporan KIA pada tahun 2007 sampai tahun 2008 terjadi penurunan frekuensi 
kunjungan ibu hamil yang 4 kali (K4) yaitu dari 17,4% turun menjadi 12,5 % dimana 
penurunannya sebesar 4,9%. Berdasarkan wawancara pendahuluan dari 10 orang ibu 
hamil, di dapatkan h asil bahwa h anya 4 or ang a tau s ekitar 40 %  yang t ahu t entang 
antenatal care atau pemeriksaan kehamilan.Tujuan dari pe nelitian i ni a dalah unt uk 
mengetahui hubun gan pengetahuan i bu ha mil t entang antenatal care dengan 
frekuensi kunj ungan antenatal i bu ha mil di  B PS J uniati Soesanto K elurahan M ojo 
Surabaya. 

Metode pe nelitian i ni, a nalitik yang be rdesain cross sectional. P opulainya 
adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di  BPS Juniati Soesanto 
Mojo S urabaya pa da t anggal 11 – 19 J anuari 2010. P engambilan s ampel de ngan 
teknik simple purposive sampling. Besar sampel 38 responden. Variabel Independent, 
pengetahuan i bu ha mil te ntang antenatal care dan va riabel d ependent, f rekuensi 
kunjungan antenatal. Instrument yang digunakan angket (kuesioner) dengan jenis data 
primer. Analisis da ta m enggunakan uji kor elasi S pearman Rho dengan de rajat 
kemaknaan α 0,05.  

Hasil pe nelitian dari 3 8 r esponden l ebih da ri 52,6  % responden m emiliki 
pengetahuan yang baik tentang antenatal care dan sebagian besar frekuensi antenatal 
nya s esuai s tandar (68,4%).Hasil uj i S pearman R ho,ρ < 0.05be rarti a da hubung an 
antara pengetahuan i bu hamil t entang antenatal care dengan f rekuensi kunjungan 
antenatal ibu hamil.  

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian responden mempunyai pengetahuan 
yang ba ik t entang antenatal care, sebagian besar f rekuensi kunj ungan a ntenatal 
sesuai s tandar. D an ada hubunga n a ntara pengetahuan i bu ha mil t entang antenatal 
care dengan frekuensi kunj ungan a ntenatal ibu ha mil. U ntuk m encapai f rekuensi 
kunjungan a ntenatal yang ba ik, i bu ha mil ha rus m eningkatkan pengetahuannya 
tentang antenatal care dan mengikuti j adwal pemeriksaan yang telah di sepakati 
antara ibu dan tenaga kesehatan.  
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