
i

SKRIPSI 

ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) 

BERBASIS TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS BURNEH 

 

PENELITIAN KORELASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

AVIATI FARADHIKA 

 

131411131039 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2018

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA

calvinkantono
Rectangle



i

SKRIPSI 

ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) 

BERBASIS TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS BURNEH 

 

PENELITIAN KORELASIONAL 

 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)  

pada Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan UNAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

AVIATI FARADHIKA 

131411131039 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2018  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



ii 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Saya bersumpah bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah 

dikumpulkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar dari berbagai jenjang 

pendidikan di Perguruan Tinggi manapun. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 08 Agustus 2018 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

Aviati Faradhika 

NIM. 131411131039 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



iii 

LEMBAR PERNYATAAN  
 

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN 

AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Airlangga, saya yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

 

Nama   : Aviati Faradhika 

NIM   : 131411131039 

Program Studi : Pendidikan Ners 

Fakultas   : Keperawatan 

Jenis karya   : Skripsi 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Airlangga Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty 

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:  

“Analisis Faktor Kunjungan Antenatal Care Berbasis Teori Transcultural 

Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas Burneh” beserta perangkat yang ada (jika 

diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Airlangga 

berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 08 Agustus 2018 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

Aviati Faradhika 

NIM. 131411131039 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



iv 

SKRIPSI 

 

ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) 

BERBASIS TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS BURNEH 

Oleh: 

Nama : Aviati Faradhika 

NIM. 131411131039 

 

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI 

TANGGAL 06 AGUSTUS 2018 

 

Oleh: 

 

Pembimbing Ketua 

 

 

 

 

Dr. Esti Yunitasari, S.Kp., M.Kes 

NIP. 197706172003122002 

 

 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Retnayu Pradanie, S.Kep.Ns., M.Kep 

NIP. 198406062015042001 

 

 

Mengetahui 

a.n Dekan 

Wakil Dekan I 

 

 

 

 

Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes 

NIP. 196808291989031002 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



v 

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI 

 

SKRIPSI 

 

ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) 

BERBASIS TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS BURNEH 

 

Oleh: 

Aviati Faradhika 

131411131039 

 

Telah diuji 

Pada tanggal 08 Agustus 2018 

PANITIA PENGUJI 

 

Ketua :  Ni Ketut Alit Armini, S.Kp., M.Kes         ........................... 

                        NIP. 197410292003122002 

 

Anggota : 1. Dr. Esti Yunitasari S.Kp., M.Kes.                        ............................ 

  NIP. 197706172003122002 

   

 2. Retnayu Pradanie, S.Kep., Ns., M.Kep.               ........................... 

NIP.198406062015042001 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

a.n Dekan 

Wakil Dekan I 

 

 

 

 

 

Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes 

 NIP.196808291989031002  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA

calvinkantono
Rectangle



vi 

MOTTO 

It always seems impossible until it’s done. 

And [remember] when your Lord proclaimed, “If you are grateful, I will give 

you more” -Surah Ibrahim [14:7] 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



vii 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) Program Studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan judul “Analisis Faktor 

Kunjungan Antenatal Care Berbasis Teori Transcultural Nursing di Wilayah 

Kerja Puskesmas Burneh” selain itu juga sebagai media pembelajaran bagi 

penulis di bidang penelitian. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua 

pihak terkait, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons) selaku dekan Fakultas Keperawatan yang 

telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk mengikuti dan 

menyelesaikan pendidikan akademik di Fakultas Keperawatan. 

2. Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes selaku Wakil dekan I Fakultas Keperawatan 

yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk 

menyelesaikan pendidikan akademik di Fakultas Keperawatan. 

3. Dr. Esti Yunitasari, S.Kp., M.Kes selaku pembimbing I yang selalu sabar 

memberikan bimbingan, motivasi, dan segala usahanya untuk membantu 

penulis dalam melewati penyusunan tugas akhir ini. 

4. Retnayu Pradanie, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selalu 

sabar membimbing, menambah pengetahuan, mengayomi dan memberikan 

masukan hingga akhir. 

5. Ferry Efendi S.Kep.Ns., M.Sc., Ph.D selaku penguji I dan Eka Mishbahatul 

M. Has S.Kep.,Ns., M.Kep. selaku penguji II yang telah dengan sabar 

membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulisan 

ini dapat terselesaikan  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



viii 

6. BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Timur, BAKESBANGPOL Kabupaten 

Bangkalan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, serta Kepala Puskesmas 

Burneh yang telah memberikan izin penelitian di Puskesmas Burneh. 

7. Bidan beserta asisten, kader Posyandu, dan seluruh responden yang telah 

bersedia bekejasama dan sangat kooperatif dalam penelitian ini. 

8. Seluruh staf akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang 

turut membantu menyediakan fasilitas dan bantuan demi terselesaikannya 

skripsi ini. 

9. Diriku sendiri yang telah berhasil bertahan dalam segala kesemrawutan 

semester terakhir ini. Despite everything, you still made it. You go, girl! 

10. Segenap keluarga tercinta; Bapak Achmad Faujan, Ibu Khimaya Yudha 

Ariati, Ibu Sundari, serta adikku Annisa Hilda Tarissandhi yang telah 

mendukung dan menyemangati di segala prosesnya. 

11. Lifelong partner terbaikku Wibim Bayu Mangkurat yang telah mencurahkan 

waktu dan energinya untuk membantu penulis hingga penelitian ini 

terselesaikan. No words can describe how grateful I am to have you by my 

side, be it on my ups and downs. 

12. Segenap sahabat terbaikku dari PMR Smanisda (Puspita Nurfadhillah 

Baidhowi, Laila Isfara, Olivia Oktaviyani, Fadinda Aisa, Vina Mahardika, 

Temmy Vebriana, Dwi Erlangga, Rifki, dan Pandu Satria, dan Christopher 

Mulia) 

13. Keluarga Green Nursing Corps Generasi 7 (Pratama, Ria, Lucy, Venni, Zizi, 

Neri, Citra, Shindy, Febe, Vonny, Dita, Lutvia, Elyta, Fitri, Navisa, Tiffani, 

dan Syarif) yang selalu ada di kala senang maupun sedih, senantiasa bahu-

membahu dalam segala hal. Keep on fighting ya, rek! 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



ix 

14. Kakak senior GenCorps tersayangku Amalia Khasanah Imadudini. Tanpa 

segala bantuan dan motivasinya, skripsi ini tidak akan terselesaikan. 

15. Kelompok Po5itive tersayang. Elisa Maria Wahyuni, Ria Restu Resmi 

Rahayu, Fitriana Nur Aidah, dan Nur Puji Winasis. 

16. Teman-teman JAMA’AH OMA DJUJUK: Sely, Nova, Hasna, Eva, Nuri, 

Niken, Dhea, Nisa, Aphro, Yola, dan Putri yang selalu sabar mendengar 

segala keluh kesah, dan memberikan bantuan dalam segala bentuk kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

17. Kelompok BARAKALLAH: Astrid, Chacha, Diana, Fitri, Lila, dan Eva yang 

setia berjuang bersama-sama. 

18. Teman-teman seperbimbingan skripsi; Rofita Andriani, Alfiani Triningsih, 

dan Desy Indah Nur Lestari. Terimakasih telah berbagi banyak hal seputar 

skripsi. 

19. Teman-teman IPS 3 serta seluruh FKp angkatan A2014 yang telah bersama-

sama berjuang hingga akhir. 

Semoga Tuhan YME membalas budi baik semua pihak yang telah memberi 

kesempatan, dukungan, ilmu, dan juga bantuan yang lain dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna perbaikan penelitian selanjutnya. 

 

Surabaya, Agustus 2018 

 

 

Penulis 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



x 

ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN KUNJUNGAN ANTENATAL CARE 

(ANC) BERBASIS TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS BURNEH 

 

PENELITIAN KORELASIONAL 

 

Oleh: Aviati Faradhika 

 

Pendahuluan: Kunjungan antenatal care yang teratur dan memenuhi minimal 

standar (≥4 kali) selama masa kehamilan dapat membantu mendeteksi masalah 

kehamilan sejak dini serta mengurangi risiko saat persalinan sehingga dapat 

menurunkan AKI dan AKB. Tidak terpenuhinya kunjungan antenatal care dapat 

meningkatkan risiko persalinan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care ibu di wilayah 

kerja Puskesmas Burneh Kabupaten Bangkalan. Metode: Desain penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional. 

Responden yang terlibat berjumlah total 89 orang, dan dipilih acak dengan teknik 

cluster random sampling. Variabel dependen terdiri dari faktor teknologi, faktor 

sosial dan keluarga, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor ekonomi, dan faktor 

pendidikan. Data didapatkan dengan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji 

statistik chi-square dengan α≤ 0,05. Hasil: Hasil analisis menunjukkan faktor 

teknologi memiliki hubungan dengan kunjungan antenatal care (p=0,045), faktor 

sosial dan keluarga memiliki hubungan dengan kunjungan antenatal care 

(p=0,022), faktor nilai budaya dan gaya hidup memiliki hubungan dengan 

kunjungan antenatal care (p=0,001), faktor ekonomi memiliki hubungan dengan 

kunjungan antenatal care (p=0,044), faktor pendidikan memiliki hubungan dengan 

kunjungan antenatal care (p=0,014). Diskusi: Faktor nilai budaya dan gaya hidup 

adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kunjungan antenatal care 

ibu. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif 

untuk meneliti aspek budaya pada kunjungan antenatal care. 

 

 

 

Kata kunci: antenatal care, transcultural nursing, ibu hamil 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO ANTENATAL CARE VISITS 

BASED ON TRANSCULTURAL NURSING THEORY IN BURNEH, 

BANGKALAN 

A CORRELATIONAL STUDY 

By: Aviati Faradhika 

 

Introduction: An adequate number of antenatal care visits (≥4 times) during 

pregnancy can detect early pregnancy problems and reduce the MMR and IMR 

national rate, while an inadequate number of antenatal care visits lead to high-risk 

delivery. This study aims to analyze the factors associated with maternal pregnancy 

care visits in the work area of Puskesmas Burneh, Bangkalan. Method: This 

research used descriptive correlational with a cross-sectional approach. Total 

respondents involved were 89 people, and were randomly selected by cluster 

random sampling technique. Dependent variables consist of technological factors, 

social and family factors, cultural value factors and lifestyle, economic factors, and 

educational factors. Data were obtained by questionnaire and analyzed using chi-

square statistical test with α≤ 0.05. Results: The results of this study showed that 

the technological factor was related to antenatal care visits (p = 0.045), social and 

family factor had an association with antenatal care visits (p = 0.022), cultural and 

lifestyle factor had a relationship with antenatal care visits (p = 0.001), economic 

factor have a relationship with antenatal care visits (p = 0.044), educational factor 

have a relationship with antenatal care visits (p = 0.014). Discussion: Cultural and 

lifestyle factor were the most dominant factor in influencing mothers’ antenatal 

care visits. Further research is needed using qualitative methods to examine deeper 

cultural aspects of antenatal care visits. 

 

 

 

Keywords: antenatal care, transcultural Nursing, pregnant mothers 

 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



xii 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 

Halaman Judul dan Halaman Dalam ...................................................................  i 

Surat Pernyataan.................................................................................................. ii 

Lembar Pernyataan............................................................................................  iii 

Lembar Persetujuan ...........................................................................................  iv 

Lembar Pengesahan  ........................................................................................... v 

Motto .................................................................................................................. vi 

Ucapan Terima Kasih ........................................................................................ vii 

Abstrak ................................................................................................................ x 

Daftar Isi...........................................................................................................  xii 

Daftar Tabel .....................................................................................................  xv 

Daftar Gambar .................................................................................................  xvi 

Daftar Lampiran .............................................................................................  xvii 

Daftar Lambang, Singkatan dan Istilah .........................................................  xviii 

 

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................  1 

Latar Belakang ...................................................................................................  1 

1.1 Rumusan Masalah ...........................................................................  6 

1.2 Tujuan..............................................................................................  6 

1.2.1 Tujuan Umum ........................................................................  6 

1.2.2 Tujuan Khusus .......................................................................  6 

1.3 Manfaat Penelitian...........................................................................  7 

1.3.1 Manfaat Teoritis .....................................................................  7 

1.3.2 Manfaat Praktis ......................................................................  7 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................  8 

2.1 Konsep Kehamilan ..........................................................................  8 

2.1.1. Definisi Kehamilan ................................................................  8 

2.1.2. Proses Terjadinya Kehamilan ................................................  9 

2.1.3. Tanda-Tanda Kehamilan......................................................... 9 

2.1.4. Paritas Pada Ibu .................................................................... 11 

2.2 Perawatan Kehamilan/Antenatal Care ..........................................  12 

2.2.1. Definisi.................................................................................  12 

2.2.2. Tujuan Antenatal Care.........................................................  13 

2.2.3. Standar Pelayanan Antenatal Care ......................................  13 

2.2.4. Jadwal Kunjungan Antenatal Care ......................................  18 

2.2.5. Kepatuhan Dalam Kunjungan Antenatal Care ....................  20 

2.2.6. Dampak Ketidakpatuhan Kunjungan Antenatal Care .........  20 

2.3 Teori Transcultural Nursing Madeleine Leininger .......................  21 

2.3.1. Pengertian ............................................................................  21 

2.3.2. Manfaat Teori Keperawatan Transkultural ..........................  21  

2.3.3. Konsep Teori Transcultural Nursing ...................................  22 

2.3.4. Paradigma Transcultural Nursing Theory ...........................  24 

2.3.5. Teori Transcultural Nursing/Sunrise Model........................  26 

2.4 Keaslian Penelitian ........................................................................  29 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



xiii 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL .........................................................  33 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian ...................................................  33 

3.2 Hipotesis ........................................................................................  35 

 

BAB 4 METODE PENELITIAN ..................................................................  36 

4.1 Desain Penelitian ...........................................................................  36 

4.2 Populasi, Sampel,dan Teknik Sampling ........................................  36 

4.2.1 Populasi ................................................................................  36 

4.2.2 Sampel .................................................................................  37 

4.2.3 Teknik Sampling ..................................................................  38 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ...............................  40 

4.3.1 Variabel Penelitian ...............................................................  40 

4.3.2 Definisi Operasional ............................................................  42 

4.4  Instrumen Penelitian .....................................................................  45 

4.5  Uji Validitas dan Reliabilitas ......................................................   50 

4.6  Lokasi dan Waktu Penelitian........................................................  54 

4.7  Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data ...........................  54 

4.8  Cara Analisis Data ........................................................................  56 

4.9  Kerangka Operasional/Kerja ........................................................  57 

4.10  Ethical Clearance .........................................................................  58 

4.11  Keterbatasan Penelitian ................................................................  60 

 

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN ..........................................................  61 

5.1 Hasil Penelitian  .............................................................................  62  

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  ...................................  62  

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden .................................... 63  

5.1.3 Variabel yang Diukur ........................................................... 66  

5.2 Pembahasan ....................................................................................  72  

5.2.1 Hubungan faktor teknologi dengan kunjungan  

antenatal care ................................................................................  72  

5.2.2 Hubungan faktor sosial dan keluarga dengan kunjungan 

antenatal care ................................................................................  75  

5.2.3 Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan 

kunjungan  antenatal care .............................................................  77  

5.2.4 Hubungan faktor ekonomi dengan kunjungan  

antenatal care ................................................................................  80  

5.2.5 Hubungan faktor pendidikan dengan kunjungan  

antenatal care ................................................................................  81   

5.2.7 Faktor dominan yang berhubungan dengan kunjungan 

antenatal care ................................................................................  83 

 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................  85 

6.1 Kesimpulan .....................................................................................  85 

6.2 Saran ...............................................................................................  86 

Daftar Pustaka .................................................................................................   88 

Lampiran ..........................................................................................................  92 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



xiv 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Kata Kunci .........................................................................................  29 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian .............................................................................  30 

Tabel 4.1 Data Ibu Melahirkan Januari-Maret 2018 di tiap Desa ......................  39 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Variabel ............................................................  42 

Tabel 4.3 Blue print variabel Faktor Teknologi .................................................  47 

Tabel 4.4 Blue print variabel Faktor Sosial dan Keluarga .................................  47 

Tabel 4.5 Blue print variabel Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup .................  48 

Tabel 4.6 Hasil uji validitas kuesioner faktor teknologi ....................................  50 

Tabel 4.7 Hasil uji validitas kuesioner faktor sosial dan keluarga  ..................... 51 

Tabel 4.8 Hasil uji validitas kuesioner faktor nilai budaya dan gaya hidup ....... 52 

Tabel 4.9 Hasil uji validitas kuesioner faktor ekonomi ...................................... 52 

Tabel 4.10 Hasil uji reliabilitas instrumen (kuesioner) variabel  ........................ 53 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden penelitian  ................... 63 

Tabel 5.2 Distribusi hasil variabel pada responden ............................................ 66 

Tabel 5.3 Hasil uji variabel teknologi dengan ANC ........................................... 67 

Tabel 5.4 Hasil uji variabel sosial dengan keluarga dengan ANC ...................... 68 
Tabel 5.5 Hasil uji variabel nilai budaya dengan gaya hidup dengan ANC ....... 69 

Tabel 5.6 Hasil uji variabel ekonomi dengan ANC ............................................ 70 

Tabel 5.7 Hasil uji variabel pendidikan dengan ANC  ....................................... 71 

 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



xv 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Teori Transcultural Nusing (Sunrise Model) .................................... 26 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian analisis faktor kunjungan antenatal 

care (ANC) di wilayah kerja Puskesmas Burneh............................... 33 

Gambar 4.1 Kerangka kerja analisis faktor kunjungan antenatal care 

berbasis Teori Transcultural Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas 

Burneh ................................................................................................ 57  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  Sertifikat Uji Etik...........................................................................  92 

Lampiran 2  Surat Izin Pengambilan Data .........................................................  93 

Lampiran 3  Informed Consent ........................................................................... 96 

Lampiran 4  Lembar Kuesioner Penelitian ......................................................... 97 

Lampiran 5  Hasil Uji Validitas Per Variabel ................................................... 105 

Lampiran 6  Data Demografi Responden.......................................................... 116 

Lampiran 7  Uji Statistik Kuesioner Faktor Teknologi ..................................... 120 

Lampiran 8  Uji Statistik Kuesioner Faktor Sosial dan Keluarga ..................... 121 

Lampiran 9 Uji Statistik Kuesioner Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup ...... 122 

Lampiran 11Uji Statistik Kuesioner Faktor Ekonomi ...................................... 123 

Lampiran 11 Uji Statistik Kuesioner Faktor Pendidikan .................................. 124 

Lampiran 12 Uji Statistik Dengan Regresi Logistik ......................................... 125 

 

 

 

 

 
  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



xvii 

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH 

 

AKI   : Angka Kematian Ibu 

ANC   : Antenatal Care 

BAKESBANGPOL : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Depkes RI   : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

Dinkes   : Dinas Kesehatan 

DJJ    : Denyut Jantung Janin 

K1   : Kunjungan ibu hamil pertama kali dengan pelayanan  

kesehatan 

K4   : Kunjungan ibu hamil yang ke 4 

KB   : Keluarga Berencana 

KEK    : Kekurangan Energi Kronis 

Kemenkes   : Kementerian Kesehatan 

KIA   : Kesehatan Ibu dan Anak 

KIE    : Komunikasi Informasi dan Edukasi 

LILA    : Lingkar Lengan Atas 

Puskesmas  : Pusat Kesehatan Masyarakat 

PWS KIA   : Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak 

RI   : Republik Indonesia 

WHO   : World Health Organization 

%   : Persentase 

α   : Nilai alfa uji statistik 

≤   : Kurang lebih sama dengan 

=   : Sama dengan 

 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Antenatal care adalah suatu program terencana yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan berupa observasi, edukasi, dan penanganan medis pada ibu hamil untuk 

memperoleh kehamilan serta persalinan yang aman (World Health Organization, 

2005). Penilaian terhadap pelaksanaan antenatal care pada ibu hamil dapat 

dilakukan dengan melihat angka cakupan K1 dan K4. Berdasarkan data dari Dinkes 

Provinsi Jatim (2016), capaian cakupan K1 Provinsi Jawa Timur adalah 97%. 

Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan cakupan K1 tahun 2015 

yang mencapai 98,75%. Salah satu Kabupaten dengan capaian cakupan antenatal 

care terendah se-Jawa Timur adalah Kabupaten Bangkalan. Menurut Profil 

Kesehatan Kabupaten Bangkalan (2017) gambaran persentase pada cakupan 

pelayanan K1 adalah 89,9%, dan K4 sebesar 78,9%. Angka capaian ini masih jauh 

dari target nasional yaitu sebesar 100% untuk cakupan K1 dan 95% untuk cakupan 

K4 (KEMENKES RI, 2013). Di Kabupaten Bangkalan sendiri, Kecamatan Burneh 

merupakan salah satu kecamatan dengan cakupan K1 dan K4 yang rendah, yaitu 

sebesar 87,3% dan  47,5% (Dinkes Kabupaten Bangkalan, 2017).  

Munculnya capaian persentase yang jauh berbeda pada K1 dan K4 di 

Kecamatan Burneh menunjukkan bahwa banyak ibu yang masih belum memenuhi 

standar kunjungan minimal antenatal care, yaitu 4 kali kunjungan selama masa 

kehamilan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala 

Puskesmas Burneh pada Maret 2018 lalu, rendahnya angka cakupan antenatal care 

di wilayah kerja mereka diduga disebabkan oleh faktor budaya dan adat yang masih 
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dipegang teguh oleh masyarakat sekitar. Masyarakat masih memiliki keyakinan 

bahwa kehamilan yang sering diperiksakan akan berdampak buruk pada kehamilan. 

Adanya aspek budaya yang memengaruhi perilaku kesehatan ini sesuai dengan 

salah satu teori keperawatan yang dikemukakan oleh Madeleine Leininger. 

Menurut Leininger (2002), kesehatan dipengaruhi oleh tujuh dimensi budaya dan 

sosial yang terdiri dari faktor teknologi, dukungan keluarga, nilai budaya dan gaya 

hidup, religiusitas dan filosofi, politik dan legal, faktor pendidikan, serta faktor 

ekonomi. Karena teori yang dicetuskan Leininger menyertakan faktor budaya dan 

secara khusus menjadikannya sebagai salah satu dimensinya, peneliti merasa bahwa 

teori Transcultural Nursing sesuai untuk digunakan dalam menganalisis fenomena 

rendahnya cakupan kunjungan antenatal care di Kecamatan Burneh.  

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu dampak dari rendahnya 

cakupan antenatal care. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari 

suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya 

(tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan 

dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. 

Menurut data SDKI pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu sudah mulai mengalami 

penurunan pada periode tahun 1994-2012 yaitu pada tahun 1994 sebesar 390 per 

100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu mengalami 

penurunan menjadi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu menurut data 

SUPAS pada tahun 2015, AKI mengalami penurunan kembali menjadi 305 per 

100.000 kelahiran hidup (KEMENKES RI, 2016).  

Salah satu tujuan MDGs Indonesia yang belum tercapai adalah 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Rapor merah ini akhirnya diteruskan dan 
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diserap menjadi salah satu Sustainable Development Goals Indonesia untuk periode 

tahun 2015-2030 mendatang. Angka Kematian Ibu yang semakin menurun ini 

menandakan bahwa Indonesia mulai mengalami kemajuan dalam mengurangi 

kematian ibu, namun jika dibanding negara-negara lain di ASEAN, angka ini masih 

menjadi salah satu yang tertinggi. Lima penyebab utama kematian ibu antara lain 

disebabkan pendarahan, infeksi, eklampsi, partus lama dan komplikasi abortus, 

sedangkan semua ini dapat dideteksi/dicegah dengan antenatal care yang sesuai 

dengan standar (Sulistyawati, 2011). Pada Tahun 2016, Di Kabupaten Bangkalan 

sendiri tercatat bahwa terdapat 18 kasus kematian ibu, dengan penyebab paling 

tinggi disebabkan oleh preeklampsia (Dinkes Kabupaten Bangkalan, 2017). 

Masyarakat masih belum memahami secara benar bahwa ibu yang hamil adalah ibu 

yang berisiko. Masyarakat masih menganggap beberapa kejadian seperti 

perdarahan pada ibu hamil merupakan suatu hal yang biasa, sehingga keadaan ini 

berdampak pada keterlambatan tindakan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat 

(Dinkes Kabupaten Bangkalan, 2017). Peneliti juga mendapatkan fakta bahwa per 

tahun 2018 ini, sudah tercatat bahwa ada 1 kematian ibu yang diakibatkan oleh 

terlambatnya deteksi dini akan preeklampsia di Puskesmas Burneh. 

Faktor teknologi adalah dimensi pertama dalam teori Transcultural Nursing 

yang dapat memengaruhi kesehatan. Dengan menganalisis bagaimana akses ibu 

pada teknologi, peneliti berharap dapat melihat seberapa besar teknologi 

memengaruhi kunjungan antenatal care ibu. Faktor yang kedua adalah sosial 

keluarga yang dalam transcultural nursing diartikan sebagai dukungan keluarga. 

Dukungan keluarga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan medis yang dapat 

mengakibatkan efek yang memudahkan atau menghambat perilaku kesehatan 
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seseorang. Rendahnya dukungan keluarga untuk memotivasi ibu hamil untuk 

mendapatkan pelayanan, akan berpengaruh cukup besar dalam proses decision-

making ibu untuk melakukan antenatal care. Sedangkan faktor yang ketiga adalah 

nilai budaya dan gaya hidup. Menurut penelitian yang dilakukan Hakimi, 

Prabandari, & Mardikanto, (2011) di Kabupaten Sampang, Suku Madura masih 

mengandalkan keyakinan/pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun 

tentang mitos seputar kehamilan. 

Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi yang erat kaitannya dengan 

kemampuan ibu dalam pemenuhan kebutuhan makan selama kehamilan. Faktor 

yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan perempuan di Madura masih dianggap 

remeh dan posisinya diabaikan, sehingga masih banyak dijumpai pendidikan yang 

rendah pada kaum perempuan di Madura (Miswoni dkk., 2016). Padahal, menurut 

penelitian Rumaseuw dkk., (2018) tingkat pendidikan ibu dan suaminya sangat 

memengaruhi perilaku kesehatan selama masa kehamilan. Faktor selanjutnya 

adalah politik dan legal serta agama dan filosofi. Namun, faktor religiusitas dan 

filosofi serta politik dan legal tidak akan diteliti karena tidak ditemukan adanya 

variasi agama di Kecamatan Burneh Hal ini didukung oleh penelitian (Saad–

Haddad dkk., (2016) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan hubungan signifikan 

antara faktor agama dengan pelaksanaan ANC pada ibu hamil, sehingga peneliti 

akan meneliti tentang kelima faktor tersebut. 

Penerapan teori transcultural nursing diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

secara holistik sesuai dengan tujuan penggunaannya (M. Leininger, 2002), yaitu (1) 

mempertahankan budaya selama tidak bertentangan dengan kesehatan sehingga 

masyarakat tetap dapat mempertahankan status kesehatannya, (2) negosiasi budaya 
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dilakukan apabila masyarakat beralih ke budaya yang lebih menguntungkan bagi 

kesehatannya. Negosiasi budaya dilakukan untuk membantu masyarakat 

beradaptasi dengan budaya yang baru, (3) melakukan restrukturisasi budaya jika 

budaya yang dianut selama ini ternyata membahayakan bagi kesehatannya. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis faktor 

yang mempengaruhi ibu dalam melakukan kunjungan antenatal care berbasis teori 

Transcultural Nursing, dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care di wilayah kerja Puskesmas 

Burneh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kunjungan antenatal care ibu 

selama masa kehamilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

untuk tenaga kesehatan, dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk 

mempromosikan perubahan sosial yang positif dengan membantu tenaga kesehatan 

menyiapkan ibu, keluarga, beserta masyarakat sekitar dalam menciptakan 

lingkungan yang lebih mendukung dan sehat sebagai wadah agar ibu dapat 

menjalani masa kehamilannya dengan aman. Hasil dari penelitian ini juga dapat 

digunakan dalam pengembangan intervensi perawatan antenatal yang ditargetkan, 

serta dapat membantu meningkatkan deteksi dini dalam masalah kesehatan yang 

mungkin muncul selama kehamilan. Hal ini berpotensi membantu mengurangi 

komplikasi kesehatan ibu dan memperbaiki hasil kehamilan, sehingga Angka 

Kematian Ibu dapat ditekan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care 

berbasis teori Transcultural Nursing di wilayah kerja Puskesmas Burneh? 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



6 

 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan determinan faktor kunjungan antenatal care di wilayah kerja 

Puskesmas Burneh berbasis Teori Transcultural Nursing 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan antara faktor teknologi terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis Teori 

Transcultural Nursing 

2. Menganalisis hubungan antara faktor dukungan keluarga terhadap 

kunjungan antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis 

Teori Transcultural Nursing 

3. Menganalisis hubungan antara faktor nilai budaya dan gaya hidup terhadap 

kunjungan antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis 

Teori Transcultural Nursing 

4. Menganalisis hubungan antara faktor ekonomi terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis Teori 

Transcultural Nursing 

5. Menganalisis hubungan antara faktor pendidikan terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis Teori 

Transcultural Nursing 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian dapat menjelaskan faktor-faktor dalam teori Transcultural 

Nursing yang yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care ibu selama masa 

kehamilan, serta dapat menjadi landasan pengetahuan di bidang ilmu keperawatan, 

khususnya ilmu keperawatan maternitas. 

1.4.2 Praktis 

1. Perawat dapat berinovasi dalam menyusun program health promotion yang 

lebih sesuai dengan keadaan masyarakat 

2. Responden beserta keluarga akan mendapatkan edukasi tentang pentingnya 

perawatan kehamilan selama proses wawancara pengambilan data 

berlangsung 

3. Puskesmas Burneh dapat meningkatkan upaya agar berbagai elemen 

masyarakat lebih memahami lagi betapa pentingnya perawatan selama masa 

kehamilan 

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku ibu dalam perawatan kehamilan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kehamilan 

2.1.1 Definisi Kehamilan  

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang memberikan perubahan pada 

ibu maupun lingkungannya. Dengan adanya kehamilan maka seluruh sistem 

genitalia wanita mengalami perubahan yang mendasar untuk mendukung 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim selama proses kehamilan 

berlangsung . 

Kehamilan merupakan suatu perubahan dalam rangka melanjutkan 

keturunan yang terjadi secara alami, menghasilkan janin yang tumbuh di dalam 

rahim ibu, dan selanjutnya dapat dijelaskan tingkat pertumbuhan dan besarnya 

janin sesuai usia kehamilan pada setiap dilakukan pemeriksaan kehamilan. Dari 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah peristiwa yang dimulai 

dari konsepsi (pembuahan) dan berakhir dengan permulaan persalinan (Muhimah 

& Safe’i, 2010). 

Menurut Hakimi (2010), wanita hamil atau yang disebut ibu hamil 

(gravida) adalah seorang wanita yang membawa embrio atau fetus di dalam 

tubuhnya kurang lebih 9 bulan 7 hari atau 42 minggu. Terdapat tiga sebutan bagi 

ibu hamil, yaitu: 

1. Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya 

2. Secundigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk kedua kalinya 

3. Multigravida adalah seorang wanita yang hamil lebih dari kedua kalinya. 
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2.1.2 Proses Terjadinya Kehamilan 

Kehamilan adalah proses pembuahan ovum oleh sperma ketika ovum 

mengalami masa subur, bilamana indung telur mengeluarkan satu ovum matang 

yang ditembakkan ke dalam tuba falopi (saluran telur), sehingga sperma berhasil 

menembus lapisan pembungkus ovum, dan dua inti tersebut (ovum dan sperma) 

akan bersatu. Selanjutnya ovum yang telah dibuahi (zygote), dua hari kemudian 

zygote membelah diri sambil bergerak menuju rahim.  

Seminggu setelah pembuahan, zygote yang terus tumbuh itu telah menempel 

di dinding uterus, peristiwa ini dinamakan nidasi. Lalu nidasi membentuk plasenta 

(ari-ari). Selanjutnya, janin memperoleh makanan dan mendapatkan suplai darah 

dari sang ibu melalui plasenta atau ari-ari tersebut (Rizki & Subakti, 2009). 

2.1.3 Tanda-Tanda Kehamilan 

Menurut Molika (2015), terdapat beberapa tanda-tanda kehamilan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Terlambat Haid 

Sel telur telah dibuahi, maka darah menstruasi diperlukan untuk suplai 

makanan janin dalam rahim. Selain itu fungsi yang lain adalah sebagai 

lapisan pelindung dalam rahim yang lunak. Inilah tanda pertama terjadinya 

kehamilan yang paling mudah dikenali. 

2. Terjadi Perubahan pada Payudara 

Perubahan pada payudara ketika hamil ditandai dengan rasa nyeri atau 

kesemutan pada payudara bila mendapatkan sentuhan, Hal ini dikarenakan 

meningkatnya produksi hormon esterogen dan progesteron. Selain itu hal 

tersebut adalah suatu persiapan diri untuk menghasilkan Air Susu Ibu (ASI). 
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3. Munculnya Bercak Darah atau Flek 

Bercak darah ini biasanya muncul sebelum menstruasi yang akan datang, 

biasanya terjadi selama 8-10 hari setelah terjadinya ovulasi. Bercak darah 

yang keluar tidak sebanyak dan tidak segelap ketika menstruasi. Selain itu 

diikuti oleh kram perut yang akan terjadi secara teratur hingga trimester 

kedua, sampai letak uterusnya berada di tengah dan disangga oleh panggul. 

4. Mual dan Muntah (Morning Sickness) 

Tanda ini adalah tanda kehamilan paling umum. Rasa mual biasanya terjadi 

pada pagi hari akibat meningkatnya hormon HCG (Human Chorionic 

Gonadotrophin). Hormon tersebut menyebabkan efek pedih pada lapisan 

perut sehingga menimbulkan rasa mual, dan biasanya akan berakhir pada 

trimester kedua. 

5. Sering Buang Air Kecil 

Tanda ini disebabkan oleh janin yang tumbuh di rahim, sehingga menekan 

kandung kemih, yang akibatnya meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu 

dipengaruhi juga oleh hormon kehamilan. 

6. Pusing dan Sakit Kepala (headache) 

Rasa lelah, mual, lapar dan tekanan darah rendah yang mengakibatkan rasa 

pusing dan sakit kepala pada ibu hamil disebabkan karena ibu hamil harus 

berbagi nutrisi dengan bayinya. 

7. Sembelit 

Sembelit atau susah buang air besar (BAB) terjadi akibat peningkatan 

hormon progesteron. Selain mengendurkan otot-otot rahim, hormon ini juga 

membuat otot dinding usus mengendur sehingga menyebabkan sembelit. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



11 
 

 

8. Perubahan Mood 

Wanita hamil memiliki mood yang mudah berubah. Bisa saja sewaktu-

waktu terlihat bahagia, namun beberapa waktu kemudian jadi marah kepada 

suami hanya karena masalah ringan. Namun perubahan mood ini dianggap 

normal akibat perubahan hormon yang pada saatnya nanti diri akan 

menyesuaikan. 

9. Ngidam atau Menolak Makanan Tertentu 

Tanpa alasan yang jelas, mendadak sangat menginginkan makanan tertentu, 

atau mungkin sebelumnya makanan tersebut tidak disenangi atau 

sebaliknya. 

10. Sensitif Terhadap Bau 

Sensitif terhadap bau atau tidak tahan pada segala macam bau, terutama 

aroma makanan tertentu. Akibat tidak tahan dengan bau tertentu, bisa 

membuat mual bahkan disertai muntah. 

2.1.4 Paritas Pada Ibu 

Paritas adalah seorang ibu yang pernah melahirkan diukur dari jumlah anak 

yang pernah dilahirkan, baik yang hidup ataupun dalam keadaan meninggal 

(Manuaba, 2010). Paritas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Golongan primipara adalah ibu yang telah melahirkan seorang anak hanya 

1 (satu) yang cukup besar untuk hidup di dunia luar 

2. Golongan multipara adalah ibu yang sudah hamil dua kali atau lebih dengan 

paritas 2-5 anak 

3. Golongan grande multipara adalah ibu yang telah melahirkan dengan paritas 

>5 orang anak 
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2.2 Perawatan Kehamilan/Antenatal care 

2.2.1 Definisi 

Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu tahun 2010 menjelaskan bahwa 

pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal secara komprehensif dan 

berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Sedangkan menurut WHO 

(2008) pelayanan antenatal adalah suatu program terencana yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan berupa observasi, edukasi, dan penanganan medis pada ibu hamil 

untuk memperoleh kehamilan serta persalinan yang aman. 

Pada pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan harus dapat memastikan 

bahwa kehamilan berlangsung normal, mampu mendeteksi dini masalah dan 

penyakit yang dialami oleh ibu hamil, melakukan intervensi secara adekuat 

sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan normal. Setiap kehamilan dan 

pekembangannya mempunyai risiko mengalami komplikasi (penyulit). Oleh karena 

itu, pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, sesuai dan terpadu untuk 

pelayanan antenatal yang berkualitas (KEMENKES RI, 2012). 

2.2.2 Tujuan Atenatal Care 

Menurut Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu (KEMENKES RI, 2012), 

tujuan pelayanan antenatal adalah: 

1) Menyediakan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif dan berkualitas 

termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, konseling KB dan 

pemberian ASI. 

2) Menghilangkan “missed opportunity” pada ibu hamil dalam mendapatkan 

pelayanan antenatal terpadu, komprehensif, dan berkualitas. 

3) Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil. 
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4) Melakukan intervensi terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil 

sedini mungkin. 

5) Melakukan rujukan kasus ke fasiltas pelayanan kesehatan sesuai dengan 

sistem rujukan yang ada. 

2.2.3 Standar Pelayanan Antenatal care 

Pelayanan antenatal merupakan cara untuk memonitor dan mendukung 

kesehtan ibu hamil normal dan mendeteksi komplikasi. Pelayanan antenatal penting 

utuk menjamin bahwa proses alamiah dari kehamilan berjalan normal dan tetap 

demikian seterusnya. Kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau 

komplikasi setiap saat. Sebab, setiap kehamilan membawa risiko bagi kesehatan 

dan keselamatan ibu (KEMENKES RI, 2012). 

Menurut Mufdillah (2009), standar pelayanan antenatal ada enam, yaitu: 

1) Identifikasi ibu hamil, dengan hasil yang diharapkan: 

a. Menanyakan keluhan atau masalah yang dirasakan oleh ibu saat ini 

b. Menanyakan tanda-tanda penting yang terkait degan masalah 

kehamilan dan penyakit yang kemungkinan diderita oleh ibu hamil 

c. Menanyakan status kunjungan (baru atau lama), riwayat kehamilan 

yang sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya dan 

riwayat penyakit yang diderita ibu. 

d. Menanyakan status imunisasi ibu tetanus toksoid 

e. Menanyakan jumlah tablet Fe (zat besi) yang dikonsumsi 

f. Menanyakan obat-obatan yang dikonsumsi 
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g. Menanyakan gejala penyakit infeksi menular seksual dan riwayat 

penyakit pada pasangannya, terutama di daerah yang berisiko tinggi 

IMS 

h. Menanyakan pola makan ibu selama kehamilan yang meliputi 

jumlah frekuensi dan kualitas asupan makanan terkait degan 

kandungan gizinya 

i. Menanyakan kesiapan menghadapi persalinan dan menyikapi 

kemungkinan terjadinya komplikasi dalam kehamilan  

2) Pemantauan dan pelayanan antenatal, dengan hasil yang diharapkan: 

a. Ibu hamil mendapatka pelayanan antenatal minimal 4 kali selama 

kehamilan 

b. Meningkatkan pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat 

c. Deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan 

d. Ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya 

kehamilan dan tahu apa yang dilakukan 

e. Mengurus transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi 

kegawatdaruratan 

3) Palpasi abdominal dengan hasil yang diharapkan: 

a. Perkiraan usia kehamilaan yang lebih baik 

b. Diagnosis dini kelainan letak dan merujuknya sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Diagnosis dini kehamilan ganda dan kelainan lain, serta merujuknya 

sesuai dengan kebutuhan 
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4) Pengelolaan anemia pada kehamilan dengan hasil yang diharapkan: 

a. Ibu dengan anemia berat segera dirujuk 

b. Penurunan jumlah ibu melahirkan dengan anemia 

c. Penurunan jumlah bayi baru lahir dengan anemia 

5) Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan, hasil yang diharapkan: 

a. Ibu hamil dengan tanda preeklamsi mendapat perawatan yang 

memadai dan tepat waktu 

b. Penurunan angka kesakitan dan kematian aakibat eklamsi 

6) Persiapan persalinan 

a. Ibu hamil dan masyarakat tergerak untuk merencanakan persalinan 

yang bersih dan aman 

b. Persalinan direncanakan di tempat yang aman dan memadai 

c. Adanya persiapan sarana transportasi untuk merujuk ibu bersalin 

jika diperlukan 

d. Rujukan tepat waktu telah dipersiapkan bila diperlukan 

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus 

memberikan pelayanan berkualitas sesuai standar terdiri dari: 

1) Memberikan pelayanan kepada ibu hamil minimal 4 kali untuk memantau 

keadaan ibu daan janin dengan seksama sehingga dapat mendeteksi secara 

dini dan dapat memberikan intervensi secara tepat. 

2) Pengukuran Lingkar lengan atas (LILA)  

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama untuk screening 

ibu hamil beresiko kurang energi kronis (KEK). KEK yang dimaksud adalah 
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ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama 

(beberapa bulan/tahun), dimana LILA kurang dari 23,5 cm. 

3) Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) 

Pengukuran TFU pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk 

mendeteksi petumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. 

Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada 

gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita 

pengukur setelah kehamilan 24 minggu. 

4) Pengukuran tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan 

untuk mendeteksi adaya hipertensi pada kehamilan dan preeklamsia. 

5) Menghitung Denyut Jantung Janin (DJJ) 

Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali 

kunjungan antenatal 

6) Menentukan presentasi janin 

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan 

selanjutnya tiap kali kunjungan antenatal. 

7) Pemberian imunisasi TT 

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat 

imunisasi TT. Pada saat kontak pertama ibu hamil dipantau status imunisasi 

TT dan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status 

imunisasi ibu saat itu. 
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8) Memberikan tablet tambah darah (tablet besi) 

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet 

zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

9) Pemeriksaan laboratorium (rutin dan khusus) 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan saat antenatal 

10) Tatalaksana/penanganan kasus 

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan 

laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus 

ditangani sesuai standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus 

yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. 

11) KIE efektif 

Tindakan KIE efektif dilakukan pada setiap kunjungan antenatal yang 

meliputi: 

(1) Kesehatan ibu 

(2) Perilaku hidup bersih dan sehat 

(3) Peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan 

(4) Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan 

menghadapi komplikasi 

(5) Gejala penyakit menular dan tidak menular 

(6) Penawaran untuk melakukan konseling dan tes HIV di daerah tertentu 

(risiko tinggi) 

(7) Inisiasi menyusu dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif 

(8) KB paska persalinan 

(9) Imunisasi 
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2.2.4 Jadwal Kunjungan Antenatal care 

Menurut Manuaba (2007), masa kehamilan dibagi menjadi tiga trimester, 

yaitu: 

1) Trimester pertama (0-12 minggu) 

2) Trimester kedua (13-28 minggu) 

3) Trimester ketiga (29-40 minggu) 

Berdasarkan pembagian tersebut, Saifuddin (2006) menyatakan bahwa ibu 

hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode antenatal, 

yaitu: 

1) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum minggu ke 12) 

2)  Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28) 

3)  Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan 

sesudah minggu ke 36) 

Menurut Rahayu (2016), kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu 

hamil dengan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan antenatal standar 

untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Hasil pencapaian program pelayanan 

kesehataan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan 

K4, yaitu: 

1)  Pemeriksaan kehamilan yang pertama (K1) 

K1 adalah K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan 

yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan 

komprehensif sesuai standar. Rumus yang dipakai untuk perhitungan persentase 

cakupannya adalah: 
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Jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh 

tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu 

                                                                                                 X 100% 

Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun 

 

 

2) Pemeriksaan kehamilan yang keempat (K4) 

Kunjungan K4 atau yang biasa disebut cakupan K4 adalah cakupan ibu 

hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling 

sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada 

trimester ke-2 dan 2 kali pada trimester ke-3 disuatu wilayah kerja pada kurun 

waktu tertentu. 

Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara 

lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang 

menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, di samping 

menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA. 

2.2.5 Kepatuhan Dalam Kunjungan Antenatal care 

Pengertian kepatuhan dalam melakukan kunjungan antenatal adalah 

ketaatan ibu hamil melaksanakan anjuran petugas kesehatan untuk melakukan 

kunjungan ANC sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah (Pranoto, 2012). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), indikator yang 

digunakan untuk menggambarkan ANC adalah cakupan K1 dan K4 dengan tenaga 

kesehatan sesuai standar dan waktu kunjungan yang telah ditetapkan.  

2.2.6 Dampak Ketidakpatuhan Kunjungan ANC 

Tujuan utama asuhan antenatal adalah untuk memfasilitasi hasil yang sehat 

dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan cara membina hubungan saling 

percaya dengan ibu, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam 
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jiwa, mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan (Marmi, 2011). 

Sehingga apabila antental tidak dilakukan sesuai dengan aturan atau prosedur yang 

ditetapkan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan dampak sebagai 

berikut: 

1. Ibu hamil akan kurang mendapatkan informasi tentang status kesehatan diri 

dan janinnya saat ini 

2. Ibu hamil akan kurang mendapatkan informasi tentang perawatan 

kehamilan, perencanaan persalinan dan informasi lain seperti kebutuhan 

nutrisi, kebersihan, tanda bahaya kehamilan, tanda-tanda persalinan dan 

lain-lain. 

3. Tidak terdeteksinya komplikasi kehamilan atau peyulit persalinan secara 

dini. Seperti preeklampsi, perdarahan, infeksi, kelainan panggung, gemeli, 

kelainan bawaan pada janin dan lain-lain. 

4. Meningkatnya angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian 

(mortalitas) ibu dan janin di wilayah tersebut. 

 

2.3 Teori Transcultural Nursing Medeleine Leininger 

2.3.1 Pengertian 

Keperawatan transkultural adalah ilmu dan kiat yang humanis yang 

berfokus pada individu atau kelompok dan proses mempertahankan prilaku sehat 

dan sakit secara fisik dan psikultural yang berbasis budaya (M. Leininger, 2002). 

Pelayanan keperawatan diberikan kepada klien dengan latar belakang budaya. Area 

keilmuan budaya ini fokus memandang perbedaan dan persamaan meliputi persepsi 

sehat sakit yang didasarkan nilai budaya kemanusiaan, kepercayaan, dan tindakan 
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yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan secara utuh (M. Leininger, 

2002). 

2.3.2 Manfaat Teori Keperawatan Transkultural  

Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab 

itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat 

(pasien). Misalnya kebiasaan hidup sehari-hari, seperti tidur, makan, kebersihan 

diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi 

perasaan, hubungan kekeluargaan, peranan masing-masing orang menurut umur. 

Kultur juga terbagi dalam sub kultur. Sub kultur adalah kelompok pada suatu kultur 

yang tidak seluruhnya menganut pandangan kelompok kultur yang lebih besar atau 

memberi makna yang berbeda. Kebiasaan hidup juga saling berkaitan dengan 

kebiasaan cultural. 

Menurut Madeleine Leininger, studi praktik pelayanan kesehatan 

transkultural berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia 

dalam kaitannya dengan kesehatannya. Dengan mengidentifikasi praktik kesehatan 

dengan berbagai budaya (kultur), baik di masa lampau maupun zaman sekarang 

akan terkumpul persamaan-persamaan. Leininger berpendapat bahwa kombinasi 

pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat 

menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan dan kesehatan orang 

banyak dan berbagai kultur.  
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2.3.3 Konsep Teori Transcultural Nursing 

1) Culture care 

Nilai-nilai, keyakinan, norma, pandangan hidup yang dipelajari dan 

diturunkan dan dianggap dapat membantu mempertahankan kesejahteraan dan 

kesehatan serta meningkatkan kondisi dan cara hidupnya. 

2) World view 

Cara pandang individu terhadap hidup sehingga menimbulkan keyakinan 

dan nilai. 

3) Culture and social structure dimention 

Pengaruh dari budaya tertentu yang mencakup teknologi, kekeluargaan, 

politik dan legal, ekonomi, pendidikan, dan nilai budaya yang saling berhubungan 

dan mempengaruhi perilaku dalam konteks lingkungan yang berbeda. 

4) Generic care system 

Budaya tradisional untuk menghadapi kecacatan dan kematiannya dengan 

cara mendukung, memperoleh kondisi kesehatan, memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas hidup. 

5) Professional system 

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional yang telah 

memperoleh pendidikan di institusi pendidikan tertentu. 

6) Culture care preservation 

Upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi tindakan profesional agar dapat 

mempertahankan kesejahteraan dengan cara mengambil keputusan dalam 

memelihara dan menjaga nilai-nilai pada individu. 
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7) Culture care accommodation 

Teknik adaptasi antara sekelompok orang dengan budaya tertentu untuk 

tindakan dan pengambilan kesehatan. 

8) Culture care repatterning 

Menyusun kembali dalam memfasilitasi tindakan dan pengambilan 

keputusan profesional yang dapat membawa perubahan cara hidup seseorang. 

9) Culture congruent/nursing care 

Suatu kesadaran untuk menyesuaikan nilai budaya dan cara hidup 

individu/golongan, atau instansi tertentu dalam upaya memberikan asuhan 

keperawatan. 

2.3.4 Paradigma Transcultural Nursing Theory 

Paradigma keperawatan transkultural merupakan cara pandang, persepsi, 

keyakinan, nilai-nilai, dan konsep dalam usaha pelaksanaan asuhan keperawatan 

yang bermanfaat terhadap beberapa konsep seperti manusia, keperawatan, 

kesehatan, dan lingkungan dengan latar belakang budaya (Leininger, 1984, Andrew 

& Boyle, 2008 dalam Widhi, 2015).  

1) Manusia 

Manusia adalah individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki norma-

norma dan nilai-nilai yang diyakini berguna untuk menetapkan pilihan dan 

melakukan tindakan (Giger & Davidhizar, 2002). Menurut Leininger 

(2002), manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budaya 

yang dimiliki setiap saat dan di mana saja. 
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2) Kesehatan 

Kesehatan manusia terletak pada rentang sehat-sakit. Kesehatan merupakan 

keseluruhan aktivitas manusia dalam mengisi kehidupannya (M. Leininger, 

2002). Kesehatan menjadi fokus pada klien dan perawat. Menurut Giger & 

Davidhizar (2002), klien dan perawat memiliki tujuan yang sama dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan, yaitu untuk mempertahankan keadaan 

sehat dalam rentang sehat-sakit yang adaptif (M. M. Leininger & 

McFarland, 2002). 

3) Lingkungan 

Lingkungan adalah keseluruhan fenomena yang mempengaruhi 

perkembangan, keyakinan, dan perilaku klien (Widhi, 2015). Terdapat tiga 

bentuk lingkungan yang saling berinteraksi dan membentuk suatu budaya 

tertentu menurut Andrews & Boyle (2008), yaitu lingkungan fisik, sosial, 

dan simbolik. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan 

dengan sosial individu, keluarga, atau kelompok ke dalam masyarakat yang 

lebih luas. Sedangkan lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk dan 

simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu misalnya 

musik, seni, riwayat hidup, dan lain-lain (M. M. Leininger & McFarland, 

2002). 

4) Keperawatan 

Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan praktik 

keperawatan langsung diberikan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan yang pelaksanaannya berdasarkan kaidah keperawatan dan 

merupakan inti dari praktik keperawatan sehingga mampu menghadapi 
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masalah keperawatan yang sedang dihadapi (Ali & SKM, 2010). Strategi 

yang digunakan dalam asuhan keperawatan berbasis budaya adalah 

perlindungan/mempertahankan budaya, mengakomodasi/negosiasi budaya, 

dan mengubah/mengganti budaya klien (M. Leininger, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Teori Transcultural Nursing (Sunrise Model) Medeleine Leininger 

(Leininger, 2002) 

 

2.3.5 Teori Transcultural Nursing/Sunrise Model 

Model konseptual yang digambarkan Leininger (2002), dalam menjelaskan 

asuhan keperawatan yang berbasis budaya digambarkan dengan bentuk matahari 

terbit atau sunrise model yang terlihat seperti pada gambar.  
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 Model Sunrise atau matahari terbit merupakan suatu alat yang produktif 

untuk memberikan panduan dalam pengkajian dan perawatan yang sejalan dengan 

kebudayaan dan penelitian ilmiah. Pengkajian yang dirancang Leininger 

berdasarkan 7 komponen seperti yang tercantum dalam Leininger (2002), Potter, 

Perry, Hall, & Stockert (2009), dan Sagar (2011) yaitu: 

1) Faktor teknologi (Technological factors) 

Faktor teknologi dalam penelitian ini dikaitkan pada pengaksesan pada 

media komunikasi dan informasi serta akses ke pelayanan kesehatan. Media 

tersebut terdiri dari media cetak dan elektronik. Diharapkan nantinya dapat 

teridentifikasi pengaruh-pengaruh dari media cetak (koran, flyer, spanduk, dan lain 

sebagainya) dan media elektronik (smartphone, televisi, radio, dan lain 

sebagainya). Akses pelayanan kesehatan juga dapat mendukung terjadinya suatu 

perilaku kesehatan sehingga perlu dinilai. 

2) Faktor keagamaan dan falsafah hidup (Religions and philosofical factors) 

Agama adalah suatu sistem simbol yang mengakibatkan pandangan dan 

motivasi yang realistis bagi para pemeluknya. Agama dapat memberikan motivasi 

kuat untuk menempatkan kebenarannya di atas segalanya bahkan di atas 

kehidupannya sendiri. Faktor agama yang perlu dikaji perawat seperti: agama yang 

dianut, kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan, berikhtiar 

terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan lain sebagainya. 

3) Faktor sosial dan keluarga (Kinship and social factors) 

Faktor sosial  dan keluarga yang perlu dikaji oleh perawat antara lain : 

status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, hubungan 
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klien dengan kepala keluarga, kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga, peran 

dalam keluarga, hubungan kekerabatan dengan masyarakat, dan lain sebagainya. 

Menurut Cohen & Syme (1985) dukungan keluarga merupakan bagian dari 

dukungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan 

ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Cohen & Syme 

(1985) mengklasifikasikan dukungan sosial dalam 4 kategori yaitu: 

a) Dukungan informasi, yaitu memberikan penjelasan tentang situasi dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi 

individu. Dukungan ini, meliputi memberikan nasehat, petunjuk, masukan 

atau penjelasan bagaimana seseorang bersikap. 

b) Dukungan emosional, yang meliputi ekspresi empati misalnya 

mendengarkan, bersikap terbuka, menunjukkan sikap percaya terhadap apa 

yang dikeluhkan, mau memahami, ekspresi kasih sayang dan perhatian. 

Dukungan emosional akan membuat si penerima merasa berharga, nyaman, 

aman, terjamin, dan disayangi. 

c) Dukungan instrumental adalah bantuan yang diberikan secara langsung dan 

bersifat fasilitas yang diperlukan, misalnya meminjamkan uang 

d) Dukungan appraisal atau penilaian, dukungan ini bisa terbentuk penilaian 

yang positif, penguatan (pembenaran) untuk melakukan sesuatu, dan 

feedback (umpan balik). 

4) Faktor nilai budaya dan gaya hidup (Cultural values and lifeways) 

Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa 

yang dianggap baik dan buruk. Hal-hal yang perlu dikaji berhubungan dengan nilai-

nilai budaya dan gaya hidup adalah praktik budaya masyarakat untuk perawatan, 
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kepercayaan pada suatu pengobatan, alternatif gaya hidup, sumber kebudayaan, dan 

lain sebagainya. 

5) Faktor peraturan dan kebijakan (Political and legal factor) 

Peraturan dan kebijakan yang berlaku adalah segala sesuatu yang 

memengaruhi perilaku individu dalam asuhan keperawatan transkultural. Misalnya 

peraturan dan kebijakan yang berasal dari pemerintah atau bahkan lingkungan 

tempat seseorang tinggal. 

6) Faktor ekonomi (Economical factor) 

Faktor ekonomi dapat berperan penting untuk menentukan motivasi 

seseorang berperilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Hal-hal yang perlu dikaji 

diantaranya adalah pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

serta motivasi yang mendorong mendapatkan imbalan dari suatu perilaku. 

7) Faktor pendidikan (Educational factor) 

Latar belakang pendidikan individu adalah pengalaman individu dalam 

menmpuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan 

individu, maka keyakinannya harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional 

dan dapat beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. 

Perawat perlu mengkaji latar belakang pendidikan meliputi tingkat pendidikan, 

jenis pendidikan, serta kemampuan belajar secara aktif mandiri. 

2.4 Keaslian Penelitian 

Pencarian sumber ilmiah yang digunakan unuk keaslian penelitian pada 

tabel berikut menggunakan tiga database (Scopus, Google Scholar, dan lib unair).  
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Kata kunci yang digunakan peneliti antara lain: 

Tabel 2.1 Kata Kunci 

determinants prenatal care antenatal care 

pregnancy transcultural 

nursing 

utilization 

 

 Berdasarkan hasil pencarian menggunakan kata kunci pada tabel di atas, 

beberapa artikel ilmiah alternatif telah disaring sesuai topik yang paling mendekati 

penelitian dan disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian 

No. Judul 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

 

Hasil 

1. Determinants of 

access to antenatal 

care and birth 

outcomes in Kumasi, 

Ghana; Asundep dkk 

., 2013 

D: quantitative cross-sectional 

S: 643 orang  

V: V-I akses antenatal care 

V-D hasil kehamilan 

I: kuesioner 

A: analisis deskriptif dengan uji 

chi-square 

Biaya, jarak dan paritas tinggi 

teridentifikasi sebagai faktor-

faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan layanan ANC 

yang tidak memadai. Faktor-

faktor ini juga berhubungan 

dengan hasil kehamilan yang 

buruk. 

2. Prenatal care and 

pregnancy outcomes: 

A cross-sectional study 

in 

Luanda, Angola; Nimi, 

Fraga, Costa, Campos, 

& Barros, 2016 

D: kuantitatif dengan metode 

cross-sectional 

S: 995 orang 

V: V-I kunjungan antenatal care 

V-D hasil kehamilan 

I: kuesioner 

A: aplikasi SPSS 

Kunjungan antenatal awal 

dan jumlah kunjungan yang 

disarankan merupakan 

penentu utama dari metode 

persalinan dan hasil 

kehamilan, yang merupakan 

target untuk meningkatkan 

kesehatan selama masa 

kehamilan. 

3. Understanding High 

Utilization of 

Unscheduled Care in 

Pregnant Women of 

Low Socioeconomic 

Status; Mehta, Carter, 

Vinoya, Kangovi, & 

Srinivas, 2017 

 

D: kualitatif dengan metode 

wawancara mendalam 

S: 40 orang 

V: pemanfaatan perawatan 

kehamilan 

I: wawancara mendalam semi-

terstruktur 

A: komparatif kualitatif 

Pemanfaatan perawatan 

kehamilan berbasis rumah 

sakit yang rendah dan tidak 

terjadwal oleh ibu hamil 

dengan status sosial ekonomi 

rendah sangat dipengaruhi 

oleh kebutuhan klinis dan 

psikososial yang tidak 

terpenuhi. 

4. Prenatal care 

utilization in 

Zimbabwe: Examining 

the role 

 

D: Analisis data sekunder 

S:  Zimbabwe Demographic and 

Health Survey 2005-2010 

V: V-I peran dukungan 

masyarakat 

 

Prevalensi kontrasepsi, 

komposisi agama, jumlah 

perawat, alokasi dana 

kesehatan per kapita dan 

ketersediaan rumah sakit 

pemerintah merupakan faktor  
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No. Judul 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

 
of community-level 

factors; Makate & 

Makate, 2017 

V-D pemanfaatan pelayanan 

kehamilan 

I: hasil survei 

A: Regresi Linear 

penting yang mempengaruhi 

antenatal care di Zimbabwe. 

5. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keteraturan Ibu Hamil 

Melakukan Antenatal 

care di Puskesmas 

Cimanggis 

Kota Depok; Priani, 

Ika Fauziah; 2012 

D: kuantitatif 

S: 82 responden 

V: keteraturan ibu hamil dalam 

melakukan ANC 

I: kuesioner 

A: SPSS 

Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi keteraturan 

ibu hamil melakukan 

antenatal care; antara lain 

faktor usia ibu hamil, tingkat 

pendidikan, bekerja atau 

tidak, dukungan suami, 

paparan media, dan paritas. 

6.  Patterns and 

determinants of 

antenatal care 

utilization: analysis of 

national survey data in 

seven countdown 

countries; Saad–

Haddad dkk., 2016 

D: time-series 

S: Demographic Health Survey 

(DHS) data dari: Bangladesh, 

Cambodia, Cameroon, 

Nepal, Peru, Senegal and Uganda 

V: determinan pemanfaatan 

ANC 

I: kuesioner 

A: SPSS 

 

Penekanan harus diberikan 

pada penilaian kualitas 

perawatan yang ditawarkan 

dan mengidentifikasi persepsi 

wanita terhadap perawatan 

kehamilan serta hambatan 

yang menghambat 

masyarakat dalam hal 

pemanfaatan ANC. 

Kebijakan dan program 

negara perlu ditinjau, 

dievaluasi dan/atau 

diimplementasikan dengan 

benar. 

7. Antenatal care 

Services Standart 

Compliance of Village 

Midwife in East Java 

Province; 

Purwaningsih, Armini, 

Yunitasari, Triharini, 

& Cholicul, 2017 

 

 

D: cross-sectional 

S: 30 responden 

V: kepatuhan bidan desa dalam 

melakukan standard perawatan 

ANC 

I: kuesioner 

A: Spearman’s Rho 

Pengetahuan responden 

tentang ANC sebagian besar 

dalam kategori baik. Motivasi 

responden dalam 

melaksanakan pelayanan 

antenatal care semuanya 

tinggi. Sebagian besar 

responden telah mendapatkan 

supervisi dari instansi terkait 

pelaksanaan antenatal 

care, meskipun ternyata 

masih ada responden 

yang belum mendapatkan 

supervisi secara 

efektif. 

8. Factors Affecting 

Husband Participation 

in Antenatal care 

Attendance and 

Delivery; Rumaseuw 

dkk., 2018 

D: kuantitatif 

S: Indonesia Demographic and 

Health Survey (SDKI) 2012  

V: partisipasi suami dalam 

pendampingan ibu dalam 

kunjungan ANC 

 

Ditemukan bahwa variabel 

yang berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi suami  

dalam mendampingi istrinya 

selama pemeriksaan 

kehamilan adalah usia istri, 

pendidikan istri, 
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No. Judul 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

  I: kuesioner  

A: Binary Logistic Regression 

Analysis 

pendidikan suami, status 

kerja istri, status kerja suami, 

jumlah anak dan status 

kehamilan. 

 

 

9. ‘Does prenatal care 

benefit maternal 

health?’ A study of 

post-partum maternal 

care use; Liu, Chen, 

Chan, & Chen, 2015 

D: kuantitatif  

S: National Health Insurance 

Research Database of Taiwan 

2015 

V: V-I kualitas pelayanan 

antenatal 

V-D kesehatan ibu 

I: kuesioner (survei) 

A: Robustness Check 

 

 

Dalam negara seperti Taiwan, 

di mana layanan kesehatan 

(health coverage) makin 

mudah didapatkan, masih 

banyak masyarakat yang 

belum memanfaatkannya 

dengan baik. Penyebabnya 

antara lain kurangnya 

kesadaran/pengetahuan akan 

manfaat dari layanan 

kesehatan tersebut. 

10. Relationship between 

prenatal care and 

maternal 

complications in 

women with 

preeclampsia: 

Implications for 

continuity and 

discontinuity 

of prenatal care; C. M. 

Liu, Chang, & Cheng, 

2012 

D: studi kohort 

S: 385 orang 

V: V-I komplikasi ibu selama 

kehamilan 

V-D kualitas antenatal care 

I: rekam medis 

A: Binary Logic Regression 

Ditemukan bahwa faktor 

yang terkait dengan 

perawatan prenatal yang tidak 

memadai dapat menjadi 

faktor predisposisi untuk hasil 

kehamilan pada wanita hamil 

dengan pre-eklampsia. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  Diteliti 

  Tidak diteliti 

Gambar 3.1   Kerangka Konseptual Penelitian Faktor Analisis Kunjungan 

Antenatal care di Wilayah Kerja Puskesmas Burneh 

(berdasarkan Sunrise Model Leininger, 2002) 

 

 

 

Perspektif terhadap kesehatan ibu hamil 

Dimensi struktur budaya dan sosial 

Pola ekspresi dan praktik keperawatan menurut budaya yang berlaku 

Asuhan 

keperawatan 

Tradisi 

masyarakat 

setempat 

Sistem 

profesional 

Kunjungan antenatal care 

1. Mempertahankan budaya 

2. Negosiasi budaya 

3. Rekonstruksi budaya 

Keputusan dan tindakan keperawatan transkultural 

Teknologi 
Filosofi 

dan agama 

Nilai 

budaya dan 

gaya hidup 

Faktor 

sosial dan 

keluarga 

Pendidikan Ekonomi Politik dan 

legal 
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Perspektif terhadap kesehatan ibu hamil selama ini merupakan hasil 

pengaruh dari culture care yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kunjungan antenatal care yang dilakukan ibu dipengaruhi pula 

oleh dimensi sosial dan budaya. Sesuai dengan teori transcultural nursing 

Leininger (2002), terdapat 7 faktor mayor yang saling mempengaruhi praktik 

keperawatan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor teknologi, agama dan filosofi, 

dukungan keluarga, nilai budaya & gaya hidup, politik dan legal, ekonomi, dan 

pendidikan. Dimensi-dimensi tersebut berperan terhadap perilaku kesehatan 

individu maupun masyarakat.  

Kerangka konseptual yang dikembangkan dari sunrise model ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran konseptual tentang bagaimana pola ekspresi dan 

praktik keperawatan menurut budaya yang berlaku dipengaruhi pula oleh faktor-

faktor tersebut, terutama faktor budaya. Sehingga budaya akan diteliti sesuai 

kerangka konseptual, terutama budaya yang berkaitan dengan kunjungan antenatal 

care ibu selama masa kehamilan, karena menurut penelitian yang dilakukan Hakimi 

dkk. (2011), masyarakat Madura masih mengandalkan keyakinan/pengetahuan 

yang diturunkan secara turun-temurun tentang mitos seputar kehamilan, sehingga 

diduga memiliki pengaruh terhadap kunjungan antenatal care ibu. Tindakan 

masyarakat tersebut diharapkan dapat diperbaiki dengan cultural care preservation, 

cultural care accomodation, dan cultural care repatterning. Faktor-faktor yang 

akan diteliti yaitu faktor teknologi, faktor sosial dan keluarga, nilai budaya dan gaya 

hidup, ekonomi, serta faktor pendidikan. Dari ketujuh faktor tersebut, faktor agama 

dan filosofi serta faktor politik dan legal tidak diteliti karena ketiadaan variasi 

agama serta unsur politik. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ditetapkan pada penelitian ini adalah : 

H1 : 

1. Ada hubungan antara faktor teknologi dengan kunjungan antenatal care di 

wilayah kerja Puskesmas Burneh. 

2. Ada hubungan antara faktor sosial dan keluarga dengan kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh.  

3. Ada hubungan antara nilai budaya dan gaya hidup dengan kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh.  

4. Ada hubungan antara faktor ekonomi dengan kunjungan antenatal care di 

wilayah kerja Puskesmas Burneh.  

5. Ada hubungan antara faktor pendidikan dengan kunjungan antenatal care 

di wilayah kerja Puskesmas Burneh. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara penyelesaian masalah melalui metode 

ilmiah. Pada bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel 

dan besar sampel, identifikasi variabel, definisi operasional, instrumen, lokasi dan 

waktu, prosedur pengumpulan data, kerangka kerja, analisis data, dan etik 

penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan rancangan studi deskriptif korelasional, 

sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

cross-sectional, yaitu peneliti menekankan pada waktu pengukuran atau observasi 

data variabel independen dan variabel dependen hanya satu kali pada suatu saat dan 

tidak ada tindak lanjut (Nursalam, 2017). Peneliti melakukan pengukuran terhadap 

faktor teknologi, dukungan sosial, nilai budaya dan gaya hidup, faktor ekonomi, 

dan faktor pendidikan terhadap kunjungan antenatal care ibu di wilayah kerja 

Puskesmas Burneh pada satu saat tanpa ada tindak lanjut setelah melakukan 

pengukuran data. 

 

4.2   Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu 

Melahirkan di wilayah kerja Puskesmas Burneh yang melahirkan pada bulan 

Januari – Mei 2018 yaitu sebanyak 148 orang. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling untuk bisa mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2017). Penentuan besar sampel dapat dihitung 

dengan rumus berikut:  

𝑛 =
N. z2p. q.

d2 (N − 1) + z2. p. q
 

=
148. (1,96)2. 0,3.0,7

0,052 (148 − 1) + (1,96)2. 0,3.0,7
 

= 88,820 

= 89 responden 

Keterangan : 

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1-p 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d=0,05) 

 

Dalam memilih populasi terjangkau peneliti menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Kriteria inklusi: 

1) Ibu yang bersuku Madura 

2) Ibu yang tinggal serumah dengan suami dan/atau keluarga 

3) Pernah melakukan kunjungan ANC di wilayah kerja Puskesmas 

Burneh 

4) Memiliki buku KIA serta terdapat dokumentasi data kunjungan 

ANC yang jelas 

5) Ibu yang bisa membaca dan menulis 
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2. Kriteria eksklusi: 

1) Ibu yang melahirkan dengan usia kurang bulan/prematur 

 

4.2.3 Teknik Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik cluster sampling. Cluster sampling yaitu pengelompokan 

sampel berdasarkan wilayah atau lokasi (Nursalam, 2017). Sampel dikumpulkan 

berdasarkan masing-masing kelompok dengan perhitungan sebagai berikut (Nazir, 

1988 dalam Pradana , 2015): 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 × 𝑛 

Keterangan : 

ni = Jumlah sampel per sub populasi 

Ni = Total sub populasi 

N = Total populasi 

n = Besarnya sampel 

 

Tabel 4.1 Data Ibu Melahirkan Januari-April 2018 di tiap Desa 

No. Desa Jumlah Ibu 

1. Burneh 21 

2. Langkap 13 

3. Tunjung 30 

4. Benangkah 17 

5. Arok 3 

6. Kapor 8 

7. Sobih 10 

8. Pangolangan 13 

9. Perreng 12 

10. Binoh 10 

11. Alas Kembang 6 

12. Jambu 5 

Jumlah Total 148 
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Perhitungan besar responden tiap Desa: 

1. Desa Burneh 

𝑛1 =
21

148
× 89 = 15 orang  

2. Desa Langkap 

𝑛1 =
13

148
× 89 = 9 orang  

3. Desa Tunjung 

𝑛1 =
30

148
× 89 = 21 orang 

4. Desa Benangkah 

𝑛1 =
17

148
× 89 = 12 orang 

5. Desa Arok  

𝑛1 =
3

148
× 89 = 2 orang 

6. Desa Kapor  

𝑛1 =
8

148
× 89 = 6 orang 

7. Desa Sobih 

𝑛1 =
10

148
× 89 = 7 orang 

8. Desa Pangolangan 

𝑛1 =
13

148
× 89 = 9 orang 

9. Desa Perreng 

𝑛1 =
12

148
× 89 = 9 orang 

10. Desa Binoh 

𝑛1 =
10

148
× 89 = 7 orang 

11. Desa Alas Kembang 

𝑛1 =
6

148
× 89 = 4 orang\ 

12. Desa Jambu 

𝑛1 =
5

148
× 89 = 4 orang 
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4.3   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak untuk fasilitas 

pengukuran dan atau memanipulasi penelitian bersifat konkret dan dapat diukur 

(Nursalam, 2017). 

a. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain. Variabel independen biasanya dimanipulasi, diamati, dan 

diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain 

(Nursalam, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor 

teknologi, faktor sosial dan keluarga, nilai budaya dan gaya hidup, ekonomi, dan 

pendidikan. 

b. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel 

lain (Nursalam, 2017). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kunjungan 

antenatal care (ANC) ibu selama masa kehamilan. 
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4.3.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skala Ukur 

Independen: 

Faktor 

Teknologi 

Suatu keterlibatan 

berbagai media dan 

informasi (baik elektronik 

maupun 

cetak) serta kemudahan 

dalam mendapat akses 

pelayanan yang dapat 

memengaruhi ibu untuk 

melakukan kunjungan 

antenatal care. 

Berdasarkan 

Leininger (2002):  

1) Akses terhadap 

teknologi informasi 

2) Akses terhadap 

media cetak maupun 

elektronik 

3) Akses ke 

pelayanan kesehatan 

Kuesioner 

diadopsi 

dan 

dimodifika-

si dari 

Handoyo 

(2017) 

Ordinal Jawaban:  

Ya= 1  

Tidak= 0  

 

Skor Faktor Teknologi: 

Skor >75% = Baik  

Skor 55-75% = Cukup  
Skor <55%= Kurang 

(Arikunto, 2010) 

Faktor sosial 

dan keluarga 

Hubungan antar 

masyarakat dan anggota 

keluarga (seperti suami dan 

keluarga yang tinggal 

serumah) yang memiliki 

peran serta pengaruh khusus 

kepada ibu dalam 

melakukan kunjungan 

antenatal care 

1.Dukungan 

informasi 

2.Dukungan 

emosional 

3.Dukungan 

instrumental 

4.Dukungan 

appraisal 

Kuesioner Ordinal Pernyataan positif : 

3= Sangat Setuju; 2= Setuju; 1= 

Tidak Setuju; 0=Sangat Tidak 

Setuju 

 

Pernyataan 40egative : 

0= Sangat Setuju; 1= Setuju; 2= 

Tidak Setuju; 3= Sangat Tidak 

Setuju 

 

Skor Faktor sosial dan keluarga: 

Skor >75% = Baik 

Skor 55-75% = Cukup 

Skor <55% = Kurang 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skala Ukur 

Nilai Budaya 

dan Gaya 

Hidup 

Suatu norma dan kebiasaan 

yang diyakini seseorang 

sehingga menjadi kebiasaan 

untuk dilakukan serta dapat 

berpengaruh terhadap 

perilaku selama masa 

kehamilan 

 

Berdasarkan 

Leininger 

(2002) : 

1) Keyakinan akan 

praktik kebudayaan 

selama hamil 

2) Kebiasaan selama 

hamil yang 

dilakukan 

berdasarkan budaya 

yang dianut 

 

Kuesioner 

 

Ordinal Pernyataan positif: 

3= Sangat Setuju; 2= Setuju; 1= 

Tidak Setuju; 0=Sangat Tidak 

Setuju 

 

Pernyataan Negatif: 

0= Sangat Setuju; 1= Setuju; 2= 

Tidak Setuju; 3= Sangat Tidak 

Setuju 

 

Skor Nilai Budaya dan Gaya 

Hidup: 

Positif = T ≥T mean  
Negatif  = T<T mean 

Faktor 

Ekonomi 

Pengukuran penghasilan, 

pengeluaran, dan sumber-

sumber material yang 
dimiliki keluarga 
 

 

1) Pemasukan 

keluarga 

2) Sumber 

penghasilan lain 

3) Asuransi kesehatan 

4) Dampak 

penghasilan 

terhadap kesehatan 

Kuesioner 

diadopsi 

dari 

Narendra 

(2017) 

Ordinal Jawaban: 

Ya= 1 

Tidak= 0 

 

Skor Faktor Ekonomi: 

Baik: 76-100% (skor ≥ 5) 

Cukup: 56-75% (skor 4) 

Kurang: ≤ 55% (skor ≤ 3) 

Faktor 

Pendidikan 

Jenjang sekolah terakhir 

yang pernah 

ditempuh/diselesaikan ibu 

 

Jenjang pendidikan 
terakhir:  

1) Tamat SD 
sederajat/Tidak 
Tamat SMP. 

 

Kuesioner 

diadopsi 

dari 

Narendra 

(2017) 

Ordinal Jawaban:  
Pendidikan dasar (tamat SD 
sederajat) = 1  
 
Pendidikan menengah (tamat 
SMP/ sederajat) = 2  
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skala Ukur 

  2) Tamat SMP 
sederajat/ Tidak 
Tamat SMA. 

3) Tamat SMA 
sederajat. 

4) Tamat akademi/ 
perguruan tinggi. 

 

  Pendidikan menengah atas 
(tamat SMA sederajat) = 3  
 
Pendidikan tinggi (tamat 
akademi/perguruan tinggi) = 4  
 

Dependen: 

Kunjungan 

ANC 

Ketaatan ibu hamil 

melaksanakan anjuran 

petugas kesehatan untuk 

melakukan kunjungan 

perawatan kehamilan sesuai 

standar yang telah 

ditentukan. 

 

1. Satu kali pada 

TM1 

2. Satu kali pada 

TM2 

3. Dua kali pada 

TM3 

Kuesioner 

dan data 

dokumen-

tasi pada 

buku KIA 

milik ibu 

Nomi-

nal 

Jawaban: 

 

Patuh (4 kali kunjungan atau 

lebih dengan distribusi sesuai 

standar yang telah ditentukan) 

 

Tidak patuh (≤4 kali kunjungan 

dengan distribusi tidak sesuai 

standar yang telah ditentukan) 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan untuk 

mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik sehingga data yang terkumpul lengkap dan sistematis untuk diolah (Arikunto, 

2010). Kuesioner adalah salah satu alat pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan cara membagikan atau mengedarkan suatu daftar pertayaan, kuesioner tipe 

pilihan yaitu meminta responden untuk memilih satu jawaban dari sejumlah pilihan 

yang disediakan oleh peneliti (Morrisan, 2012). Pada penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa lembar kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai faktor 

teknologi, faktor dukungan sosial, faktor nilai budaya & gaya hidup, faktor 

ekonomi serta faktor pendidikan yang akan dijabarkan sebagai berikut.  

1. Data demografi  

Panduan wawancara data demografi merupakan pertanyaan untuk 

mengetahui informasi secara umum pada responden. Ada 8 pertanyaan yang 

terdiri dari usia ibu, usia anak, jumlah anak, jumlah anggota keluarga, jenis 

keluarga, dan pekerjaan ibu, pekerjaan suami, serta pendidikan terakhir 

suami. 

2. Faktor Teknologi 

Kuesioner teknologi pada penelitian ini merupakan kuesioner modifikasi 

dari Handoyo (2017), meliputi pernyataan yang berindikator pada akses 

teknologi informasi, pemanfaatan teknologi dan informasi, serta pengaruh 

teknologi informasi. Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan close-ended 

dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban terbatas “Ya” dan “Tidak”. 
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Tabel 4.3 Blueprint variabel Faktor Teknologi 

Parameter Nomor Pertanyaan 

Akses terhadap teknologi informasi 1,4 

Akses terhadap media cetak maupun 

elektronik 
2,3,5 

Akses ke pelayanan kesehatan 6 

 

Aspek faktor teknologi dinilai dengan menggunakan rumus:  

P =
F

N
 X 100% 

Keterangan:  

P = Persentase.  

F = Jumlah nilai yang diperoleh. 

N= Jumlah skor maksimal.  

 

Dari semua nilai pengukuran faktor teknologi ditetapkan kategori:  

1. Skor >75% : Faktor teknologi baik  

2. Skor 55-75% : Faktor teknologi cukup  

3. Skor <55% : Faktor teknologi kurang 

3. Faktor Sosial dan Keluarga 

Panduan kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban 

terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. 

Ada 9 pertanyaan yang terdiri dari favorable questions (pertanyaan nomor 

1,3,4,5,6, 7) dan unfavorable questions (pertanyaan nomor 2,8,9) 

Tabel 4.4 Blueprint variabel Faktor Sosial dan Keluarga  

Parameter Nomor Pertanyaan 

Dukungan informasi 6,7 

Dukungan emosional 1,3,9 

Dukungan instrumental 2,4 

Dukungan appraisal 5,8 

Aspek faktor sosial dan keluarga dinilai dengan menggunakan rumus:  
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P =
F

N
 X 100% 

Keterangan:  

P = Persentase.  

F = Jumlah nilai yang diperoleh. 

N= Jumlah skor maksimal.  

 

Dari semua nilai pengukuran faktor dukungan sosial, ditetapkan kategori:  

1. Skor >75% : sosial dan keluarga baik  

2. Skor 55-75% : sosial dan keluarga cukup  

3. Skor <55% : sosial dan keluarga kurang 

4. Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Kuesioner nilai budaya dan gaya hidup bertujuan untuk mengklarifikasi 

praktik kebudayaan yang dipercayai sehingga berdampak pada kunjungan 

ANC ibu. Kuesioner ini menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban 

yang terdiri dari pilihan Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat 

Tidak Setuju. Ada 9 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan favorable 

(positif), yaitu pertanyaan nomor 1,3,4,6. Sedangkan nomor 2,5,7,8,9 

merupakan pertanyaan unfavorable (negatif). 

Tabel 4.5 Blueprint variabel Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Parameter Nomor Pertanyaan 

Keyakinan akan praktik kebudayaan 

selama kehamilan 

1,2,3,9 

Kebiasaan selama hamil yang dilakukan 

menurut budaya 

4,5,6,7,8 
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Aspek faktor nilai budaya dan gaya hidup dinilai dengan menggunakan 

rumus:  

P =
F

N
 X 100% 

Keterangan:  

P = Persentase.  

F = Jumlah nilai yang diperoleh. 

N= Jumlah skor maksimal.   

 

Dari semua nilai pengukuran faktor nilai budaya dan gaya hidup, ditetapkan 

kategori: 

1. Skor Positif = T ≥T mean : Faktor nilai budaya dan gaya hidup positif 

2. Skor Negatif = T<T mean : Faktor nilai budaya dan gaya hidup negatif 

5. Faktor Ekonomi 

Kuesioner untuk mengukur faktor ekonomi merupakan adopsi dari 

kuesioner Narendra (2017) dengan menggunakan pilihan jawaban berupa 

“ya” dan “tidak”. Jumlah pertanyaan ekonomi sebanyak 6 pertanyaan. Jika 

jawaban “ya” diberi skor 1 dan jawaban “tidak” diberi skor 0 untuk 

pernyataan positif (1- 6). Akumulasi nilai total benar 100% adalah 6. 

Aspek faktor ekonomi dinilai dengan menggunakan rumus:  

P =
F

N
 X 100% 

Keterangan:  

P = Persentase.  

F = Jumlah nilai yang diperoleh. 

N= Jumlah skor maksimal.  
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Dari semua nilai pengukuran faktor ekonomi ditetapkan kategori:  

1. Skor >75% : Faktor ekonomi baik  

2. Skor 55-75% : Faktor ekonomi cukup  

3. Skor <55% : Faktor ekonomi kurang 

6. Faktor Pendidikan 

Kuesioner untuk mengukur faktor pendidikan merupakan adopsi dari 

kuesioner Narendra (2017). Kuesioner diberikan dalam bentuk jenjang 

pendidikan yang telah ditempuh ibu. Berdasarkan UU No. 20 tentang sistem 

pendidikan nasional BAB 1, pasal 1 ayat 8, jenjang pendidikan tersebut 

dibedakan menjadi: Pendidikan dasar (tamat SD sederajat/tamat SMP 

sederajat), Pendidikan menengah (tamat SMA sederajat), dan Pendidikan 

tinggi (akademi/perguruan tinggi). Pendidikan dasar diberi nilai 1, 

Pendidikan menengah pertama diberi nilai 2, Pendidikan menengah atas 

diberi nilai 3, dan Pendidikan tinggi diberi nilai 4. 

7. Kunjungan Antenatal care 

Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan seputar jadwal kunjungan ANC ibu 

selama masa kehamilan, yang dikategorikan sebagai “Patuh” dan “Tidak 

Patuh”. Dengan interpretasi sebagai berikut: 

a. Patuh (4 kali kunjungan atau lebih dengan distribusi sesuai standar yang 

telah ditentukan) 

b. Tidak patuh (≤4 kali kunjungan dengan distribusi tidak sesuai standar 

yang telah ditentukan) 

Kuesioner ini didasarkan pada Petunjuk Teknis Pengisian Buku KIA 

menurut KEMENKES RI tahun 2015. 
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4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan keshahihan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian. Validitas memiliki nama lain seperti sahih, tepat, benar. Menguji 

validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen 

sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar maka hasil 

pengukuran kemungkinan akan benar (Juliandi, dkk., 2014). Uji validitas untuk 

instrumen dilakukan dengan aplikasi SPSS 22. Uji validitas dilakukan pada tanggal 

12 - 15 Juli 2018 kepada 15 orang ibu yang mempunyai bayi usia 1-6 bulan di 

Kecamatan Kwanyar, Bangkalan. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 

ada pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/digantikarena dianggap tidak 

relevan. Item instrumen dianggap valid jika r hitung > r tabel (0,51). 

1) Uji Validitas Kuesioner Faktor Teknologi 

Tabel 4.6 Hasil uji validitas kuesioner faktor teknologi responden 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji validitas kuesioner tentang faktor teknologi ada 7 

item pertanyaan, hasilnya ada 6 pertanyaan yang dinyatakan valid, dan 1 pertanyaan 

dinyatakan tidak valid. Karena tingkat signifikansi α = 0,01>Sig.(2-tailed) = 0,009, 

maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 bernilai valid. 

Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda**, nampak bahwa soal nomor 2 sampai 

dengan 7 juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 1%. 1 item pertanyaan 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,194** 0,51 Tidak Valid 

2. 2 0,806** 0,51 Valid 

3. 3 0,663** 0,51 Valid 

4. 4 0,764** 0,51 Valid 

5. 5 0,821** 0,51 Valid 

6. 6 0,721** 0,51 Valid 

7. 7 0,650** 0,51 Valid 
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yang tidak valid tersebut kemudian dihapuskan, tanpa dilakukan modifikasi dan 

pengujian ulang. Jadi total pertanyaan dari kuesioner faktor teknologi berjumlah 6 

pertanyaan yang semuanya dinyatakan valid. 

2) Uji Validitas Kuesioner Faktor Sosial dan Keluarga 

Tabel 4.7 Hasil uji validitas kuisioner faktor sosial dan keluarga 

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji validitas pada kuesioner tentang faktor sosial dan 

keluarga, ada 9 item pertanyaan yang semua hasilnya dinyatakan valid, sehingga 

kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur faktor sosial dan keluarga 

terkait kepatuhan ibu dalam kunjungan ANC selama masa kehamilan. 

3) Uji Validitas Kuesioner Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Tabel 4.8 Hasil uji validitas kuisioner faktor nilai budaya dan gaya hidup 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji validitas pada kuesioner tentang faktor nilai budaya 

dan gaya hidup, ada 9 item pertanyaan yang semua hasilnya dinyatakan valid, 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,554** 0,51 Valid 

2. 2 0,685* 0,51 Valid 

3. 3 0,766** 0,51 Valid 

4. 4 0,676** 0,51 Valid 

5. 5 0,647* 0,51 Valid 

6. 6 0,586** 0,51 Valid 

7. 7 0,584* 0,51 Valid 

8. 8 0,518* 0,51 Valid 

9. 9 0, 553 0,51 Valid 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,629** 0,51 Valid 

2. 2 0,705* 0,51 Valid 

3. 3 0,704** 0,51 Valid 

4. 4 0,700** 0,51 Valid 

5. 5 0,775* 0,51 Valid 

6. 6 0,529** 0,51 Valid 

7. 7 0,597* 0,51 Valid 

8. 8 0,525* 0,51 Valid 

9. 9 0,615** 0,51 Valid 
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sehingga kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur faktor nilai budaya 

dan gaya hidup terkait kepatuhan ibu dalam kunjungan ANC selama masa 

kehamilan. 

4) Uji Validitas Kuesioner Faktor Ekonomi 

Tabel 4.9 Hasil uji validitas kuesioner faktor nilai budaya dan gaya hidup 

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji validitas pada kuesioner tentang faktor ekonomi, 

ada 6 item pertanyaan yang semua hasilnya dinyatakan valid, sehingga kuesioner 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur faktor ekonomi terkait kepatuhan ibu 

dalam kunjungan ANC selama masa kehamilan. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen (kuesioner) dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak responden yang sama akan 

menghasilkan data yang konsisten. Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran 

yang dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data 

sesuai dengan tujuan pengukuran, untuk dapat mencapai hal tersebut maka 

dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode alpha cronbach diukur 

berdasarkan skala cronbach 0 sampai 1. 

Ukuran kemantapan alpha cronbach dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai alpha cronbach 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha cronbach 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel 

3. Nilai alpha cronbach 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliabel 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,696** 0,51 Valid 

2. 2 0,734* 0,51 Valid 

3. 3 0,521** 0,51 Valid 

4. 4 0,700** 0,51 Valid 

5. 5 0,734* 0,51 Valid 

6. 6 0,734** 0,51 Valid 
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4. Nilai alpha cronbach 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel 

5. Nilai alpha cronbach 0,81 sapai dengan 1,00 berarti sangat reliabel 

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas instrumen (kuesioner) Variabel  

Variabel Alpha Croncbach Keterangan 

Teknologi 

Sosial dan Keluarga 

Budaya dan Gaya 

Hidup 

Ekonomi 

0,853 

0,785 

0,793 

0,726 

Sangat Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2018 yang berlokasi 

di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. 

 

4.7 Prosedur Pengambilan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei dengan 

prosedur mengurus surat perijinan data awal penelitian di bagian Akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan untuk 

BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Timur, yang nantinya akan memberikan surat 

rekomendasi untuk BAKESBANGPOL Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, surat 

perizinan yang diterbitkan BAKESBANGPOL Kabupaten Bangkalan diberikan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk diteruskan ke Puskesmas Burneh 

Kabupaten Bangkalan. Setelah mendapatkan surat pengantar untuk Puskesmas 

Burneh, peneliti berkoordinasi dengan Bidan Koordinator Puskesmas Burneh untuk 

mendapatkan data responden yang sesuai dengan kriteria peneliti. Bidan 

Koordinator lalu menghubungi bidan di 12 desa untuk melakukan koordinasi 

tentang penelitian yang akan dilakukan di tiap desa di Kecamatan Burneh. Peneliti 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



52 

 

 
 

selanjutnya melakukan koordinasi dengan bidan desa untuk menentukan responden 

setiap desa dari total populasi setiap desa dengan acak.  

Berikutnya, peneliti melakukan uji etik untuk kelayakan penelitian. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan prosedur operasional 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menghubungi bidan di tiap desa dan membuat janji pertemuan. 

2. Peneliti mendatangi rumah bidan di tiap-tiap desa, menjelaskan maksud dan 

tujuan penelitian, lalu meminta data responden secara acak sesuai jumlah yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

3. Peneliti mendatangi setiap responden secara door to door di waktu responden 

memiliki waktu luang pada pagi atau siang hari dengan ditemani kader kesehatan 

setempat serta 1 orang teman dari Fakultas Keperawatan UNAIR yang 

sebelumnya telah mendapat penjelasan dan arahan dari peneliti tentang 

kuesioner dan data apa saja yang perlu didapatkan. 

4. Peneliti menjelaskan tujuan dan langkah dari penelitian pada masing-masing 

responden serta memberikan surat persetujuan (informed consent) menjadi 

responden peneliti untuk ditandatangani. 

5. Peneliti melakukan wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner yang telah 

dibuat dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan. 

6. Responden berhak untuk menghentikan wawancara apabila responden memiliki 

kepentingan lain atau lelah. 
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7. Peneliti kembali menjelaskan lebih detail mengenai pertanyaan yang ada pada 

kuesioner, untuk mengecek apakah sudah betul dengan apa yang dimaksud pada 

pertanyaan. 

8. Data yang didapat dari kuesioner yang telah diisi selanjutnya diberikan kode oleh 

peneliti dan dimasukkan ke dalam tabulasi untuk dianalisis menggunakan 

perangkat lunak komputer. 

 

4.8 Cara Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis oleh peneliti, hal ini dilakukan 

untuk memastikan data yang didapat benar-benar valid dan menghindari kesalahan. 

Tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Editing, merupakan proses pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari 

responden. Peneliti memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keaslian data. 

2. Coding, merupakan proses di mana peneliti memberikan kode pada jawaban 

responden untuk mempermudah dalam penyajian data. 

3. Tabulating, merupakan kegiatan pengelompokan data yang telah diberi kode 

ke dalam tabel. Hal ini  bertujuan untuk mempermudah dalam penyajian data. 

4. Entry, merupakan lanjutan dari tabulating yaitu dengan memasukkan data ke 

program komputer yang selanjutnya akan diproses oleh komputer. 

5. Uji statistika pada penelitian ini diuji dengan aplikasi SPSS, dengan 

menggunakan uji statistik chi-square  
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4.9 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka Kerja Penelitian Analisis Faktor Kunjungan Antenatal 

care di Wilayah Kerja Puskesmas Burn 

 

 
 

 

 

 

 

Menentukan jumlah ibu melahirkan sepanjang Januari – Maret 2018 di 

wilayah kerja Puskesmas Burneh 

Menggunakan teknik cluster random sampling 

Menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

Peneliti menggunakan kuesioner hasil modifikasi dari penelitian 

sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan untuk pengumpulan 

data 

Didapatkan total besar sampel sejumlah 89 orang 

Variabel Independen: 

 

Faktor Teknologi 

Faktor Dukungan Sosial dan 

Keluarga 

Faktor Ekonomi 

Faktor Pendidikan 

 

 

Variabel Dependen 

 

Kunjungan Antenatal care 

Data diolah dengan uji statistik chi-square 

Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks 

Didapatkan data total populasi sebesar 148 orang 
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4.10 Ethical Clearance 

Penelitian ini menggunakan subjek manusia, sehingga peneliti harus 

memahami prinsip etika dalam  penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, perlu 

melakukan uji kelayakan etik penelitian ini, peneliti akan mengajukan uji etik ke 

komisi etik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah dilakukan uji etik, 

penelitian ini akan dinyatakan layak etik dengan bukti sertifikat etik, kemudian 

peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etik penelitian yang 

meliputi: 

1. Lembar persetujuan (informed consent) 

Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan lembar 

persetujuan (informed consent) serta penjelasan mengenai penelitian 

kepada sampel penelitian. Jika ibu bersedia menjadi sampel, maka 

dipersilakan menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak, maka 

peneliti tidak diperbolehkan memaksa dan tetap menghormati hak sampel. 

2. Tanpa nama (anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel, peneliti akan menggunakan 

kode dalam bentuk huruf pada masing-masing lembar pengumpulan data 

tanpa menuliskan nama sampel pada lembar pengumpulan data dan hasil 

penelitian. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan sampel akan dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil observasi pada orang lain. Hasil riset 

akan disajikan tanpa memperlihatkan hasil perorangan. 
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4. Keadilan (justice) 

Peneliti akan menjamin kebebasan sampel penelitian untuk ikut atau 

menolak sebelum penelitian berakhir. Peniliti tidak akan memaksa sampel 

untuk ikut dalam penelitian. Semua sampel yang telibat akan mendapatkan 

pelakuan yang sama dan diberikan informasi yang sama mengenai hasil 

dari penelitian. 

5. Kebermanfaatan (beneficiency) 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan 

dengan kajian pustaka. Dalam penelitian ini subjek ditempatkan pada 

posisi terhormat dan tidak dirugikan. Ibu dan bayi sebagai subjek akan 

mendapatkan manfaat dari penelitian sesuai hasil akhir dari penelitian 

1) Bebas dari penderitaan 

Penelitian ini dilaksanakan tanpa menyebabkan penderitaan kepada 

subjek penelitian. 

2) Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian harus terhindar dari tindakan 

eksploitasi dan data serta informasi yang diperoleh hanya akan 

digunakan untuk kepentingan penelitian. 

3) Risiko (benefits ratio) 

Tidak ada bahaya potensial yang akan dialami subjek penelitian selama 

atau setelah mengikuti penelitian ini. 

6. Pengunduran Diri  

Jika terdapat responden yang mengundurkan diri, hal tersebut merupakan 

kelaziman dan tidak ada yang boleh melarang termasuk peneliti sendiri.  
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

1. Instrumen penelitian dari teori transcultural nursing belum memiliki standar 

baku variabel instrumen karena kuesioner dibuat oleh peneliti dan kemungkinan 

pertanyaan yang kurang representatif. 

2. Proses pengambilan dan pengumpulan data ada beberapa responden yang tidak 

sesuai alamatnya dan menolak untuk menjadi responden. Sehingga ibu 

responden tersebut langsung masuk kriteria eksklusi. 

3. Keterbatasan kemampuan peneliti menyampaikan maksud dari pertanyaan pada 

kuesioner ketika berhadapan dengan responden yang tidak bisa berbahasa 

Indonesia, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan persepsi. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian meliputi 1) gambaran umum 

lokasi penelitian, 2) karakteristik demografi responden, yaitu umur ibu, umur anak, 

jumlah anak, bentuk keluarga, jumlah anggota keluarga, pekerjaan ibu, pekerjaan 

suami serta pendidikan terakhir suami, 3) data khusus mengenai variabel yang 

diukur yaitu variabel independen yang terdiri dari faktor teknologi, faktor sosial & 

keluarga, nilai budaya & gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan 

variabel dependen berupa kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam melakukan 

kunjungan antenatal care selama masa kehamilan.  

Selanjutnya dijelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan hipotesis 

penelitian, teori dan penelitian sebelumnya pada pembahasan dan dihitung secara 

kuantitatif dengan menggunakan uji statistik chi-square. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 – 30 Juli 2018 di wilayah kerja Puskesmas 

Burneh Kabupaten Bangkalan. Data didapatkan dengan melakukan wawancara dan 

pengisian kuesioner yang telah dipersiapkan kepada 89 ibu yang melahirkan pada  

bulan Januari – Mei 2018 di wilayah kerja Puskesmas Burneh Kabupaten 

Bangkalan. 
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5.1 Hasil 

5.2.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Puskesmas Burneh merupakan salah satu puskesmas yang ada di wilayah 

Kabupaten Bangkalan. Puskesmas Burneh terletak di Jalan Raya Burneh 

Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Motto dari 

Puskesmas Burneh ini adalah melayani dengan senyum dan santun. Wilayah kerja 

Puskesmas Burneh terdiri atas 12 desa, yaitu: Desa Burneh, Desa Langkap, Desa 

Benangkah, Desa Alas Kembang, Desa Tunjung, Desa Arok, Desa Kapor, Desa 

Sobih, Desa Pangolangan, Desa Perreng, Desa Binoh dan Desa Jambu (Profil 

Puskesmas Burneh, 2017).  

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada di Puskesmas 

Burneh diantaranya 9 Polindes, 2 Poskentren, 12 Desa Siaga, 3 Posyandu Pratama, 

14 Posyandu Madya, 44 Posyandu Purnama dan 3 Posyandu Mandiri (Dinas 

Kesehatan Bangkalan, 2017).  

Poli KIA/KB dan Poli Gizi yang ada di Puskesmas Burneh berperan antara 

lain sebagai tempat pemerikasaan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan 

pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian vitamin dan imunisasi, 

pemberian makanan tambahan pada bayi di atas usia 6 bulan, pendataan atau 

pencatatan bayi gizi buruk,program KB, serta sebagai tempat bagi petugas 

kesehatan dalam memberikan motivasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan 

kesehatan, dan berdiskusi permasalahan ibu hamil, ibu menyusui, dan masalah 

kesehatan yang sering terjadi pada ibu maupun anak, pendataan atau pencatatan 

program ASI eksklusif. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menambahkan satu 
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program kerja lagi pada Puskesmas Burneh terkait dengan penetapan Puskesmas 

Burneh sebagai Pilot Project (Proyek Percontohan) untuk Penurunan Angka 

Kematian Ibu dan Bayi (Penakib) pada tahun 2015. Program kerja yang dilakukan 

meliputi penyuluhan, pemeriksaan, pemberian imunisasi pada bayi dan anak, serta 

senam hamil. Pelaksanaan ini dilakukan tiap 3 bulan sekali dengan melibatkan 

jajaran petugas Puskesmas seperti dokter, bidan koordinator, bidan wilayah Burneh, 

dan petugas imunisasi (Dinkes Bangkalan, 2016). 

5.2.2 Karakteristik demografi responden 

Responden penelitian pada penelitian ini yaitu ibu yang melahirkan pada 

bulan Januari-Mei 2018 di wilayah kerja Puskesmas Burneh, Madura. Tabel di 

bawah akan menguraikan karakteristik 89 responden berdasarkan usia, usia anak, 

jumlah anak, jenis keluarga, jumlah anggota keluarga, pekerjaan ibu, pekerjaan 

suami, dan pendidikan terakhir suami. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden ibu yang melahirkan di 

Puskesmas Burneh 

No Karakteristik Responden Frekuensi % 

1. 

Usia Sekarang   

21-30 tahun 77 87 

31-40 tahun 12 13 

Total 89 100 

2. 

Usia Anak   

1 bulan 9 10,1 

2 bulan 15 16,8 

3 bulan 25 28,1 

4 bulan 18 20,2 

5 bulan 15 16,8 

6 bulan 7 7,6 

Total 89 99,6 

 

3. 
Jumlah Anak   

1 31 34,8 

2 38 42,7 

 3 18 20,2 

4 2 2,24 

Total 89 99,94 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA



61 

 

 
 

No. Karakteristik Responden Frekuensi % 

4. Jenis Keluarga   

 Keluarga inti 39 56,7 

 Keluarga besar 50 43,8 

 Total 89  

5. Jumlah Anggota Keluarga   

3 orang 11 12,3 

4 orang 18 20,2 

5 orang 24 30 

>5 orang 36 27 

Total 89 99,8 

6. Pekerjaan Ibu   

Mahasiswa 1 1,1 

Pedagang 7 7,8 

Ibu rumah tangga 66 74,1 

Guru 5 5,6 

Wiraswasta 3 3,3 

PNS 4 4,4 

Karyawan swasta 3 3,3 

Total 89 99,6 

7. Pekerjaan Suami   

Wiraswasta 30 33,7 

Petani 7 7,8 

TKI 2 2,2 

Buruh 8 8,9 

Sopir 9 10 

Pedagang 10 11,2 

Kuli 6 6,7 

Karyawan Swasta 12 13,4 

Swasta 3 3,3 

PNS 2 2,2 

Total 89 99,4 

8. Pendidikan Terakhir Suami   

SD 15 17 

SMP 35 39 

SMA 27 30 

Sarjana/diploma 12 13 

Total 89 100 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas mengenai karakteristik responden menunjukkan 

bahwa rentang usia ibu paling banyak adalah 21-30 tahun sebanyak 77 orang (87%) 

kemudian rentang usia 30-39 tahun sebanyak 12 orang (13%). Terlihat bahwa tidak 

ada responden dalam usia risiko tinggi mengalami kehamilan yaitu di bawah usia 
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20 tahun atau di atas usia 40 tahun. Semua responden penelitian dalam usia 

reproduksi yang matang yaitu usia 20-40 tahun. 

Distribusi responden berdasarkan jumlah anak terbanyak yaitu ibu dengan 

jumlah 2 anak sebanyak 38 orang (42,7%). Distribusi responden berdasarkan jenis 

keluarga terbanyak yaitu jenis keluarga besar dengan jumlah ibu sebanyak 50 orang 

(56,7%). Sedangkan distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 

terbanyak yaitu ibu dengan jumlah keluarga >5 orang sebanyak 36 orang (40,4%). 

Mayoritas responden masih tinggal dengan keluarga besar karena norma sosial 

yang masih kental di masyarakat suku Madura, ditambah lagi dengan kondisi 

geografis yang memungkinkan keluarga-keluarga ini untuk memiliki satu rumah 

besar untuk menampung lebih dari satu keluarga inti. 

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu paling banyak ibu dengan 

pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 66 orang (74,1%). Ditinjau dari segi 

pekerjaan, mayoritas responden tidak bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga, 

dan mengasuh anak di rumah. 

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan suami paling banyak adalah ibu 

dengan suami yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 30 orang (33,7%). 

Mobilitas masyarakat yang tinggi di daerah ini menyebabkan pekerjaan sebagai 

wiraswasta/karyawan swasta menjadi pekerjaan mayoritas dari suami responden. 

Banyak dari mereka yang tidak hanya merantau ke Surabaya, namun ke kota-kota 

besar lain di Indonesia seperti ibukota, atau bahkan menjadi TKI di luar negeri, 

sedangkan sisanya bekerja sebagai pedagang atau petani di desanya sendiri. 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir suami paling banyak 

adalah suami yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 27 orang (30%) dan ibu 
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dengan suami pendidikan terakhir SMP sebanyak 35 orang (39%). Pendidikan 

teraakhir suami yang rata-rata rendah dikarenakan oleh para laki-laki di daerah ini 

lebih memilih untuk langsung bekerja mengikuti orangtuanya demi mendapatkan 

uang, sehingga tidak terlalu mempedulikan pendidikan mereka. 

5.2.3 Variabel yang diukur 

Distribusi responden berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kunjungan antenatal care adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Distribusi Hasil Variabel pada responden di Wilayah Puskesmas Burneh 

Kabupaten Bangkalan 

No Variabel Kategori f % 

1 
Faktor 

Teknologi 

Baik 46 51,7 

Cukup 26 29,2 

Kurang 17 19,1 

 Total  89 100 

2 
Faktor 

Sosial dan 

Keluarga 

Baik 28 31,5 

Cukup 56 62,9 

Kurang 5 5,6 

 Total  89 100 

3 
Nilai Budaya 

dan Gaya 

Hidup 

Positif 42 47,2 

Negatif 47 52,8 

 Total  89 100 

4 
Faktor 

Ekonomi 

Baik 28 31,5 

Cukup 26 29,2 

  Kurang 35 39,3 

 Total  89 100 

 
Faktor 

Pendidikan 

Tamat SD Sederajat 10 13,5 

Tamat SMP Sederajat 32 33,7 

Tamat SMA Sederajat 34 38,2 

Tamat Perguruan Tinggi 13 14,6 

 Total  89 100 

Pada variabel faktor teknologi, terlihat bahwa dari 89 responden, persentase 

akses teknologi dari responden terbanyak adalah kategori baik yaitu 46 (51,7%) 
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responden. Pada variabel dukungan sosial dan keluarga terlihat bahwa persentase 

responden terbanyak adalah dengan dukungan yang cukup yaitu 56 (62,9%) 

responden. Pada variabel nilai budaya dan gaya hidup terhadap kunjungan ANC, 

persentase nilai budaya dan gaya hidup responden terbanyak adalah yang bernilai 

negatif yaitu 47 (52,8%) responden.  

Variabel selanjutnya adalah tingkat ekonomi responden, persentase 

terbanyak memiliki tingkat perekonomian keluarga yang kurang yaitu 35 (39,3%) 

responden. Variabel terakhir yaitu jenjang pendidikan terakhir ibu/responden, 

persentase terbanyak adalah adalah responden dengan pendidikan terakhir 

SMA/sederajat yaitu 34 (38,2%) responden.  

1. Hasil uji variabel teknologi dengan kunjungan antenatal care (ANC) 

Tabel 5.3 Hubungan variabel teknologi dengan kunjungan antenatal care 

(ANC) 

Teknologi 

 Kunjungan ANC 

Total %  Patuh 
Tidak 

Patuh 
 

f % F % 

Teknologi baik 38 42,6 8 8,9 46 51,6 

Teknologi cukup 17 19,1 9 10,1 26 29,2 

Teknologi kurang 9 10,1 8 8,9 17 19,1 

Total 64 72 25 28 89 99,9 

Uji Chi Square p=0,045 Koefisien Kontingensi 0,255 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan dari 89 responden, mayoritas memiliki 

teknologi yang baik, yaitu sebanyak 46 orang (51,6%). Penyumbang skor tertinggi 

dari variabel faktor teknologi adalah parameter kedua yaitu “akses terhadap media 

cetak maupun elektronik” karena seluruh responden memiliki buku KIA sebagai 

sumber informasi mengenai kehamilan.  
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Hasil uji statistik chi square diperoleh p=0,045 (a≤0,05) maka H1 diterima 

yang berarti ada hubungan antara variabel teknologi dengan kepatuhan ibu untuk 

melakukan kunjungan antenatal care (ANC) di Puskesmas Burneh. Koefisien 

kontingensi menunjukkan hasil 0,255 yang berarti variabel teknologi bermakna 

secara statistik terhadap kepatuhan ibu untuk melakukan kunjungan antenatal care 

(ANC). Semakin dekat angka koefisien kontingensi dengan angka 1, maka semakin 

erat hubungan antarvariabelnya. 

2. Hasil uji variabel sosial dan keluarga dengan kunjungan antenatal care (ANC) 

Tabel 5.4 Hubungan variabel sosial dan keluarga dengan kunjungan antenatal 

care (ANC) 

Sosial Keluarga 

 Kunjungan ANC 

Total %  Patuh 
Tidak 

Patuh 
 

f % f % 

Sosial dan keluarga baik 25 28 3 3,3 28 31,4 

Sosial dan keluarga cukup 37 41,5 19 21,3 56 63 

Sosial dan keluarga kurang 2 2,2 3 3,3 5 5,6 

Total 64 72 25 28 89 100 

Uji Chi Square p=0,022 koefisien kontingensi 0,281 

Berdasarkan tabel 5.4, menunjukkan dari 89 responden mayoritas memiliki 

sosial dan keluarga yang cukup, yaitu sebanyak 56 orang (63%). Responden yang 

patuh namun memiliki faktor sosial dan keluarga kurang berjumlah 2 (2,2%) orang, 

sedangkan responden dengan faktor sosial dan keluarga baik namun tidak patuh 

dalam melakukan kunjungan antenatal care berjumlah 3 orang (3,3%). 

Hasil uji statistik chi square diperoleh p=0,022 (a≤0,05) maka H1 diterima 

yang berarti ada hubungan antara variabel sosial dan keluarga dengan kepatuhan 

ibu untuk melakukan kunjungan antenatal care (ANC) di Puskesmas Burneh. 

Koefisien kontingensi menunjukkan hasil 0,281 yang berarti variabel sosial dan 
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keluarga bermakna secara statistik terhadap kepatuhan ibu untuk melakukan 

kunjungan antenatal care (ANC). Semakin dekat angka koefisien kontingensi 

dengan angka 1, maka semakin erat hubungan antarvariabelnya. 

3. Hasil uji variabel nilai budaya dan gaya hidup dengan kunjungan antenatal care 

(ANC) 

Tabel 5.5 Hubungan variabel nilai budaya dan gaya hidup dengan kunjungan 

antenatal care (ANC) 

Budaya 

 Kunjungan ANC 

Total %  Patuh 
Tidak 

Patuh 
 

f % F % 

Budaya positif 37 41,5 5 5,6 42 47,1 

Budaya negatif 27 30,3 20 22,4 47 52,8 

Total 64 72 25 28 89 99,9 

Uji Chi Square p=0,001 koefisiensi kontingen 0.322 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan dari 89 responden, mayoritas memiliki 

nilai budaya yang negatif  sebanyak 47 orang (52,8%). Responden yang patuh 

namun memiliki budaya negatif sebanyak 27 responden (30,3%) sedangkan 

responden yang memiliki budaya positif namun tidak patuh sebanyak 5 orang 

(5,6%). Responden yang memiliki budaya negatif namun tetap melakukan 

kunjungan antenatal care biasanya berhubungan dengan tingkat pendidikan ibu. 

Ibu dengan tingkat pendidikan tinggi masih meyakini beberapa kebudayaan yang 

berhubungan dengan kehamilan, namun hal ini tidak menghambat mereka dalam 

melakukan kunjungan antenatal care. 

Hasil uji statistik chi square diperoleh p=0,001 (a≤0,05) maka H1 diterima 

yang berarti ada hubungan antara variabel budaya dengan kepatuhan ibu untuk 

melakukan kunjungan antenatal care (ANC) di Puskesmas Burneh. Koefisien 

kontingen menunjukkan hasil 0,322 yang berarti variabel budaya bermaksa secara 
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statistik terhadap kepatuhan ibu untuk melakukan kunjungan antenatal care 

(ANC). Semakin dekat angka koefisien kontingensi dengan angka 1, maka semakin 

erat hubungan antarvariabelnya. 

4. Hasil uji variabel ekonomi dengan kunjungan antenatal care (ANC) 

Tabel 5.6 Hubungan variabel ekonomi dengan kunjungan antenatal care (ANC) 

Ekonomi 

 Kunjungan ANC 

Total %  Patuh 
Tidak 

Patuh 
 

f % f % 

Ekonomi baik 25 28 3 3,3 28 31,4 

Ekonomi cukup 16 18 10 11,2 26 29,2 

Ekonomi rendah 23 25,8 12 13,4 35 39,3 

Total 64 71,8 25 28 89 99,8 

Uji Chi Square p=0,044 koefisien kontingensi 0,256 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan dari 89 responden, mayoritas memiliki 

faktor ekonomi yang rendah  sebanyak 35 orang (39,3%). Responden yang 

memiliki skor faktor ekonomi rendah namun tetap melakukan kunjungan antenatal 

sebanyak 23 orang (25,8%). Sedangkan responden dengan faktor ekonomi tinggi 

namun masih tidak patuh dalam melakukan kunjungan antenatal care sebanyak 3 

orang (3,3%) saja. Dapat disimpulkan bahwa aspek ekonomi berhubungan dengan 

kunjungan antenatal care yang dilakukan ibu. Ibu dengan status ekonomi tinggi, 

akan lebih cenderung untuk mematuhi/melakukan kunjungan antenatal care. 

Hasil uji statistik chi square diperoleh p=0,044 (a≤0,05) maka H1 diterima 

yang berarti ada hubungan antara variabel ekonomi dengan kepatuhan ibu untuk 

melakukan kunjungan antenatal care (ANC) di Puskesmas Burneh. Koefisien 

kontingensi menunjukkan hasil 0,256 yang berarti variabel ekonomi bermaksa 

secara statistik terhadap kepatuhan ibu untuk melakukan kunjungan antenatal care 
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(ANC). Semakin dekat angka koefisien kontingensi dengan angka 1, maka semakin 

erat hubungan antarvariabelnya. 

5. Hasil uji variabel pendidikan dengan kunjungan antenatal care (ANC) 

Tabel 5.7 Hubungan variabel pendidikan dengan kunjungan antenatal care 

(ANC) 

Pendidikan 

 Kunjungan ANC 

Total %  Patuh 
Tidak 

Patuh 
 

F % F % 

Tamat SD 3 6,7 7 6,7 10 13,4 

Tamat SMP 23 22,4 9 11,2 32 33,7 

Tamat SMA 27 30,3 7 7,8 34 38,2 

Tamat perguruan tinggi 11 12,3 2 2,2 13 14,6 

Total 64 71,7 25 27,9 89 99,9 

Uji Chi Square p=0,014 Koefisien Kontingensi 0,327 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan dari 89 responden, mayoritas memiliki 

pendidikan terakhir tamat SMA sebanyak 34 orang (38,2%). Hasil uji statistik chi 

square diperoleh p=0,014 (a≤0,05) maka H0 ditolak yang berarti ada hubungan 

antara variabel pendidikan dengan kepatuhan ibu untuk melakukan kunjungan 

antenatal care (ANC) di Puskesmas Burneh dengan hasil koefisien kontingensi 

0,327 yang berarti data bermakna secara statistik. Semakin dekat angka koefisien 

kontingensi dengan angka 1, maka semakin erat hubungan antarvariabelnya. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Hubungan faktor teknologi dengan kunjungan antenatal care 

Sebagian besar responden penelitian yang memiliki status faktor teknologi 

yang baik dan cukup. Pada faktor teknologi, didominasi oleh nilai “baik” dan 

“cukup” yang tinggi. Artinya, sebagian besar responden (baik yang patuh maupun 

tidak patuh dalam melakukan kunjungan antenatal care-nya) sudah memiliki akses 

dan paparan yang baik terhadap teknologi. Hal ini dibuktikan dengan rincian jumlah 

responden yang mendapat informasi antenatal care bersumber media elektronik 

(soal nomor 2) sebanyak 50 responden dan bersumber media cetak (soal nomor 3) 

sebanyak 79 responden. Separuh dari total responden menyatakan bahwa mereka 

bergantung pada internet untuk mencari informasi seputar pemeriksaan kehamilan, 

sedangkan separuh lainnya menyatakan bahwa mereka tidak bergantung pada 

internet atau gawai, melainkan bergantung sepenuhnya pada penyuluhan dari bidan 

serta media cetak, khususnya buku KIA yang didapat dari puskesmas. 

Menurut teori transcultural nursing, faktor teknologi merupakan salah satu 

dimensi budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang (Leininger, 2002). 

Faktor teknologi dapat meliputi pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan 

informasi, paparan terhadap media baik cetak ataupun elektronik, sarana prasarana, 

dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2007) paparan 

informasi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang dapat 

mengakses banyak media informasi memiliki pengetahuan yang lebih baik dari 

pada seseorang yang mengakses sedikit media informasi. Hal ini didukung oleh 
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hasil penelitian Priani (2012) bahwa informasi tentang antenatal care yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan maupun media, cetak atau elektronik akan 

meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melakukan antenatal 

care, sehingga dapat mendorong ibu untuk melakukan kunjungan antenatal care 

secara teratur. Responden memperoleh informasi tentang antenatal care dari buku 

KIA, brosur atau leaflet yang disediakan oleh puskesmas, dan penyuluhan oleh 

petugas kesehatan.  

Kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan antenatal care juga 

dipengaruhi oleh mudah atau tidaknya akses terhadap fasilitas kesehatan setempat 

seperti praktik bidan dan kelas ibu hamil. Semakin lengkap fasilitas dan semakin 

mudah aksesnya, maka akan semakin memotivasi ibu untuk melakukan kunjungan 

antenatal care. Penelitian Rachmawati dkk., (2017) menyatakan bahwa Ibu merasa 

lebih tertarik untuk memeriksakan kehamilan dan melakukan kunjungan antenatal 

care dengan teratur jika dekat dan mudah untuk diakses dari tempat tinggalnya. 

Menurut Mills A. & Gilson L. (1990), sulitnya pelayanan kesehatan dicapai secara 

fisik (sehingga banyak menuntut pengorbanan waktu) akan menurunkan minat 

terhadap pelayanan kesehatan, hal ini menunjukkan bahwa ibu yang jarak tempat 

tinggalnya jauh dengan pelayanan kesehatan akan semakin enggan untuk datang, 

karena selain memerlukan waktu tempuh yang lama juga akan meningkatkan biaya 

transportasi yang harus dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Dairo dan 

Owoyakun (2010), bahwa pemanfaatan antenatal care di daerah perkotaan lebih 
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tinggi dari pada di daerah pedesaan. Namun, faktor jarak tidak diteliti sehingga hal 

tersebut merupakan salah satu keterbatasan dari penelitian ini. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa paparan dan 

pemanfaatan teknologi yang baik berupa informasi, sarana prasarana, dan 

pelayanan kesehatan cenderung akan menghasilkan status kesehatan yang lebih 

baik. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa faktor 

teknologi berpengaruh terhadap kunjungan antenatal care. Ibu hamil yang 

memanfaatkan teknologi dengan baik dalam memperoleh informasi dan 

memanfaatkan pelayanan kesehatan cenderung patuh dalam melakukan kunjungan 

antenatal care. Hal ini terjadi karena segala informasi dan pelayanan kesehatan 

yang diterima ibu menciptakan pemahaman yang baik kepada ibu sehingga tercipta 

perilaku yang positif. Dari hasil uji statistik, koefisien kontingensi yang didapat 

pada variabel teknologi dan variabel dependen adalah sebesar 0,225. Bisa 

disimpulkan bahwa keterikatan antara faktor teknologi dan kunjungan antenatal 

care cukup lemah. 

5.2.2 Hubungan faktor sosial dan keluarga dengan kunjungan antenatal care 

Faktor sosial dan keluarga merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan kunjungan antenatal care yang dilakukan ibu hamil dalam penelitan ini. 

Mayoritas responden penelitian mendapatkan dukungan keluarga yang cukup. 

Berdasarkan hasil pada tabel, mayoritas responden memiliki sosial dan keluarga 

yang cukup, yaitu sebanyak 56 orang (63%). Responden yang patuh namun 

memiliki faktor sosial dan keluarga kurang berjumlah 2 (2,2%) orang, sedangkan 
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responden dengan faktor sosial dan keluarga baik namun tidak patuh dalam 

melakukan kunjungan antenatal care berjumlah 3 orang (3,3%).  

Menurut Cohen & Syme (1985) dukungan keluarga merupakan bagian dari 

dukungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan 

ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Sebagai 

lingkungan yang terdekat dengan ibu hamil, dukungan dari keluarga memegang 

peranan penting dalam memengaruhi psikologi dan motivasi ibu dalam melakukan 

perilaku kesehatan. Semakin kuat dukungan sosial dan keluarga yang didapat, maka 

responden akan semakin termotivasi untuk melakukan kunjungan antenatal care 

(Susanti, 2008). Responden nomor 43 dan 51 mendapat skor dukungan sosial dan 

keluarga yang kurang, namun tetap melaksanakan kunjungan antenatal care sesuai 

minimal yaitu 4 kali. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengalaman 

kehamilan sebelumnya. Responden nomor 43 dan 51 baru saja menjalani masa 

kehamilan yang pertama. Responden tersebut baru mempunyai anak pertama 

mereka, sehingga motivasi untuk melakukan kunjungan ANC masih tinggi. Ibu 

hamil primigravida akan cenderung lebih berhati-hati, mencari informasi dan patuh 

melakukan ANC, karena hamil yang sekarang ini adalah pengalaman pertama 

dalam kehidupannya (Dewi, 2017). 

Di sisi lain, terdapat 3 responden nomor 40, 53, dan 63 dengan faktor sosial 

dan keluarga baik namun tidak patuh dalam menjalani kunjungan antenatal care. 

Responden nomor 63 memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu tamat 

SD/sederajat. Menurut Notoatmodjo (2010), semakin tinggi tingkat pendidikan 
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seseorang semakin mudah mendapatkan informasi dan akhirnya memepengaruhi 

perilaku seseorang. Sedangkan responden nomor 40 dan 53 adalah ibu yang 

bekerja. Penelitian Nurlaelah (2012) dalam Rachmawati dkk., (2017) menyebutkan 

bahwa Ibu yang bekerja dengan aktivitas tinggi dan padat lebih memilih untuk 

mementingkan karirnya dibandingkan dengan kesehatannya sendiri, sehingga sulit 

untuk patuh dalam melakukan kunjungan ANC dibandingkan dengan ibu rumah 

tangga yang memiliki waktu yang lebih luang untuk dapat mengatur dan 

menjadwalkan kunjungan ANC secara optimal.  

Menurut peneliti, berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan keluarga yang didapat, 

maka semakin tinggi kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan antenatal care. 

Hasil uji koefisien kontingensi menunjukkan hasil 0,281 yang berarti variabel sosial 

dan keluarga bermakna secara statistik terhadap kepatuhan ibu untuk melakukan 

kunjungan antenatal care (ANC). Dari nilai 0,281 yang didapat dapat diartikan 

bahwa faktor sosial dan keluarga memiliki keeratan yang rendah dengan kunjungan 

antenatal care. 

5.2.3 Hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan kunjungan 

antenatal care 

Faktor nilai budaya dan gaya hidup memiliki nilai negatif lebih mendominasi, 

yakni sejumlah 47 (54.90%) responden. Pada ibu yang mempunyai nilai budaya 

dan gaya hidup positif cenderung melakukan kunjungan antenatal care dan yang 

negatif cenderung tidak mematuhi jadwal kunjungan antenatal care-nya selama 

masa kehamilan. Statistik menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara faktor 
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nilai budaya dan gaya hidup dengan kunjungan antenatal care. Hampir separuh dari 

responden masih mempercayai beberapa keyakinan yang salah terhadap masa 

kehamilan, serta masih ada beberapa responden yang memilih jawaban “setuju” 

pada pernyataan “Saya merasa takut untuk memeriksakan kehamilan saya di 

puskesmas/bidan/dokter”.  Responden nomor 19, 35, 67, dan 68 memilih jawaban 

“setuju” pada pernyataan “Sering memeriksakan kehamilan akan membuat 

kehamilan saya menjadi bermasalah”. Keempat responden tersebut memiliki latar 

pendidikan yang rendah, sehingga masih cenderung memegang teguh keyakinan 

dari keluarga dan leluhur yang diajarkan secara turun-temurun.  

Nilai budaya dan gaya hidup yang negatif adalah kepercayaan yang tidak 

mengarah atau mengacu pada kesehatan (Yunitasari, Pradanie dan Susilawati, 

2016). Nilai budaya dan gaya hidup negatif yang dimiliki responden antara lain 

adalah tidak memeriksakan kehamilan jika dirasa tidak ada keluhan. WHO 

menyatakan bahwa budaya atau kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek, 

atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan tersebut berdasarkan keyakinan dan 

tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu (Notoatmodjo, 2007). Sistem 

kepercayaan biasanya terwujud dalam bentuk pikiran dan gagasan manusia tentang 

suatu hal yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun menurun 

(Koentjaraningrat, 1987). Hal ini dibuktikan dengan data umum responden yang 

mayoritas tinggal serumah dengan keluarga besar, baik itu dengan keluarga dari 

ibu, ataupun keluarga mertua/suami, sehingga pengaruh dari generasi sebelumnya 

masih kuat dalam mempengaruhi aktivitas sehari-hari responden. Meskipun begitu, 

ada beberapa responden yang mengaku masih mengetahui budaya/keyakinan 

seputar kehamilan yang dianut suku mereka, namun sudah tidak mempraktikkannya 
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lagi karena menurut mereka sudah tidak sesuai dengan informasi-informasi baru 

yang mereka dapat dari petugas kesehatan saat penyuluhan atau saat mengikuti 

kelas ibu hamil. Sedangkan nilai budaya dan gaya hidup positif yang sesuai dengan 

kesehatan antara lain keyakinan bahwa memeriksakan kehamilan secara berkala 

dan sesuai jadwal yang telah ditentukan adalah hal yang baik dan sepatutnya 

dilakukan. 

Menurut teori Transcultural Nursing Leininger (2002) menyatakan bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan 

lain, serta kebiasaan yangdi dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Budaya dan gaya hidup mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang yang 

kemudian akan berdampak pada status kesehatan orang tersebut. Budaya dan gaya 

hidup menggambarkan cara seseorang mempersepsikan sesuatu, bertingkah laku, 

dan menilai sesuatu yang ada di sekitarnya. Budaya adalah norma atau tindakan 

dari anggota kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta memberikan petunjuk 

berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. menjelaskan bahwa budaya 

merupakan pandangan hidup dari seorang individu atau kelompok dengan mengacu 

pada nilai-nilai, keyakinan, norma, pola, dan praktik yang dipelajari, dibagikan, dan 

diwariskan antar generasi (Munawara, Yasak dan Dewi, 2015). Leininger juga 

berpendapat bahwa manusia cenderung untuk mempertahankan kebudayaannya 

walaupun hal itu kurang baik, perilaku responden ini didukung juga oleh 

lingkungan responden. 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian teori di atas, pada dasarnya 

kebudayaan dalam suatu daerah terbentuk pada kebiasaan hidup yang terdapat 
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dalam suatu lingkungan masyarakat, yang pada akhirnya kebiasaan yang telah 

banyak dicontoh oleh sebagian besar masyarakat tersebut akan mempengaruhi 

pandangan dan perilaku seseorang terhadap suatu masalah atau fenomena yang ada. 

Sehingga apabila seseorang menganut suatu kebudayaan yang mendukung suatu 

hal yang positif dan sejalan dengan kesehatan, seperti misalnya pemeriksaan 

antenatal care, maka akan mendorong perilaku kesehatan yang positif pula. 

5.2.4 Hubungan faktor ekonomi dengan kunjungan antenatal care 

Data pada tabel 5.6 menunjukkan dari 89 responden, hampir separuh dari 

responden memiliki faktor ekonomi yang rendah yaitu sebanyak 35 orang (39,3%). 

Responden yang memiliki skor faktor ekonomi rendah namun tetap melakukan 

kunjungan antenatal sebanyak 23 orang (25,8%). Sedangkan responden dengan 

faktor ekonomi tinggi namun masih tidak patuh dalam melakukan kunjungan 

antenatal care sebanyak 3 orang (3,3%). Sebagian besar responden menyatakan 

memiliki penghasilan di atas Upah Minimun Regional Bangkalan, meskipun tidak 

diketahui jumlah yang pasti di tiap bulannya. Hal ini dikarenakan mayoritas suami 

responden bekerja sebagai wiraswasta/petani, sehingga tidak memiliki penghasilan 

yang pasti setiap bulannya.  

Leininger (2002) dalam teorinya menjelaskan bahwa keluarga yang dalam 

kondisi perekonomian yang kurang baik akan cenderung membuat keputusan 

berkaitan dengan kesehatan yang sekiranya tidak dapat merugikan. Pada kasus 

dalam penelitian ini, responden rata-rata mempunyai penghasilan yang baik dan 

mengikuti jadwal antenatal care karena faktor sosial keluarga. Faktor ekonomi 

yang mempengaruhi kunjungan antenatal care erat kaitannya dengan pekerjaan 
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responden. Sebagian besar responden tidak bekerja, atau sebagai ibu rumah tangga 

sehingga tidak mendapatkan pendapatan setiap bulannya. Pendapatan yang 

diperoleh berasal dari anggota keluarga yang lain, misalnya suami. Apabila sumber 

pendapatan dalam keluarga rendah, maka akan mempengaruhi pertimbangan dalam 

mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pelayanan selama masa kehamilan seperti 

antenatal care. Penelitian Tran dkk. (2012) menemukan bahwa status ekonomi 

yang rendah berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku ibu dalam melakukan 

kunjungan antenatal care, terutama ibu di daerah pedesaan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti meyakini bahwa semakin baik faktor 

ekonomi, maka akan mendorong munculnya rasa aman dalam mempraktikkan 

perilaku kesehatan yang positif, sehingga akan meningkatkan status kesehatan. 

5.2.5 Hubungan faktor pendidikan dengan kunjungan antenatal care 

Berdasarkan data pada tabel 5.7 yaitu jenjang pendidikan terakhir 

ibu/responden, persentase terbanyak adalah adalah responden dengan pendidikan 

terakhir SMA/sederajat yaitu 34 (38,2%) responden. Pendidikan tertinggi kedua 

adalah SMP (33,7%). Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan responden 

cukup baik, karena mayoritas sudah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. 

Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang 

menentukan seberapa besar pengetahuan yang dimilikinya. Ibu hamil yang 

berpendidikan memiliki pemahaman yang lebih mengenai masalah kesehatan 

sehingga memengaruhi sikap mereka terhadap kehamilannya sendiri maupun 

pemenuhan gizinya selama hamil. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Hastono (2008) 
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yang mengatakan bahwa pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, 

salah satunya adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

mudah dalam menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif dan 

berkesinambungan. Pendidikan dapat meningkatkan kematangan intelektual 

seseorang. Semakin tinggi pendidikan formal akan semakin baik pengetahuan 

tentang kesehatan. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung pula memiliki 

perhatian yang besar terhadap kesehatannya sehingga jika individu tersebut 

mengalami gangguan kesehatan maka ia akan segera mencari pelayanan kesehatan, 

dan usaha untuk mencari informasi akan lebih tinggi, karena orang yang memiliki 

dasar pendidikan tinggi lebih mudah mengerti dan memahami informasi yang 

diterimanya bila dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah (Heriyanti, 

2012). 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan sebagian besar responden yang 

berpendidikan tinggi dan menengah cenderung melakukan kunjungan ANC, namun 

masih terdapat juga responden yang tidak melakukan kunjungan ANC meskipun 

pendidikan mereka dinilai cukup, yaitu sebanyak 16 responden (18%). Hal ini dapat 

diakibatkan karena lebih rendahnya pendidikan orang-orang terdekat responden, 

seperti suami. Jadi meskipun responden memiliki riwayat pendidikan yang baik, 

jika tidak didukung oleh support system yang baik pula, maka akan menghambat 

responden dalam mendapatkan status kesehatan yang baik pula. 

Menurut teori transcultural nursing oleh Leininger (2002), semakin tinggi 

pendidikan ibu maka keyakinan ibu biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah 
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yang rasional dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang 

sesuai dengan kondisi kesehatannya. Tingkat pendidikan yang baik akan 

menghasilkan pengetahuan yang baik dan dari pengetahuan yang baikakan 

mempengaruhi perilaku yang baik.  

Menurut peneliti dengan banyaknya responden yang lulusan pendidikan 

menengah merupakan sebuah peluang tersendiri bagi pemerintah untuk dapat 

menggencarkan promosi tentang kehamilan yang sehat serta perilaku kesehatan 

yang positif selama masa kehamilan. Namun. yang juga harus diwaspadai bersama 

adalah semakin tinggi pendidikan seseorang sebetulnya tingkat kekritisan 

seseorang semakin tinggi. Artinya pemerintah dan/atau kader kesehatan dituntut 

untuk lebih cerdas dalam memberikan informasi.  

5.2.6 Faktor dominan yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care 

di wilayah kerja Puskesmas Burneh 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor teknologi, faktor sosial dan 

keluarga, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor ekonomi, dan faktor 

pendidikan memiliki hubungan dengan kunjungan antenatal care yang dilakukan 

ibu selama masa kehamilan. Kelima faktor tersebut secara bersama-sama 

mempengaruhi pola perilaku ibu dalam kepatuhannya dalam menjalankan 

antenatal care. Setiap faktor yang diteliti memiliki nilai Odd Ratio, dan yang paling 

dominan berhubungan dengan kepatuhan kunjungan antenatal care adalah variabel 

nilai budaya dan gaya hidup. 
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Berdasarkan uji statistik didapatkan hasil bahwa ibu hamil dengan nilai 

budaya dan gaya hidup yang positif akan 4,1 kali lebih cenderung melakukan 

kunjungan antenatal care. Hal ini dikarenakan oleh terjadinya pergeseran 

keyakinan terhadap budaya yang dulu diturunkan oleh generasi sebelumnya. 

Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan serta evidence-based yang 

dialami oleh masyarakat membuat masyarakat sadar bahwa beberapa keyakinan 

perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun 

sebagian besar responden masih mengetahui tentang beberapa mitos yang berlaku 

selama masa kehamilan, namun responden sudah dapat berpikir kritis dan rasional 

untuk tidak mempraktikkan kebudayaan atau gaya hidup yang bertentangan dengan 

perilaku kesehatan yang positif. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal 

care di Puskesmas Burneh Kabupaten Bangkalan. 

6.1 Kesimpulan 

1. Nilai ‘cukup’ mendominasi pada faktor teknologi dan kaitannya dengan 

kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan antenatal care.  

2. Semakin baik faktor dukungan sosial dan keluarga yang didapat ibu, 

semakin dapat membuat ibu lebih percaya diri dalam melakukan 

kunjungan antenatal care. 

3. Faktor budaya berhubungan dengan kunjungan antenatal care ibu 

selama masa kehamilan. Semakin positif budaya yang dianut oleh ibu, 

maka kunjungan antenatal care-nya akan akan semakin patuh. 

4. Faktor perekonomian ibu dan keluarga berhubungan dengan kunjungan 

antenatal care ibu selama masa kehamilan. Semakin baik 

perekonomian ibu dan keluarga, maka kunjungan antenatal care akan 

semakin patuh. 

5. Faktor pendidikan yang didapat oleh ibu berhubungan dengan 

kunjungan antenatal care ibu selama masa kehamilan. Semakin tinggi 

jenjang pendidikan yang ditempuh oleh ibu, maka kunjungan antenatal 

care akan semakin patuh. 
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6. Faktor dominan yang mempengaruhi kunjungan antenatal care pada 

ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Burneh adalah faktor nilai 

budaya dan gaya hidup. 

6.2 Saran 

1. Bagi Responden 

Diharapkan ibu lebih sadar tentang perilaku kesehatan yang positif, 

serta meningkatkan keaktifan dalam berpartisipasi untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan, 

terutama dalam hal kunjungan antenatal care. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan yang terkait diharapkan untuk meningkatkan 

program promosi dan edukasi kepada ibu hamil terkait pentingnya 

kepatuhan melakukan kunjungan antenatal care sehingga dapat 

meningkatkan angka kepatuhan ibu hamil dalam melakukan kunjungan 

antenatal care dan meminimalkan ibu dari komplikasi kehamilan serta 

kelahiran yang tidak diinginkan sehingga angka kematian ibu dan anak 

bisa berkurang. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan bagi instansi kesehatan terkait untuk memberikan edukasi 

yang lebih dimunculkan ke arah manfaat dan dampak jika tidak teratur 

dalam kunjungan Antenatal care (ANC) sehingga menimbulkan 

keyakinan dalam diri ibu hamil serta memberikan informasi yang cukup 

tentang ANC. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil analisis ini dapat digunakan untuk membuat rujukan 

serta perlu dlakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi ibu dalam melakukan kunjungan yang belum 

dapat dimunculkan dan dibahas dalam penelitian ini.  
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Lampiran 2 

Surat Izin Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 3  

Informed Consent 

 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

No. Hp  : 

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Kunjungan Antenatal care (ANC) 

Berbasis Teori Transcultural Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas Burneh” 

2. Tidak ada perlakukan dan tidak ada bahaya yang akan timbul jika menjadi 

responden. 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian. 

4. Waktu penjelasan dan pengisian kuesioner maksimal 30 menit. 

5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai responden penelitian. 

6. Kerahasiaan informasi yang diberikan. 

Dan setelah mendapat kesempatana mengajukan pertanyaan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut, maka dengan ini secara sukarela dan 

penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan bersedia/ 

tidak bersedia *) menjadi subyek penelitian. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Surabaya,.......................2

018 

Peneliti, 

 

 

Aviati Faradhika 

Responden, 

 

 

(........................................) 

Saksi, 

 

 

(........................................) 

*) coret salah satu 
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Lampiran 4 

Lembar Kuesioner Penelitian 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Analisis Faktor Kunjungan Antenatal care (ANC) Berbasis 

Teori Transcultural Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas Burneh 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care di 

wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori Transcultural Nursing 

Tujuan Khusus 

5. Menganalisis hubungan antara faktor teknologi terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori 

Transcultural Nursing 

6. Menganalisis hubungan antara faktor sosial dan keluarga terhadap 

kunjungan antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori 

Transcultural Nursing 

7. Menganalisis hubungan antara faktor nilai budaya dan gaya hidup terhadap 

kunjungan antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori 

Transcultural Nursing 

8. Menganalisis hubungan antara faktor ekonomi terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori 

Transcultural Nursing 

9. Menganalisis hubungan antara faktor pendidikan terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori 

Transcultural Nursing 

10. Menganalisis hubungan antara faktor politik dan legal terhadap kunjungan 

antenatal care di wilayah kerja Puskesmas Burneh berbasis teori 

Transcultural Nursing 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan 

cross sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk subjek. Subjek hanya 
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terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan perihal faktor-

faktor yang mempengaruhi kunjungan antenatal care berdasarkan teori 

Transcultural Nursing. 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kunjungan antenatal care berdasarkan teori Transcultural Nursing. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam 

penelitian ini, karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya pengisian kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti. 

Hak untuk mengundurkan diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya insentif untuk subyek 

Oleh karena keikusertaan subyek (responden) sangat membantu dalam penelitian 

ini, maka ada insentif berupa souvenir. 

Narahubung 

Nama   : Aviati Faradhika 

Alamat   : Jalan Mulyorejo Barat No.30, Surabaya 

Nomor telepon : 085648341708 

Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya 

sampaikan terimakasih. 

       Surabaya, .................... 

2018 

 

 

 

Yang mendapat penjelasan, 

Responden 

 

 

 

(........................................) 

  Yang memberi penjelasan, 

                         Peneliti 

 

 

 

                          (Aviati Faradhika) 
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LEMBAR KUESIONER 

ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) 

BERBASIS TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS BURNEH 

 

No. Responden :  

Tanggal Pengisian :  

Petunjuk pengisian: 

1) Kuesioner ini diisi oleh responden 

2) Isilah kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai 

3) Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Ibu 

saat ini 

 

Data Responden  

A.  Data Demografi 

1) Usia ibu  : ............ tahun  

2) Usia anak  : ............ bulan 

3) Jumlah anak : …….… orang 

4) Jenis keluarga (yang tinggal serumah) 

a. Keluarga Inti (ayah, ibu, dan anak) 

b. Keluarga Besar (kakek, nenek, saudara, ayah, ibu, dan anak) 

5) Jumlah anggota keluarga (yang tinggal serumah) 

a. 3 orang     c. 5 orang  

b. 4 orang     d. >5 orang  

6) Pekerjaan Ibu 

……………………………………………………………………..... 

7) Pekerjaan Suami 

………………………………………………………………………. 

8) Pendidikan Terakhir Suami 

……………………………………………………………………….. 
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Faktor Teknologi 

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong 

yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Skor 
Ya Tidak 

1. 
Saya bergantung pada internet dalam 

mencari/menemukan info seputar 

perawatan kehamilan 

  
 

2. 
Saya mencari informasi mengenai 

antenatal care dari media elektronik 

(televisi, radio, atau handphone) 

  
 

3. 

Saya mencari informasi tentang 

antenatal care melalui media cetak 

(contoh: koran, majalah, poster, atau 

buku) 

  

 

4. 
Saya mendapatkan banyak informasi 

mengenai antenatal care saat periksa 

ke bidan/petugas puskesmas 

  
 

5. 

Saya merasa termotivasi untuk 

memeriksakan kehamilan saya setelah 

membaca informasi yang saya dapat 

dari media cetak/elektronik 

  

 

6. 

Fasilitas pendidikan kesehatan, 

penyuluhan, dan kelas ibu hamil 

sangat membantu saya selama masa 

kehamilan 
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Faktor Sosial dan Keluarga 

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong 

yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) 

No. Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. 

Suami saya ingin tahu kondisi 

kehamilan saya seusai saya 

melakukan pemeriksaan kehamilan di 

puskesmas/bidan/dokter 

    

2. 
Saya diminta oleh suami berangkat 

sendiri untuk memeriksakan 

kehamilan di pukesmas/bidan/dokter 

  
  

3. 
Suami saya menemani saya saat 

memeriksakan kehamilan di 

pukesmas/bidan/dokter 

  
  

4. 
Kerabat/ibu/mertua siap mengantar 

saya memeriksakan kehamilan jika 

suami saya sedang berhalangan 

  
  

5. 
Saya dipuji oleh suami saya jika saya 

memeriksakan kehamilan di 

pukesmas/bidan/dokter 

  
  

6. 

Tokoh masyarakat sekitar (Pak/Ibu 

RT, Kepala Desa, atau 

Ustadz/Ustadzah) menghimbau 

warga agar periksa kehamilan di 

layanan kesehatan terdekat 

(bidan/puskesmas) 

  

  

7. 

Ibu/mertua saya memberikan 

informasi tentang layanan kesehatan 

yang harus saya dapatkan saat saya 

hamil 

  

  

8. Ibu/mertua mengacuhkan hasil 

pemeriksaan kehamilan saya 
    

9. 
Saya akan memeriksakan kehamilan 

saya hanya jika diminta oleh 

suami/keluarga saja 
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Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong 

yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) 

No. Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. 
Saya yakin bahwa memeriksakan 

kehamilan di puskesmas/bidan/dokter 

adalah tindakan yang tepat 

  
  

2. 
Saya merasa takut untuk memeriksakan 

kehamilan saya di 

puskesmas/bidan/dokter 

  
  

3. Saya selalu melakukan semua anjuran 

yang diberikan oleh bidan/dokter 
    

4. Saya selalu meminum obat yang saya 

dapat dari puskesmas/bidan 
    

5. Saya meminum jamu khusus untuk 

memperlancar kehamilan saya 
    

6. 
Saya memeriksakan kehamilan saya di 

puskesmas karena saya benar-benar 

peduli dengan kesehatan janin saya 

  
  

7. 

Saya menghindari beberapa makanan 

tertentu saat hamil karena menurut budaya 

saya makanan-makanan tesebut tidak baik 

dikonsumsi oleh ibu hamil 

  

  

8. 
Menurut budaya saya, ada beberapa 

tindakan tertentu yang harus saya lakukan 

saat hamil 

  
  

9. 
Sering memeriksakan kehamilan akan 

membuat kehamilan saya menjadi 

bermasalah 
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Faktor Ekonomi 

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong 

yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) 

No. Pernyataan Ya Tidak Skor 

1. Keluarga mendapatkan 

penghasilan/pemasukan yang pasti setiap 

bulannya dari pekerjaan yang dijalani 

   

2. Penghasilan total yang diperoleh keluarga 

(Bapak dan Ibu) dalam satu bulan lebih dari 

UMR Kabupaten Bangkalan (lebih dari Rp 

1.665.000,-) 

   

3. Keluarga memiliki sumber penghasilan 

lain/usaha sampingan 
   

4. Saya mempunyai asuransi kesehatan yang 

membantu saya membiayai layanan kesehatan 
   

5. Keluarga saya memiliki simpanan uang yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
   

6. Keadaan ekonomi saya membuat saya lebih 

percaya diri menghadapi masa kehamilan 
   

 

 

Faktor Pendidikan 

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong 

yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) 

 

Pendidikan terakhir ibu adalah: 

 

 

Tamat SD sederajat/tidak tamat SMP 

 

Tamat SMP sederajat/tidak tamat SMA 

 

Tamat SMA sederajat 

 

Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 
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Dependen: Kunjungan ANC 

 

Beri tanda silang ( X ) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi Ibu 

 

1. Dalam tiga bulan pertama kehamilan (trimester 1), berapa kali ibu melakukan 

pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan? 

a. 1 kali 

b. Lebih dari 1 kali 

c. Tidak pernah 

 

2. Dalam tiga bulan kedua kehamilan (trimester II), berapa kali ibu melakukan 

pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan? 

a. 1 kali 

b. Lebih dari 1 kali 

c. Tidak pernah 

 

3. Dalam tiga bulan terakhir kehamilan (trimester III), berapa kali ibu melakukan 

pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. Lebih dari 2 kali 

d. Tidak pernah 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Per Variabel 

1. Faktor Teknologi 

 

Correlations 

 Teknologi_

P1 

Teknologi_

P2 

Teknologi

_P3 

Teknologi_

P4 

Teknologi_

P5 

Teknologi_P6 Teknologi_P7 Total_Teknologi 

Teknologi_P1 

Pearson Correlation 1 .180 .94 .181** .100** .223 .355* .421** 

Sig. (2-tailed)  .070 .287 .005 .000 .116 .032 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Teknologi_P2 

Pearson Correlation .480 1 .612* .327 .480 .480 .577* .806** 

Sig. (2-tailed) .070  .015 .234 .070 .070 .024 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Teknologi_P3 

Pearson Correlation .294 .612* 1 .535* .294 .784** .000 .663** 

Sig. (2-tailed) .287 .015  .040 .287 .001 1.000 .007 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Teknologi_P4 

Pearson Correlation .681** .327 .535* 1 .681** .681** .378 .764** 

Sig. (2-tailed) .005 .234 .040  .005 .005 .165 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Teknologi_P5 

Pearson Correlation 1.000** .480 .294 .681** 1 .423 .555* .821** 

Sig. (2-tailed) .000 .070 .287 .005  .116 .032 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Teknologi_P6 Pearson Correlation .423 .480 .784** .681** .423 1 .139 .721** 
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Sig. (2-tailed) .116 .070 .001 .005 .116  .622 .002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Teknologi_P7 

Pearson Correlation .555* .577* .000 .378 .555* .139 1 .650** 

Sig. (2-tailed) .032 .024 1.000 .165 .032 .622  .009 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total_Teknologi 

Pearson Correlation .821** .806** .663** .764** .821** .721** .650** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .007 .001 .000 .002 .009  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.853 7 
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2. Faktor Sosial dan Keluarga 

Correlations 

 Sosial_Kelu

arga_P1 

Sosial_Kelu

arga_P2 

Sosial_Kelu

arga_P3 

Sosial_Kelu

arga_P4 

Sosial_Kelu

arga_P5 

Sosial_Kelu

arga_P6 

Sosial_Kelu

arga_P7 

Sosial_Kelu

arga_P8 

Sosial_Kelu

arga_P9 

Total_Sosial_

Keluarga 

Sosial_Keluar

ga_P1 

Pears

on 

Correl

ation 

1 .437 .344 .384 .447 .060 .394 -.101 .113 .554* 

Sig. 

(2-

tailed) 

 .103 .210 .157 .095 .833 .146 .719 .690 .032 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sosial_Keluar

ga_P2 

Pears

on 

Correl

ation 

.437 1 .801** .233 .317 .417 .127 .089 .213 .685** 

Sig. 

(2-

tailed) 

.103  .000 .404 .249 .122 .652 .753 .445 .005 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Sosial_Keluar

ga_P3 

Pears

on 

Correl

ation 

.344 .801** 1 .352 .443 .276 .329 .403 .261 .766** 

Sig. 

(2-

tailed) 

.210 .000  .198 .098 .319 .230 .136 .348 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sosial_Keluar

ga_P4 

Pears

on 

Correl

ation 

.384 .233 .352 1 .816** .367 .351 .312 .260 .676** 

Sig. 

(2-

tailed) 

.157 .404 .198  .000 .179 .200 .257 .350 .006 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sosial_Keluar

ga_P5 

Pears

on 

Correl

ation 

.447 .317 .443 .816** 1 .067 .110 .393 .309 .647** 

Sig. 

(2-

tailed) 

.095 .249 .098 .000  .812 .695 .147 .263 .009 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Sosial_Keluar

ga_P6 

Pears

on 

Correl

ation 

.060 .417 .276 .367 .067 1 .307 .245 .401 .586* 

Sig. 

(2-

tailed) 

.833 .122 .319 .179 .812  .265 .379 .139 .022 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sosial_Keluar

ga_P7 

Pears

on 

Correl

ation 

.394 .127 .329 .351 .110 .307 1 .402 .209 .584* 

Sig. 

(2-

tailed) 

.146 .652 .230 .200 .695 .265  .138 .454 .022 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sosial_Keluar

ga_P8 

Pears

on 

Correl

ation 

-.101 .089 .403 .312 .393 .245 .402 1 .231 .518* 

Sig. 

(2-

tailed) 

.719 .753 .136 .257 .147 .379 .138  .408 .048 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Sosial_Keluar

ga_P9 

Pears

on 

Correl

ation 

.113 .213 .261 .260 .309 .401 .209 .231 1 .553* 

Sig. 

(2-

tailed) 

.690 .445 .348 .350 .263 .139 .454 .408  .033 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total_Sosial_

Keluarga 

Pears

on 

Correl

ation 

.554* .685** .766** .676** .647** .586* .584* .518* .553* 1 

Sig. 

(2-

tailed) 

.032 .005 .001 .006 .009 .022 .022 .048 .033  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.785 9 
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3. Faktor Budaya dan Gaya Hidup 

Correlations 

 Variabel3_

P1 

Variabel3_

P2 

Variabel3_

P3 

Variabel3_

P4 

Variabel3_

P5 

Variabel3_

P6 

Variabel3_

P7 

Variabel3_

P8 

Variabel3_

P9 

Total_Variabe

l3 

Variabel3_P1 

Pearson 

Correlatio

n 

1 .469 .304 .592* .395 .096 .253 .091 .605* .629* 

Sig. (2-

tailed) 

 .078 .270 .020 .145 .733 .364 .746 .017 .012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel3_P2 

Pearson 

Correlatio

n 

.469 1 .587* .602* .534* .273 .143 .320 .317 .705** 

Sig. (2-

tailed) 

.078  .021 .018 .040 .324 .611 .244 .249 .003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel3_P3 

Pearson 

Correlatio

n 

.304 .587* 1 .280 .464 .673** .131 .381 .422 .704** 

Sig. (2-

tailed) 

.270 .021  .311 .081 .006 .642 .162 .117 .003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Variabel3_P4 

Pearson 

Correlatio

n 

.592* .602* .280 1 .761** .015 .367 .294 .317 .700** 

Sig. (2-

tailed) 

.020 .018 .311  .001 .958 .179 .287 .249 .004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel3_P5 

Pearson 

Correlatio

n 

.395 .534* .464 .761** 1 .392 .394 .389 .260 .775** 

Sig. (2-

tailed) 

.145 .040 .081 .001  .149 .147 .152 .350 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel3_P6 

Pearson 

Correlatio

n 

.096 .273 .673** .015 .392 1 .111 .219 .356 .529* 

Sig. (2-

tailed) 

.733 .324 .006 .958 .149  .695 .434 .192 .042 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel3_P7 

Pearson 

Correlatio

n 

.253 .143 .131 .367 .394 .111 1 .339 .329 .597* 

Sig. (2-

tailed) 

.364 .611 .642 .179 .147 .695  .216 .231 .019 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Variabel3_P8 

Pearson 

Correlatio

n 

.091 .320 .381 .294 .389 .219 .339 1 -.107 .525* 

Sig. (2-

tailed) 

.746 .244 .162 .287 .152 .434 .216  .705 .044 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel3_P9 

Pearson 

Correlatio

n 

.605* .317 .422 .317 .260 .356 .329 -.107 1 .615* 

Sig. (2-

tailed) 

.017 .249 .117 .249 .350 .192 .231 .705  .015 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total_Variabe

l3 

Pearson 

Correlatio

n 

.629* .705** .704** .700** .775** .529* .597* .525* .615* 1 

Sig. (2-

tailed) 

.012 .003 .003 .004 .001 .042 .019 .044 .015  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.793 9 
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4. Faktor Ekonomi 

Correlations 

 Variabel4_P1 Variabel4_P2 Variabel4_P3 Variabel4_P4 Variabel4_P5 Variabel4_P6 Total_V4 

Variabel4_P1 

Pearson Correlation 1 .327 .068 .492 .327 .327 .696** 

Sig. (2-tailed)  .234 .810 .062 .234 .234 .004 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel4_P2 

Pearson Correlation .327 1 .134 .161 1.000** 1.000** .734** 

Sig. (2-tailed) .234  .635 .566 .000 .000 .002 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel4_P3 

Pearson Correlation .068 .134 1 .452 .134 .134 .521* 

Sig. (2-tailed) .810 .635  .091 .635 .635 .046 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel4_P4 

Pearson Correlation .492 .161 .452 1 .161 .161 .700** 

Sig. (2-tailed) .062 .566 .091  .566 .566 .004 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel4_P5 

Pearson Correlation .327 1.000** .134 .161 1 1.000** .734** 

Sig. (2-tailed) .234 .000 .635 .566  .000 .002 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Variabel4_P6 

Pearson Correlation .327 1.000** .134 .161 1.000** 1 .734** 

Sig. (2-tailed) .234 .000 .635 .566 .000  .002 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Total_V4 
Pearson Correlation .696** .734** .521* .700** .734** .734** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .002 .046 .004 .002 .002  
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N 15 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.726 6 
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Lampiran 6 

Data Demografi Responden 

Nomor 

Responden 
Usia Ibu 

Usia 

Anak 

Jumlah 

Anak 

Jenis 

Keluarga 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga 

Pekerjaan Ibu Pekerjaan Suami 
Pendidikan Terakhir 

Suami 

1 28 4 2 Besar D Pedagang Wiraswasta SMP 

2 24 1,5 2 Besar B Ibu Rumah Tangga Petani SMP 

3 22 2 1 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMA 

4 21 4 2 Besar D Ibu Rumah Tangga TKI SMP 

5 25 1,5 1 Besar C Ibu Rumah Tangga Buruh SMA 

6 26 1,5 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Sopir SD 

7 27 3 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Pedagang SMP 

8 35 3 4 Besar D Ibu Rumah Tangga Sopir SD 

9 27 1 3 Inti C Ibu Rumah Tangga Kuli SD 

10 28 5 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

11 33 1 2 Inti B Ibu Rumah Tangga TKI SMP 

12 38 3 3 Inti B Guru Wiraswasta SMA 

13 21 6 1 Besar C Ibu Rumah Tangga Sopir SD 

14 32 3 3 Inti C Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta SMA 

15 30 2 2 Inti D Ibu Rumah Tangga Sopir SD 

16 35 1 3 Inti C Ibu Rumah Tangga Petani SD 

17 28 1 3 Besar D Wiraswasta Petani SMP 

18 28 6 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Sarjana/Diploma 

19 27 4 2 Besar D Pedagang Kuli SMP 
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20 23 2 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Swasta Sarjana/Diploma 

21 24 6 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Pedagang SMP 

22 30 5 3 Inti C PNS Wiraswasta SMA 

23 27 4 2 Besar B Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

24 26 4 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Buruh SMP 

25 27 2 2 Besar C Pedagang Sopir SMA 

26 24 5 1 Inti B Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

27 25 5 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMA 

28 26 6 2 Besar C Ibu Rumah Tangga Pedagang SD 

29 23 3 1 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

30 28 6 3 Besar C Ibu Rumah Tangga Kuli SD 

31 25 3 2 Besar C Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMA 

32 27 3 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Pedagang SMP 

33 22 4 1 Inti A PNS Karyawan Swasta Sarjana/Diploma 

34 32 5 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Swasta SMA 

35 29 5 4 Inti C Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

36 26 4 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

37 34 5 3 Inti B Wiraswasta Karyawan Swasta SMA 

38 28 4 1 Inti B Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

39 27 3 3 Inti C Pedagang PNS Sarjana/Diploma 

40 29 5 2 Besar C Wiraswasta Karyawan Swasta SMA 

41 30 4 3 Besar C Ibu Rumah Tangga Pedagang SD 

42 26 2 1 Inti A Guru Sopir SMA 
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43 21 3 1 Besar D Ibu Rumah Tangga Petani SMP 

44 21 2 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Pedagang SMP 

45 28 4 3 Besar D Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta SMA 

46 26 2,5 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Sarjana/Diploma 

47 23 3 1 Besar D Pedagang Petani SMP 

48 24 5 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMA 

49 30 2 2 Inti C Guru Karyawan Swasta Sarjana/Diploma 

50 27 4 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Buruh SMP 

51 23 2 1 Besar C Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta SMA 

52 35 3 3 Besar D Ibu Rumah Tangga Kuli SMP 

53 25 5 1 Inti B Karyawan Swasta Wiraswasta SMA 

54 31 1 2 Besar D PNS Wiraswasta SMA 

55 29 2 2 Besar D Ibu Rumah Tangga PNS Sarjana/Diploma 

56 24 4 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

57 23 2 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Pedagang SMP 

58 28 4 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMA 

59 27 3 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Pedagang SMA 

60 22 4 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta Sarjana/Diploma 

61 25 3 1 Inti B Ibu Rumah Tangga Buruh SMP 

62 26 5 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Sopir SMP 

63 27 3 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Pedagang SMA 

64 39 3 3 Inti C Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta SMA 

65 30 2 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Sopir SD 
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66 22 4 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

67 21 3 1 Besar D Ibu Rumah Tangga Kuli Bangunan SD 

68 25 3 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta SMA 

69 24 5 2 Besar C Karyawan Swasta Wiraswasta SMA 

70 32 4 3 Besar D Guru Karyawan Swasta Sarjana/Diploma 

71 27 3 2 Besar D Ibu Rumah Tangga Pedagang SMA 

72 21 4 1 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Sarjana/Diploma 

73 21 6 1 Inti C Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta SMA 

74 28 6 3 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

75 30 5 3 Inti C PNS Wiraswasta Sarjana/Diploma 

76 21 2 1 Besar D Pedagang Wiraswasta SMP 

77 31 4 3 Besar C Ibu Rumah Tangga Sopir SMP 

78 25 5 2 Inti B Guru Wiraswasta SMP 

79 29 1 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Petani SD 

80 30 2,5 3 Besar D Ibu Rumah Tangga Wiraswasta SMP 

81 22 5 1 Besar C Karyawan Swasta Swasta SMA 

82 21 3 1 Besar C Ibu Rumah Tangga Petani SD 

83 28 1 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Petani SMP 

84 21 1 1 Besar D Mahasiswa Petani SMP 

85 23 3 1 Inti A Ibu Rumah Tangga Kuli SD 

86 25 2 2 Inti B Pedagang Wiraswasta SMA 

87 22 3 1 Besar C Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Sarjana/Diploma 

88 25 3 2 Inti B Ibu Rumah Tangga Kuli SD 
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*Keterangan: Jumlah anggota keluarga 

A= 3 orang; B=4 orang; C=5 orang; D=>5 orang 

  

89 25 1 1 Besar D Ibu Rumah Tangga Kuli SMP 
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Lampiran 7 

Uji Statistik Kuesioner Faktor Teknologi 

Crosstab 

Count   

 Teknologi Total 

baik cukup kurang 

Kepatuhan 
patuh 38 17 9 64 

tidak patuh 8 9 8 25 

Total 46 26 17 89 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.183a 2 .045 

Likelihood Ratio 6.139 2 .046 

Linear-by-Linear Association 
6.066 1 .014 

N of Valid Cases 89   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.78. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .255 .045 

N of Valid Cases 89  
 

 

Lampiran  8 

Uji Statistik Kuesioner Faktor Sosial dan Keluarga 

Crosstab 

Count   

 sosial_keluarga Total 

baik cukup kurang 

Kepatuhan 
patuh 25 37 2 64 

tidak patuh 3 19 3 25 

Total 28 56 5 89 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.651a 2 .022 

Likelihood Ratio 8.156 2 .017 

Linear-by-Linear 

Association 

7.552 1 .006 

N of Valid Cases 89   
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  a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1.40. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .281 .022 

N of Valid Cases 89  
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Lampiran  9 

Uji Statistik Kuesioner Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Crosstab 

Count   

 budaya Total 

positif negatif 

Kepatuhan 
patuh 37 27 64 

tidak patuh 5 20 25 

Total 42 47 89 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.314a 1 .001   

Continuity Correctionb 8.853 1 .003   

Likelihood Ratio 10.925 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .001 

Linear-by-Linear Association 10.198 1 .001   

N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.80. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .322 .001 

N of Valid Cases 89  

 

Lampiran 10 

Uji Statistik Kuesioner Faktor Ekonomi 

Crosstab 

Count   

 ekonomi Total 

baik cukup kurang 

Kepatuhan 
patuh 25 16 23 64 

tidak patuh 3 10 12 25 

Total 28 26 35 89 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.235a 2 .044 

Likelihood Ratio 6.978 2 .031 

Linear-by-Linear 

Association 

3.878 1 .049 

N of Valid Cases 89   
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a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

7.30. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .256 .044 

N of Valid Cases 89  
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Lampiran 11 

Uji Statistik Kuesioner Faktor Pendidikan 

Kepatuhan * pendidikan Crosstabulation 

Count   

 pendidikan Total 

tamat SD tamat smp tamat sma tamat 

perguruan 

tinggi 

Kepatuhan 
patuh 3 23 27 11 64 

tidak patuh 7 9 7 2 25 

Total 10 32 34 13 89 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.682a 3 .014 

Likelihood Ratio 9.718 3 .021 

Linear-by-Linear 

Association 

7.273 1 .007 

N of Valid Cases 89   

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.81. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .327 .014 

N of Valid Cases 89  
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Lampiran 12 

Uji Statistik Dengan Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a faktor_teknologi   1.873 2 .392  

faktor_teknologi(1) -1.137 .832 1.867 1 .172 .321 

faktor_teknologi(2) -.538 .816 .435 1 .510 .584 

sosial_keluarga   5.215 2 .074  

sosial_keluarga(1) -1.794 1.277 1.974 1 .160 .166 

sosial_keluarga(2) -2.813 1.314 4.584 1 .032 .060 

budaya(1) 1.432 .790 4.538 1 .033 4.186 

ekonomi   3.767 2 .152  

ekonomi(1) .286 1.000 .082 1 .775 1.331 

ekonomi(2) -0.449 .851 3.250 1 .071 0.638 

pendidikan   6.499 3 .090  

pendidikan(1) -1,851 1.667 2.661 1 .103 0.157 

pendidikan(2) 1.014 1.443 .494 1 .482 2.758 

pendidikan(3) .033 1.439 .001 1 .981 1.034 

Constant 1.201 1.841 .425 1 .514 3.323 

a. Variable(s) entered on step 1: faktor_teknologi, sosial_keluarga, budaya, ekonomi, pendidikan. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN.... AVIATI FARADHIKA


	1 COVER HALAMAN
	2 HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR
	3 SURAT PERNYATAAN
	4 LEMBAR PERNYATAAN
	5. LEMBAR PENGESAHAN
	6 LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI
	7 MOTTO
	8 UCAPAN TERIMA KASIH
	9 ABSTRAK
	10 ABSTRACT
	11 DAFTAR ISI
	12 DAFTAR GAMBAR
	13 DAFTAR LAMPIRAN
	14 DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH
	15 BAB 1 PENDAHULUAN
	16 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	17 BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
	18 BAB 4 METODE PENELITIAN
	19 BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN
	20 BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN
	21 DAFTAR PUSTAKA
	22 Lampiran 1
	23 Lampiran 2
	24 Lampiran 3
	25 Lampiran 4
	26 Lampiran 5
	27 Lampiran 6
	28 Lampiran 7
	29 Lampiran  8
	30 Lampiran  9
	31 Lampiran 10
	32 Lampiran 11
	33 Lampiran 12

