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RINGKASAN 
 

Suami siaga yaitu kesiagaan suami dalam upaya memberikan pertolongan 
dalam merencanakan dan mengahadapi kehamilan, persalinan dan nifas.Kesiapan 
menjadi suami siaga harus dibekali dengan pengetahuan tentang beberapa hal 
mengenai upaya menyelamatkan ibu dan perencanaan persalinan.Pengetahuan 
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merupakan faktor terpenting dalam membentuk tindakan seseorang. Perilaku yang 
didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari 
oleh pengetahuan yang baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara pengetahuan 
tentang suami siaga dengan perencanaan persalinan.Studi pendahuluan yang 
dilakukan pada 20 responden di wilayah puskesmas Gurah menunjukkan bahwa 
65% suamitidak melakukan perencanaan persalinan. Sedangkan pengetahuan 
tentang suami siaga, didapatkan hasil 65% memiliki pengetahuan kurang, 20%,  
memiliki pengetahuan cukup, dan 15% memiliki pengetahuan baik. 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional gunamengetahui hubungan antara pengetahuan tentang suami siaga 
dengan perencanaan persalinan di wilayah puskesmas Gurah kabupaten 
Kediri.Populasi penelitian adalah suami dari ibu hamil yang memeriksakan diri di 
wilayah puskesmas Gurah pada bulan Juli sampai dengan September 2011 yang 
berjumlah 196 responden. Besar sampel sejumlah 66 reponden dengan tingkat 
kepercayaan (d) 0,1, dan teknik pengambilan sampelmenggunakan simple random 
sampling. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan tentang suami 
siaga, dan variabel terikatnya adalah perencanaan persalinan.Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner.Analisis data menggunakan uji Chi-Square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37 responden (56,1%)  dari 39 
responden (59,1%) yang memiliki pengetahuan kurang, tidak melakukan 
perencanaan persalinan. Hasil uji Chi-Square menunjukkan hasil p = 0,000<∝=
0,05 maka Ho ditolak, yang artinyabahwa terdapat hubungan bermakna antara 
pengetahuan tentang suami siaga dengan perencanaan persalinan di wilayah 
puskesmas Gurah kabupaten Kediri. 

 
Kata kunci : Pengetahuan tentang suami siaga, perencanaan persalinan 
 

RELATIONS BETWEEN KNOWLEDGE ABOUT THE ALERT HUSBAND  

WITH THE BIRTH PREPARREDNESS AT PUSKESMAS GURAH 2011 

 

Novita Freida Anggraini 

 

ABSTRACT 
 

The alert husband is the readiness of husband in an effort to provide help 
in planning and facing pregnancy, childbirth and  postpartum period. Readyness 
to be the alert husband should be provide with knowledge about few things about 
safe motherhood and birth preparedness.Knowledge is the most important factor 
in shaping a person’s action. Behavior based on knowledge will be more lasting 
than the behavior that is not based on good knowledge. 
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