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Abstrak 

 

Berdasarkan data dari survei Demografi kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 
2002-2003 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi 
yaitu 307 per 100.000 kelahiran yang berarti ada dua kematian ibu setiap jam. 
Tingginya AKI di Indonesia memiliki kaitan dengan perawatan ibu saat hamil. 
Tingginya kematian ibu di Indonesia sebenarnya masih bisa di lakukan upaya 
pencegahan, salah satunya melalui pendidikan kesehatan. Mengidentifikasi dan 
menganalisis budaya madura di masyarakat yang berpengaruh pada perawatan 
kehamilan oleh ibu selama masa kehamilannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan berdasarkan waktunya rancangan 
penelitian ini termasuk rancangan cross sectional. Responden adalah ibu hamil 
sebanyak 20 orang di desa tambak dan desa rapa laok kecamatan Omben Kabupaten 
Sampang yang diambil secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara langsung dengan responden. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan responden rendah, kehamilan 
resiko tinggi, dan pengaruh budaya masih cukup kuat. Terdapat tiga unsure budaya 
yang menjadi pantangan dan keharusan dalam perawatan kehamilan yaitu berupa 
ideas, aktivitas, dan artifak. Selain dirasa tidak memberatkan, responden merasa 
tenang dan aman dengan melakukan perawatan kehamilan sesuai dengan unsur 
budaya tersebut. Budaya madura dalam perawatan kehamilan berkembang secara 
turun temurun dari keluarga dan masyarakat karena di anggap telah terbukti oleh 
responden. 

Kesimpulan dalam penelitian  ini yaitu sebagian  besar responden masih 
mempercayai dan melakukan perawatan kehamilan sesuai dengan budaya madura 
berupa unsur ideas, aktivitas, dan artifak. Budaya madura dalam perawatan 
kehamilan di turunkan secara turun temurun oleh keluarga dan masyarakat sekitar 
responden. Perawatan kehamilan yang di lakukan oleh responden seringkali. 
terpengaruh oleh pola tempat tinggal responden.  

Kata Kunci : perawatan kehamilan, budaya madura.    
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