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ABSTRAK 
 

Pendahuluan: Program Perencanaan 
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 
(P4K) merupakan salah satu instrument 
untuk menurunkan AKI (Angka Kematian 
Ibu). Berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gresik, Desa Wringinanom 
belum menjalankan P4K secara optimal 
terutama pada ibu hamil dengan penandaan 
stiker P4K. Ibu hamil yang belum menempel 
stiker P4K sebesar (83,34%). Salah satu 
upaya pemerintah dalam menurunkan AKI 
yaitu dengan P4K. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh penyuluhan 
terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang 
stiker P4K Di Desa Wringinanom Wilayah 
Kerja Puskesmas Wringinanom Kabupaten 
Gresik. Metode: Rancangan penelitian pra 
eksperimen ini adalah One Group Pretest-
Postest. Populasi penelitian adalah semua 
ibu hamil di Desa Wringinanom Kabupaten 
Gresik yang diambil dari rekam medik 
Februari 2013 sebesar 36 orang, besar 
sampel adalah 34, yang diambil dengan 
teknik simple random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, 
kemudian dianalisis dengan uji Wilcoxon 
Sign Rank Test. Hasil: Sebelum diberikan 
penyuluhan 38,23% ibu hamil mempunyai 
pengetahuan kurang dan 58,82% 
mempunyai sikap negatif. Setelah diberikan 
penyuluhan 44,12% ibu hamil mempunyai 
pengetahuan baik dan 73,53%  mempunyai 
sikap positif. Hasil uji statistik, nilai p = 0,001 
(α<0,05) yang artinya H0 ditolak. 
Kesimpulan: Ada pengaruh penyuluhan 
terhadap sikap ibu tentang stiker P4K. 
Saran: Perlu peningkatan penyuluhan dari 
petugas kesehatan kepada keluarga dan ibu 
hamil tentang tujuan dan manfaat pengisian 
serta penempelan stiker P4K 
 

Kata kunci:  
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan 
salah satu instrument yang efektif dalam 
mencapai sasaran MDGs terutama dalam 
hal penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), 
yang telah terintegrasi sebagai satu kegiatan 
dari Desa Siaga. Salah satu upaya 
terobosan untuk percepatan penurunan AKI 
adalah P4K dengan stiker (Depkes, 2009). 

P4K dengan stiker adalah kepanjangan 
dari Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi yang merupakan 
suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di 
desa dalam rangka peningkatan peran aktif 
suami, keluarga dan masyarakat dalam 
merencanakan persalinan yang aman dan 
persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu 
hamil, termasuk perencanaan penggunaan 
KB pasca persalinan dengan menggunakan 
stiker sebagai media notifikasi sasaran 
dalam rangka meningkatkan cakupan dan 
mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi 
baru lahir. Dari pengalaman lapangan, 
ditemukan bahwa kemampuan dalam 
berkomunikasi merupakan kunci 
keberhasilan untuk dapat membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap bidan. 
Dalam P4K dengan stiker, bidan diharapkan 
berperan sebagai fasilitator dan dapat 
membangun komunikasi persuasive dan 
setara diwilayah kerjanya agar dapat 
terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga 
dan masyarakat sehingga pada akhirnya 
dapat meningkatkan kepedulian masyarakat 
terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu 
dan bayi baru lahir (Depkes, 2009). 

Berdasarkan Laporan Kematian Ibu (LKI) 
Kabupaten/Kota se Jawa Timur, AKI di 
Provinsi Jawa Timur, pada lima tahun 
terakhir, dari tahun 2007 – 2011, 
menunjukkan kecenderungan yang 
meningkat. AKI Jawa Timur pada tahun 2009 
adalah 90,70 per 100.000 kelahiran hidup, 
tahun 2010 adalah 101,40 per 100.000 
kelahiran hidup dan pada tahun 2011 adalah 
104,3 per 100.000 kelahiran hidup. Angka 
tersebut sudah melampaui dari target MDGs 
sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup 
tahun 2015 (Profil Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur, 2011). 

Berdasarkan LKI Kabupaten/ Kota se 
Jawa Timur jumlah kematian ibu adalah 627 
kasus. Masa kematian terbesar pada masa 
nifas 48,17%, sedangkan masa hamil dan 
masa persalinan masing-masing 22,49% dan 
29,35%. Penyebab kematian ibu antara lain 
perdarahan (29,35%), eklampsia (27,27%), 
infeksi (6,06%), jantung (15,47%, dan lain-



Volume VI Nomor 1, Januari 2015                                              ISSN: 2086-3098 

2 Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes 
 

lain (21,85%). Sementara itu yang menjadi 
penyebab kematian tidak langsung pada ibu 
adalah ―Empat Terlalu‖ dan ―Tiga 
Terlambat‖. Maksud dari empat terlalu 
adalah hamil terlalu muda usia (≤16 tahun), 
hamil terlalu sering (jumlah anak lebih dari 
3), hamil terlalu tua usia (≥35 tahun), dan 
hamil terlalu dekat (jarak anak < 2 tahun). 
Sedangkan ―Tiga Terlambat‖ adalah 
terlambat mendeteksi adanya resiko tinggi 
ibu hamil, terlambat mengambil keputusan 
untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan (RS) dan 
terlambat transportasi (Profil Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur, 2011). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gresik menunjukkan AKI pada 
tahun 2012 mencapai 75,96 per 100.000 
kelahiran hidup. Masa kematian terbesar 
pada masa nifas 53,33%, sedangkan masa 
hamil dan masa persalinan masing-masing  
26,67% dan 20,00%. Penyebab kematian ibu 
antara lain perdarahan (26,67%), penyakit 
lain (26,67%), eklampsi (20,00%), 
preeklampsia (13,33%), dan infeksi 
(13,33%). 

Salah satu upaya pemerintah dalam 
menurunkan kematian ibu dan bayi yaitu 
dengan meningkatkan cakupan maupun 
kualitas pelayanan. Peningkatan 
kemampuan tenaga kesehatan pada 
Puskesmas Rawat Inap dengan PONED di 
wujudkan untuk menanggulangi 
permasalahan dan kondisi kematian ibu 
dengan ―penyebab langsung.‖ Sedangkan 
Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K) diharapkan 
mampu menyelesaikan masalah atau kondisi 
‖tidak langsung‖ yang menyebabkan ibu dan 
bayi meninggal (Profil Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur, 2011).  

Berdasarkan data hasil laporan P4K 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Jumlah 
Puskesmas di Kabupaten Gresik ada 32 
Puskesmas. Dari 32 Puskesmas belum 
seluruhnya Puskesmas menjalankan P4K 
secara optimal, salah satunya puskesmas 
Wringinanom. Jumlah Desa Wilayah 
Puskesmas Wringinanom ada 10 Desa. Dari 
10 desa hanya 4 desa yang masuk dalam 
kategori desa dengan P4K, dan 6 desa yang 
belum termasuk dalam kategori desa dengan 
P4K. Dari 6 desa tersebut, masih terdapat 
ibu hamil yang tidak memeriksakan secara 
rutin kehamilannya ke petugas kesehatan, 
sehingga ibu juga tidak bisa mendeteksi 
secara dini adanya resiko tinggi dalam 
kehamilannya. Desa Wringinanom Wilayah 
Kerja Puskesmas Wringinanom masih belum 
melaksanakan P4K dengan maksimal 
terutama pada ibu hamil dengan penandaan 
stiker P4K. Ibu hamil yang belum menempel 
stiker P4K sebesar (83,34%). Hal ini 

disebabkan karena ibu merasa malu bila 
stiker ditempel dirumahnya, dan rumahnya 
tidak perlu dipasang stiker, serta kurang 
aktifnya kader. 

Pemasangan stiker P4K yang tidak 
dilakukan, akan menyebabkan menurunnya 
keterlibatan tokoh masyarakat baik formal 
maupun non formal, dukun atau pendamping 
persalinan dan kelompok masyarakat dalam 
perencanaan persalinan dan pencegahan 
komplikasi dengan stiker serta KB pasca 
salin. Selain itu ibu hamil juga tidak dapat 
mendeteksi dini adanya komplikasi pada 
kehamilannya, dan terlambatnya melakukan 
rujukan. Hal ini akan menyebabkan angka 
kematian ibu yang semakin meningkat yang 
disebabkan oleh faktor tidak langsung, yaitu 
terlambat melakukan rujukan ke fasilitas 
kesehatan (RS), terlambat mendeteksi dini 
adanya resiko tinggi ibu hamil, dan terlambat 
transportasi. Pemasangan stiker P4K 
bukanlah sekedar menempelkan stiker pada 
setiap rumah ibu hamil, tetapi harus 
dilakukan konseling kepada ibu hamil, suami 
dan keluarga untuk mendapat kesepakatan 
dan kesiapan dalam merencanakan 
persalinan. 

Untuk memaksimalkan pelaksanaan 
P4K, kemampuan dalam berkomunikasi 
merupakan kunci keberhasilan untuk dapat 
membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap bidan. Dengan diadakannya 
penyuluhan maka ibu hamil beserta 
masyarakat akan mengetahui manfaat dari 
penempelan stiker P4K, sehingga terwujud 
kerjasama dengan ibu, keluarga dan 
masyarakat dan pada akhirnya dapat 
meningkatkan kepedulian masyarakat 
terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu 
dan bayi baru lahir (Depkes, 2009). Dari latar 
belakang tersebut peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang pengaruh 
penyuluhan terhadap pengetahuan dan 
sikap ibu tentang stiker P4K 
 
Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap 
pengetahuan dan sikap ibu tentang stiker 
P4K di Desa Wringinanom Wilayah Kerja 
Puskesmas Wringinanom Kabupaten Gresik 

 
METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah pra 
eksperimen dengan rancanmgan One Group 
Pretest-Postest. Populasi penelitian adalah 
Semua ibu hamil yang  berada di Desa 
Wringinanom Wilayah Kerja Puskesmas 
Wringinanom. Kab. Gresik Pada bulan 
Februari tahun 2013 sebesar 36 orang. 
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Besar sampeladalah 34 orang yang diambil 
dengan teknik simple random sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner.  
 

HASIL PENELITIAN 

 
Pengaruh Penyuluhan Terhadap 
Pengetahuan  

 
Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari hasil pre test 9 
(26.47%) responden memiliki tingkat 
pengetahuan yang baik, 12 (35.29%) 
responden memiliki pengetahuan cukup dan 
13 (38.23%) responden memiliki 
pengetahuan kurang. Setelah diberikan 
penyuluhan dan dilanjutkan  dilakukan post 
test ditemukan perubahan tingkat 
pengetahuan yaitu 15 (44.12%) responden 
memiliki pengetahuan baik, 14 (41.18%) 
responden memiliki pengetahuan cukup dan 
5 (14.70%) responden memiliki pengetahuan 
kurang. 

Selanjutnya dianalisa melalui uji statistik 
dengan Wilcoxon Signed Rank Test maka 
diperoleh hasil p-value (0.001) < α (0,05) 
yang berarti H0 ditolak, artinya ada pengaruh 
penyuluhan terhadap pengetahuan ibu 
tentang stiker P4K. 

 
Pengaruh Penyuluhan Terhadap Sikap 

 
Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari hasil pre test 
menunjukkan 14 (41.18%) responden 
memiliki sikap positif dan 20 (58.82%) 
responden memiliki sikap negatif. Setelah 
diberikan penyuluhan lalu dilakukan post test 
ditemukan perubahan sikap pada ibu hamil, 
yaitu 25 (73.53%) responden memiliki sikap 
positif dan 9 (26.47%) responden memiliki 
sikap negatif. 

Selanjutnya dianalisa melalui uji statistik 
dengan Wilcoxon Signed Rank Test maka 
diperoleh hasil p-value (0.001) < α (0,05) 
yang berarti H0 ditolak, artinya ada pengaruh 
penyuluhan terhadap sikap ibu tentang stiker 
P4K. 

 
PEMBAHASAN 
 
Pengaruh Penyuluhan Terhadap 
Pengetahuan  

 
Hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan 
ibu tentang stiker P4K. 

Hal ini sependapat dengan teori Soekidjo 
Notoatmodjo (2003) dalam bukunya 
Pendidikan dan Perilaku Kesehatan yang 
mengemukakan bahwa pengetahuan 
merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan 
terhadap suatu obyek tertentu. 
Penginderaan terjadi melalui panca indera 
manusia yakni indera penglihatan, 
pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 
Sebagian pengetahuan manusia diperoleh 
melalui mata dan telinga. Pengetahuan 
seseorang dapat dipengaruhi oleh 
pengalaman, pendidikan, keyakinan, 
fasilitas, penghasilan dan sosial budaya. 
Pendidikan adalah sebuah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang 
atau kelompok dan juga usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan.  

Namun dalam penelitian ini ditemukan 
juga 5 (14.70%) ibu hamil yang tetap 
memiliki tingkat pengetahuan kurang 
meskipun sudah diberikan penyuluhan. 
Sesuai dengan data penelitian bahwa 5 
(14.70%) ibu hamil tersebut ternyata memiliki 
tingkat pendidikan sekolah dasar dan usia 
ibu kurang dari 20 tahun. Pendidikan sangat 
mempengaruhi pola hidup seseorang. 
Semakin tinggi pendidikan, maka makin 
mempermudah ibu dalam menerima 
informasi dan pengetahuan tentang 
kesehatan. Pendidikan yang tinggi juga 
menjadi dasar yang kokoh agar seseorang 
tidak mudah terpengaruh ke hal yang tidak 
baik. Pendidikan yang rendah, akan 
membuat ibu semakin sulit dalam menerima 
informasi dan pengetahuan mengenai 
pentingnya P4K, sehingga ibu cenderung 
tidak mempedulikan pentingnya pengisian 
serta penempelan stiker P4K. Hal ini 
sependapat dengan teori Soekidjo 
Notoatmodjo (2003) yang mengatakan 
bahwa pendidikan akan mempengaruhi 
seseorang akan pola hidupnya, terutama 
memotivasi ibu untuk memperoleh 
pengetahuan tentang kesehatan. Sedangkan 
umur juga mempengaruhi tingkat 
kematangan seseorang dalam berpikir. 
Semakin cukup umur seseorang, maka 
tingkat kematangan seseorang akan lebih 
matang dalam berfikir dan bekerja 

 
Pengaruh Penyuluhan Terhadap Sikap 

 
Hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh penyuluhan terhadap sikap ibu 
tentang stiker P4K. 

Hal ini sependapat dengan teori Soekidjo 
Notoatmodjo (2003) dalam bukunya 
Pendidikan dan Perilaku Kesehatan yang 
mengemukakan bahwa salah satu faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap 
adalah adanya sumber informasi. Sumber 
informasi dapat diperoleh dari rumah, 
sekolah, lembaga organisasi, media cetak, 
televisi, tempat pelayanan kesehatan 
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dengan berupa penyuluhan dan masih 
banyak lagi. Adanya informasi baru 
mengenai sesuatu hal akan memberikan 
landasan kognitif baru bagi terbentuknya 
sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan 
sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, 
apabila cukup kuat akan memberi dasar 
afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga 
terbentuklah arah sikap tertentu. 

Namun dalam penelitian ini ditemukan 
ada 9 (26.47%) ibu hamil tetap memiliki 
sikap negatif meskipun sudah diberikan 
penyuluhan. Sesuai dengan data penelitian 
bahwa 9 (26.47%) orang ibu hamil tersebut 
ternyata 5 (14.70%) orang memiliki 
pendidikan sekolah dasar dan 4 (11.76%) 
orang memiliki pendidikan sekolah 
menengah. Pendidikan akan mempengaruhi 
seseorang akan pola hidupnya, terutama 
dalam memotivasi ibu untuk memperoleh 
pengetahuan tentang kesehatan. Seseorang 
yang memiliki pengetahuan baik maka akan 
memberikan sikap yang positif daripada ibu 
yang memiliki pengetahuan kurang, 
sehingga ibu yang memiliki pendidikan tinggi 
akan lebih menunjukkan sikap positif ketika 
diberikan informasi tentang kesehatan yang 
penting untuk dirinya. Hal ini sependapat 
dengan teori Soekidjo Notoatmodjo (2003) 
yang mengatakan bahwa pendidikan adalah 
sebuah proses pengubahan sikap dan tata 
laku seseorang atau kelompok dan juga 
usaha mendewasakan manusia melalui 
upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 
akan mempengaruhi seseorang akan pola 
hidupnya, terutama memotivasi ibu untuk 
memperoleh pengetahuan tentang 
kesehatan. Seseorang yang memiliki 
pengetahuan baik lebih memberikan sikap 
yang positif sedangkan seseorang yang 
memiliki pengetahuan kurang lebih 
memberikan sikap negatif. Seseorang yang  
pengetahuannya baik lebih memiliki sikap 
positif, sedangkan seseorang yang 
pengetahuannya kurang lebih memiliki sikap 
negatif. Hal ini juga sependapat dengan teori 
Saifuddin Azwar (2008) yang mengatakan 
bahwa seseorang dengan penegtahuan baik 
mempunyai wawasan serta cara berpikir 
yang lebih baik, sehingga cenderung 
melaporkan penerimaan yang lebih baik 
dibanding yang pengetahuan kurang. Hal ini 
diasumsikan bahwa seseorang yang 
pengetahuannya baik mampu berkomunikasi 
dan lebih mampu menyeleksi informasi yang 
mereka butuhkan sehingga sebagian besar 
orang yang pengetahuannya baik memiliki 
sikap favorable (positif) disbanding dengan 
yang pengetahuannya kurang. 

Selain itu, diantara 9 (26.47%) orang 
tersebut, 6 (17.65%) orang diantaranya juga 
memiliki umur kurang dari 20 tahun. Usia 

juga merupakan faktor yang mempengaruhi 
terbentuknya sikap ibu. Usia yang cukup 
akan mempengaruhi sikap yang lebiih positif 
karena mereka telah mendapatkan 
pengalaman dan informasi dari luar. hal ini 
sependapat dengan teori Soekidjo 
Notoatmodjo (2003) bahwa umur juga 
mempengaruhi tingkat kematangan 
seseorang dalam berpikir. Semakin cukup 
umur seseorang, maka tingkat kematangan 
seseorang akan lebih matang dalam berfikir 
dan bekerja. Namun dalam penelitian ini 
hubungan antara dua variabel tidak diteliti 
lebih lanjut. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  

 
Berdasarkan hasil peneilitian didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh penyuluhan terhadap 

pengetahuan ibu hamil  
2. Ada pengaruh penyuluhan terhadap 

sikap ibu hamil  
 
Saran 
 

1. Perlu dilakukan penyuluhan lebih intensif 
pada ibu hamil, melalui berbagai forum 
atau media yang tersedia, misalnya 
pengajian maupun posyandu, selain itu 
memberikan leaflet tentang pentingnya 
setiap komponen yang ada dalam P4K, 
pengertian P4K, tujuan dan manfaat P4K. 
Penyuluhan ini dilakukan untuk 
menambah pengetahuan ibu tentang 
pentingnya pengisian dan penempelan 
stiker P4K, sehingga dapat mencegah 
terjadinya komplikasi dini pada ibu hamil.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui faktor - faktor lain yang 
dapat mempengaruhi pengetahuan dan 
sikap ibu tentang stiker P4K, karena 
masih ditemukannya pengetahuan ibu 
yang kurang meskipun sudah diberikan 
penyuluhan. Sehingga pemanfaatan 
stiker P4K dapat digunakan dengan baik 
dan faktor tidak langsung penyebab 
angka kematian ibu dapat diturunkan. 
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