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HUBUNGAN ANTARA KETERATURAN ANTENATAL CARE 

DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM 

DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 

 

ABSTRAK  

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu 
selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang sudah 
ditetapkan. Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah sebanyak 500 ml atau 
lebih dari traktus genitalia setelah melahirkan.Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara keteraturan antenatal care dengan kejadian 
perdarahan postpartum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dan dilakukan dengan 
pendekatan case control. Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode fixed- 
disease sampling. Pada pengambilan sampel ini, kelompok kasus dan kelompok 
kontrol berasal dari satu populasi sumber, sehingga peneliti dapat melakukan 
perbandingan yang valid antara kedua kelompok studi. Besar sampel pada 
penelitian ini adalah 15 ibu bersalin dengan perdarahan pada kelompok kasus dan 
15 ibu bersalin yang tidak mengalami perdarahan pada kelompok kontrol. Data 
yang didapat dianalisis dengan Chi-square pada α = 0,05, dan dilakukan pula 
penghitungan Odd Rasio (OR). 
Hasil analisis data memperlihatkan nilai Chi-square hitung (6,65) > Chi-square 
tabel (3,841), dan nilai OR = 0,125. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara keteraturan antenatal care dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD 
DR. Moewardi Surakarta, dan keteraturan ANC dapat menurunkan kejadian 
perdarahan postpartum 0,125x atau 1/8x. 
 
Kata kunci : Antenatal Care, Perdarahan Postpartum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator 

keberhasilan layanan kesehatan di suatu negara, oleh karena itu apapun 

program pembangunan kesehatan yang dilakukan seharusnya memberikan 

dampak lebih jauh terhadap indikator tersebut. AKI di Indonesia masih tinggi 

walaupun terjadi penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 

262 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini tentunya jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Thailand 

(129/100.000), Malaysia (30/100.000), dan Singapura (6/100.000 (Jomla, 

2008). 

Dari data SDKI (2003) menyebutkan bahwa penyebab langsung 

terjadinya kematian ibu disebabkan oleh perdarahan (28%), eklamsi (24%), 

infeksi (11%), komplikasi (8%), partus lama (5%), trauma obstetric (5%), 

dan emboli obstetric (3%). 

Perdarahan di Indonesia menunjukkan urutan teratas sebagai 

penyebab kematian ibu. Perdarahan postpartum (WHO, 2002) adalah 

kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus genitalia setelah 

melahirkan. Berdasarkan data di Rekam Medik RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta dalam kurun waktu Januari 2007 hingga Desember 2007 terdapat 

66 kasus perdarahan postpartum. Penyebab umumya antara lain retensio 
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plasenta (48,5%), retensio sisa plasenta (33,3 %), atonia uteri (7,6 %), 

sisanya, (10,6 %) terjadi karena penyebab yang lain.  

Beberapa penyebab kematian ibu tersebut menunjukkan perlunya 

dilakukan upaya terus-menerus dalam rangka memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan merata khususnya bagi ibu hamil. Disamping itu 

pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan 

sehat dengan cara memeriksakan kehamilannya secara rutin. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka kematian 

ibu (AKI) yaitu dengan mendekatkan pelayanan Antenatal Care kepada 

masyarakat (Widarsa, 2008). 

Tujuan umum antenatal care adalah menyiapkan seoptimal mungkin 

fisik dan mental ibu serta anak selama dalam kehamilan, persalinan dan nifas 

sehingga angka morbiditas dan mortalitas ibu serta anak dapat diturunkan. 

Pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan bagi kasus 

risiko tinggi terutama perdarahan yang selalu mungkin terjadi setelah 

persalinan, mengakibatkan kematian maternal dapat diturunkan. Hal ini 

disebabkan karena dengan adanya antenatal care tanda-tanda dini perdarahan 

yang berlebihan dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat (Dhaneswari 

dkk, 2007). 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “ Hubungan Antara Keteraturan Antenatal Care 

Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta“. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu “Adakah hubungan antara keteraturan antenatal care dengan kejadian 

perdarahan post partum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta ?“. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara keteraturan antenatal care dengan 

kejadian perdarahan postpartum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta “. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam keteraturan 

melakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya antenatal care selama 

kehamilannya. 

b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kejadian perdarahan 

postpartum. 

c. Mengetahui korelasi antara keteraturan antenatal care dengan kejadian 

perdarahan postpartum. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat sebagai pertimbangan masukan untuk 

menambah wawasan tentang hubungan antara keteraturan Antenatal Care 

dengan kejadian perdarahan postpartum. 
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2. Manfaat Aplikatif 

a.  Memberi motivasi kepada ibu untuk melakukan antenatal care lebih 

teratur.  

b.  Memberikan informasi kepada ibu tentang risiko terjadinya 

perdarahan postpartum pada pemeriksaan  antenatal care yang tidak 

teratur. 

c.  Bagi pusat pelayanan kesehatan, supaya dapat lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan antanatal care sehingga adanya kelainan- kelainan 

yang mengarah kepada terjadinya perdarahan postpartum dapat 

dideteksi sedini mungkin. 

d.  Bagi tenaga kesehatan, supaya lebih giat lagi dalam memberikan 

penyuluhan tentang pentingnya antenatal care pada ibu hamil.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1.  Pelayanan Antenatal 

a.  Pengertian 

            Pelayanan antenatal menurut  Sunarsih (2005) adalah pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya 

sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang sudah ditetapkan. 

       Tujuan umum pelayanan antenatal care (Mochtar, 1998) adalah 

menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama 

dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, sehingga didapatkan ibu dan 

anak yang sehat. Sedangkan tujuan khususnya (Mochtar, 1998) 

adalah: 

1) Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin 

dijumpai dalam  kehamilan, persalinan, dan nifas. 

2) Mengenali dan mengobati penyakit yang mungkin diderita sedini 

mungkin. 

3) Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. 

4) Memberikan nasehat tentang cara hidup sehari-hari dan keluarga 

berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi. 
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b. Ruang lingkup pelayanan antenatal 

           Lima ruang lingkup pelayanan antenatal menurut Ferrer (2001) 

yaitu : 

1) Pengawasan kehamilan apakah segalanya berlangsung normal, 

untuk mendeteksi setiap kelainan yang timbul, dan untuk 

mengantisipasi  semua masalah selama kehamilan, persalinan dan 

periode postnatal. 

2) Penyuluhan atau pendidikan mengenai kehamialan dan bagaimana 

cara-cara mengatasi gejalanya, mengenai diet, perawatan gigi serta 

gaya hidup. 

3) Persiapan (baik fisik maupun psikologis) bagi persalinan serta 

pelahiran, dan pemberian petunjuk mengenai segala aspek dalam 

perawatan bayi. 

4)  Dukungan jika terdapat masalah- masalah sosial atau psikologis  

5) Banyak penyulit-penyulit sewaktu hamil dengan pengawasan yang   

baik dan bermutu dapat diobati dan dicegah sehingga persalinan 

berjalan mudah dan normal. Apabila suatu tindakan akan diambil, 

hal ini dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu terjadinya 

komplikasi dan persalinan tidak terlantar. 

c. Jawdal pelayanan antanatal 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO (2003) menunjukkan 

bahwa setiap wanita hamil memiliki risiko mengalami komplikasi 

yang dapat mengancam jiwanya, oleh karena itu WHO menganjurkan 
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agar setiap wanita hamil mendapatkan paling sedikit 4 kali kunjungan 

selama periode antenatal. 

Empat kunjungan yang dianjurkan oleh WHO selama periode 

antenatal yaitu: 

1) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum usia 

kehamilan 14   minggu). 

2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (usia kehamilan antara 

14-28 minggu). 

3) Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (usia kehamilan antara 

28-36 minggu dan sesudah usia kehamilan 36 minggu). 

         Sedangkan Mochtar (1998) mengemukakan bahwa jadwal 

pemeriksaan ibu hamil yang teratur adalah sebanyak 15 kali yaitu: 

1) Pemeriksaan pertama kali yang ideal adalah sedini mungkin ketika 

haidnya terlambat satu bulan. 

2) Periksa ulang 1x sebulan sampai kehamilan 7 bulan. 

3) Periksa ulang 2x sebulan sampai kehamilan 9 bulan 

4) Periksa ulang setiap minggu sesudah kehamilan 9 bulan. 

2.  Perdarahan Postpartum 

a.   Pengertian  

         Perdarahan postpartum menurut Prawiroharjo (2002) adalah 

perdarahan setelah bayi lahir, sedangakan  tentang jumlah 

perdarahan, disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal 

dimana telah menyebabkan perubahaan tanda vital (pasien 
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mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, tekanan 

darah sistolik <90 mmHg, nadi >100x/menit, kadar Hb <8 gr%). 

       Sedangkan menurut WHO (2002) Perdarahan postpartum 

adalah kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus 

genitalia setelah melahirkan, dan Dongoes (2001) menyatakan 

bahwa Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 

500 ml selama atau setelah kelahiran. 

b.  Fisiologi perdarahan postpartum 

       Umumnya pada persalinan yang berlangsung normal, setelah 

janin lahir, uterus masih mengadakan kontraksi yang 

mengakibatkan penciutan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. 

Akibatnya, plasenta akan lepas dari tempat implantasinya. 

Pelepasan ini dapat dimulai dari tengah (sentral menurut Schultze), 

atau pinggir plasenta ( marginal menurut Mathews-Duncan ), atau 

serempak dari tengah dan dari pinggir plasenta. Cara yang pertama 

ditandai oleh makin panjang keluarnya tali pusat dari vagina ( tanda 

ini ditemukan oleh Ahlfeld ) tanpa adanya perdarahan pervaginam. 

Sedangakan cara yang kedua ditandai dengan adanya perdarahan 

pervaginam, apabila plasenta mulai terlepas. Umumnya perdarahan 

tidak melebihi 400 ml, bila lebih maka tergolong patologik 

(Sarwopno, 2006). 

       Apabila sebagian plasenta lepas sementara sebagian lagi belum 

terlepas, maka akan terjadi perdarahan karena uterus tidak bisa 
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berkontraksi dengan baik pada batas antara dua bagian itu. 

Selanjutnya apabila sebagian plasenta sudah lahir, tetapi sebagian 

kecil masih melekat pada dinding uterus maka dapat timbul 

perdarahan pada masa nifas (Sarwono, 2006). 

c.    Pembagian perdarahan postpartum  

            Menurut waktu terjadinya, perdarahan postpartum dibagi atas 

dua bagian: 

1) Perdarahan postpartum primer (early postpartum hemorrhage) 

                                         Yaitu perdarahan yang terjadi pada 24 jam  pertama setelah 

bayi lahir terbanyak dalam 2 jam pertama. 

2) Perdarahan postpartum sekunder (late postpartum 

hemorrhage) 

                                         Yaitu perdarahan yang terjadi setelah 24 jam, biasanya antara 

hari ke-5 sampai 15 postpartum. 

     (William, 2001; Llewellyn, 2001) 
 

d.   Etiologi 

1) Penyebab perdarahan postpartum primer menurut Wiknjosastro 

(2002) dan WHO (2002) antara lain:  

a) Uterus atonik  

    Terjadi karena plasenta atau selaput ketuban tertahan 

b) Trauma genital  

    Meliputi penyebab spontan dan trauma akibat 

penatalaksanaan atau gangguan, misalnya kelahiran yang 
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menggunakan peralatan termasuk seksio sesaria, episiotomi, 

pemotongan “ghisiri” . 

c) Inversi uterus (jarang) 

d) Kelelahan akibat partus lama. 

e) Pimpinan persalinan yang salah dalam kala uri. 

f) Perlekatan plasenta terlalu erat. 

g) Retensio plasenta. 

h) Retensi sisa plasenta. 

i) Laserasi jalan lahir atau trauma jalan jahir. 

2) Penyebab perdarahan postpartum sekunder menurut WHO 

(2002) antara lain : 

a) Fragmen plasenta atau selaput ketuban tertahan 

b) Pelepasan jaringan mati setelah persalinan macet 

     Dapat terjadi di serviks, vagina, kandung kemih, rektum. 

c) Terbukanya luka pada uterus 

     Setelah seksio sesaria atau ruptur 

e. Faktor- faktor yang mempengaruhi perdarahan postpartum  

        Lima faktor yang mempengaruhi perdarahan postpartum 

menurut   Dhaneswari dkk (2007) adalah : 

1) Usia  

Wanita yang melahirkan anak pada usia dibawah 20 tahun atau 

lebih dari 30 tahun merupakan faktor risiko terjadinya 

perdarahan pospartum yang dapat mengakibatkan kematian 
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maternal. Hal ini dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun 

fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan 

sempurna, sedangkan pada usia diatas 30 tahun fungsi 

reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan 

dibandingkan fungsi reproduksi normal. 

2) Gravida  

Ibu-ibu yang dengan kehamilan lebih dari 1 kali mempunyai 

risiko lebih tinggi terhadap terjadinya perdarahan postpartum 

dibandingkan dengan ibu-ibu yang termasuk golongan 

primigravida. Hal ini dikarenakan pada multigravida, fungsi 

reproduksi mengalami penurunan sehingga kemungkinan 

terjadinya perdarahan pospartum menjadi lebih besar. 

3) Paritas  

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut 

perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian 

maternal. Paritas tinggi (lebih dari tiga) dan terlalu rapat jarak 

melahirkan (< 2tahun) mempunyai angka kejadian perdarahan 

pascapersalinan lebih tinggi. 

4) Antenatal Care 

Pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas 

rujukan bagi kasus risiko tinggi terutama perdarahan yang 

selalu mungkin terjadi setelah persalinan, mengakibatkan 

kematian maternal dapat diturunkan. Hal ini disebabkan karena 
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dengan adanya antenatal care tanda-tanda dini perdarahan 

yang berlebihan dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan 

cepat. 

5) Kadar hemoglobin 

     Anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan 

nilai hemoglobin di bawah nilai normal, dikatakan anemia jika 

kadar hemoglobin kurang dari 8gr%. Kekurangan hemoglobin 

dalam darah dapat menyebabkan komplikasi lebih serius bagi 

ibu baik dalam kehamilan, persalinan, dan nifas yaitu dapat 

mengakibatkan salah satunya adalah perdarahan postpartum 

karena atonia uteri. 

f.    Komplikasi perdarahan postpartum 

         Menurut Manuaba (2001) ada 4 komplikasi perdarahan 

postpartum yaitu : 

1) Syok hipovolemik. 

2) Memudahkan terjadinya.  

a) Anemia berkelanjutan. 

b) Infeksi puerperium. 

3) Terjadinya sindrom sheehan dan nekrosis hipofisis anterior 

Perdarahan antepartum atau postpartum dini yang berat, meski 

jarang dapat diikuti dengan terjadinya sindrom sheehan. 

Ditandai dengan kegagalan laktasi, amenorrea, atrofi payudara, 

kerontokan rambut kepala dan pubis, superinvolusi uterus, 
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penurunan produksi hormon pada kelenjar tiroid dan korteks 

adrenal.  

4) Kematian perdarahan postpartum. 

g.   Penatalaksanaan 

1) Pencegahan 

                                 Mengobati anemia dalam kehamilan, pada pasien dengan 

riwayat   perdarahan pasca persalinan sebelumnya, persalinan 

harus berlangsung di rumah sakit. Jangan memijat dan 

mendorong uterus ke bawah sebelum plasenta lepas. Berikan 

oksitosin 10 unit secara IM setelah bayi lahir dan 0,2 unit 

ergometrin setelah plasenta lahir (Mansjoer, 2001). 

2) Penanganan  

                                 Minta bantuan seluruh tenaga kesehatan yang ada dan siapkan 

fasilitas tindakan gawat darurat. Melakukan pemeriksaan cepat 

tanda-tanda vital ibu dan kontraksi ibu. Mencurigai adanya 

syok. Memasang cairan infus secara Intra Vena, melakukan 

kateterisasi, pastikan kelengkapan plasenta serta kemungkinan 

robekan serviks, vagina, perineum (Saifuddin, 2002). 

h.   Hubungan keteraturan Antenatal Care dengan kejadian perdarahan 

post partum. 

 Mochtar (1998) mengemukakan tujuan umum antenatal 

care adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu 
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serta anak selama dalam kehamilan, persalinan dan nifas sehingga 

angka morbiditas dan mortalitas ibu serta anak dapat diturunkan. 

 Menurut Dhaneswari dkk (2007) pemeriksaan antenatal 

yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan bagi kasus risiko tinggi 

terutama perdarahan yang selalu mungkin terjadi setelah 

persalinan, mengakibatkan kematian maternal dapat diturunkan. 

Hal ini disebabkan karena dengan adanya antenatal care tanda-

tanda dini perdarahan yang berlebihan dapat dideteksi dan 

ditanggulangi dengan cepat. 
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B.  Kerangka Konsep 

   Variabel bebas                                                         Veriabel terikat                    

 

 Variabel pengganggu 

 

 

  

 

 

 

         

Keterangan : 

 

Keterangan   : 

  = variabel yang diteliti dan dianalisa statistik 

 = variabel yang diteliti tetapi tidak dianalisa statistik 

     = variabel yang tidak diteliti dan tidak dianalisa statistik 

 

C.    Hipotesis 

 Ada hubungan keteraturan antenatal care dengan kejadian  

perdarahan postpartum. 

Keteraturan ANC Kejadian perdarahan 
postpartum 

1. Trauma genital  
2. Uterus atonik  
3. Inversi uterus (jarang) 
4. Kelelahan akibat partus lama. 
5. Pimpinan persalinan yang salah dalam kala 

uri. 
6.  Perlekatan plasenta terlalu erat. 
7.  Retensio plasenta. 
8.  Retensi sisa plasenta. 
9.  Laserasi jalan lahir atau trauma jalan jahir. 
10. Fragmen plasenta atau selaput ketuban 

tertahan 
11. Pelepasan jaringan mati setelah persalinan 

macet 
12. Dapat terjadi di serviks, vagina, kandung 

kemih, rectum. 

1. Terlalu muda punya anak 
(<20 tahun) 

2. Terlaluu banyak 
melahirkan (>3 anak) 

3. Terlalu rapat jarak 
melahirkan (<2 tahun) 

4. Terlalu tua (>30 tahun) 
5. Anemia  

Variabel pengganggu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

16 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

       Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik  dengan 

pendekatan case control untuk mempelajari korelasi antara antenatal care 

dengan perdarahan postpartum. Obsevasional analitik  (Hidayat, 2007) yaitu 

rancangan penelitian yang bertujuan mencari hubungan antar variabel yang 

sifatnya bukan hubungan sebab akibat, sedangakan case control (Hidayat, 

2007) yaitu penelitian yang membandingkan antara kelompok kasus dengan 

kelompok kontrol untuk mengetahui proporsi kejadian berdasarkan riwayat ada 

tidaknya paparan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta pada bulan 

Mei-Juli 2009. 

 

C. Populasi Penelitian 

       Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah ibu bersalin pada bulan Mei- 

Juli 2009 di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta yaitu sebanyak  469 ibu bersalin. 
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D. Sampel dan Teknik Sampling 

     Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode fixed- disease sampling.  

Fixed-disease sampling (Murti, 2006) merupakan prosedur pencuplikan 

berdasarkan status pengambilan subjek, sedang status paparan subjek bervariasi 

mengikuti status pengambilan subjek yang sudah fixed. Pada pengambilan 

sampel ini, kelompok kasus dan kelompok kontrol berasal dari satu populasi 

sumber, sehingga peneliti dapat melakukan perbandingan yang valid antara 

kedua kelompok studi. Besar sampel pada penelitian ini adalah 15 ibu bersalin 

dengan perdarahan pada kelompok kasus dan 15 ibu bersalin yang tidak 

mengalami perdarahan pada kelompok kontrol. 

 

E. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Ibu bersalin di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Mei-Juli 

2009 yang usia kehamilannya mencapai 40 minggu. 

b. Bersedia menjadi responden 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Ibu bersalin di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Mei-Juli 2009 

dengan tindakan. 

b. Tidak punya KMS 

F. Identifikasi dan Definisi Operasional variabel 

1. Variabel bebas (faktor risiko): keteraturan antenatal care. Yang dimaksud 

dengan keteraturan antenatal care pada penelitian ini adalah keteraturan 
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ibu untuk memeriksakan kehamilannya sesuai dengan pelayanan antenatal  

care yang sudah ditetapkan (Sunarsih, 2005). Kategori pelayanan antenatal 

dalam penelitian ini dibagi 2 yaitu: 

a. Tidak teratur, dengan kriteria : 

1) Tidak pernah memeriksakan kehamilannya 

2) Tidak melakukan pemeriksaan ulang 1x selama 1bulan sampai 

kehamilan 7 bulan. 

3) Tidak melakukan pemeriksaan ulang 2x selama sebulan sampai 

kehamilan 9 bulan. 

4) Tidak melakukan pemeriksaan ulang setiap minggu sesudah 

kehamilan 9 bulan. 

b. Teratur, dengan kriteria: 

Selama hamil memeriksakan kehamilannya sebanyak 15x dengan 

ketentuan sebagai berikut (Mochtar,1998): 

5) Pemeriksaan pertama kali yang ideal adalah sedini mungkin ketika 

haidnya terlambat satu bulan. 

6) Periksa ulang 1x sebulan sampai kehamilan 7 bulan. 

7) Periksa ulang 2x sebulan sampai kehamilan 9 bulan 

8) Periksa ulang setiap minggu sesudah kehamilan 9 bulan. 

Skala ukuran variabel ini adalah nominal. 

2. Variabel terikat (faktor efek): kejadian perdarahan postpartum. Yang 

dimaksud dengan kejadian perdarahan postpartum (Protap RSUDM, 2009) 

adalah peristiwa  kehilangan darah sebanyak 400 ml atau lebih dari traktus 
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genitalia setelah melahirkan, baik perdarahan postpartum dini (pasca 

persalinan) yang terjadi <24 jam sesudah kala III ataupun perdarahan 

postpartum lambat (perdarahan kala nifas) yaitu terjadi >24 jam 

postpartum.  

Kejadian perdarahan postpartum pada penelitian ini dikategorikan menjadi:  

a. Ya       :  perdarahan ≥400 cc 

b. Tidak   : perdarahan <400 cc 

      Skala ukuran variabel ini adalah nominal. 

 

G. Instrumentasi 

1. Alat pengumpulan data 

      Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yaitu 

untuk mengetahui karakteristik serta frekuensi ANC responden selama 

kehamilan. Panduan wawancara pada penelitian ini ada dua yaitu untuk 

mengetahui karakteristik responden berisikan 18 pertanyaan dan untuk 

mengetahui keteraturan ANC berisikan 4 pertanyaan dengan menggunakan 

bentuk pertanyaan tertutup dan dua alternatif jawaban, kemudian responden 

diminta untuk memilih salah satu dari dua alternatif jawaban tersebut yaitu : 

ya dan tidak. Selain itu juga digunakan KMS ibu hamil untuk lebih 

memastikan frekuensi ANC responden. 
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2. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara 

a. Setelah mendapatkan ijin, peneliti melakukan pendekatan kepada klien 

untuk mendapatkan persetujuan sebagai responden. 

b. Setelah mendapat persetujuan, peneliti melakukan wawancara dengan 

responden sambil mengisi panduan wawancara yang sudah disiapkan.  

c. Setelah wawancara selesai, peneliti mengecek KMS ibu hamil untuk 

lebih memastikan frekuensi yang dilakukan ole ibu. 

d. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis data. 

 

H. Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

1. Rencana pengolahan data 

Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing 

       Memeriksa data, memeriksa jawaban, memperjelas serta melakukan 

pengolahan terhadap data yang dikumpulkan dan memeriksa 

kelengkapan dan kesalahan. 

b. Koding 

       Memberi kode jawaban responden sesuai dengan indikator pada 

kuesioner. 
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c. Tabulasi 

       Dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan 

pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat 

dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

2. Analisa data 

       Analisa data yang digunakan adalah analisa bivariat karena dilakukan 

terhadap dua variabel yaitu keteraturan ANC dan perdarahan postpartum. 

       Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan uji Chi-square (X2) dan dilakukan penghitungan Rasio ODDS 

(RO). Batas kemaknaan yang dipakai adalah taraf signifikan (α) 0,05.  

          Tabel 3.2 Tabel kontingensi. 
No Kriteria Perdarahan 

Postpartum (+)
Perdarahan 

Postpartum (-
) 

 

1 Teratur ANC A B A+B 
2 Tidak teratur ANC C D C+D 
  A+C B+D N 

 
Derajat kebebasan = 1 
 
                  N(AD-BC)2 
       X2 =  
              (A+B) (C+D) (A+C) (B+D) 
 
RO = Ax D / B x C 

Keterangan : 

  X2  = nilai Chi-square 

  N    = jumlah  sampel 

  RO = Rasio ODDS 

Bila harga X2 hitung ≥ tabel maka H0 ditolak dan  H1 diterima. 
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Bila harga X2 hitung < tabel maka H0 diterima. 

H0 = Tidak ada hubungan keteraturan antenatal care dengan kejadian 

perdarahan postpartum. 

H1 =  Ada hubungan keteraturan antenatal care dengan kejadian perdarahan 

postpartum. 

RO = 1, artinya kejadian subjek yang terpapar faktor risiko sama dengan 

kejadian subjek yang tidak terpapar faktor risiko. 

RO > 1, artinya dugaan adanya faktor risiko terhadap efek (sakit) memang 

benar. 

RO < 1, berarti bahwa faktor yang diteliti tersebut justru menurunkan 

terjadinya efek. 

(Murti, 2006) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2009 di Bangsal Mawar 

RSUD DR. Moewardi Surakarta. Besar sampel yang diambil sebanyak 30 

responden yang terbagi menjadi 2 yaitu 15 ibu bersalin dengan perdarahan 

sebagai kelompok kasus dan 15 ibu bersalin tanpa perdarahan sebagai 

kelompok kontrol, sebagai subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa panduan wawancara 

untuk mengetahui karakteristik responden dan untuk mengetahui keteraruran 

Antenatal care yang dilakukan oleh responden, jadi dilakukan wawancara pada 

tiap responden yang akan diteliti. 

 

B. Karakteristik Subyek Penelitian. 

Tabel 4. 1. Distribusi Responden Menurut Umur  
Terjadi Perdarahan Tidak Terjadi Perdarahan Umur 

(tahun
) 

Teratur 
ANC 

Tidak teratur 
ANC 

Total Teratur 
ANC 

Tidak 
teratur ANC 

total 

<20 0 1(6,67℅) 1(6,67℅) 1(6,67%) 0 1(6,67%) 
21-30 4(26,67℅) 3(20℅)    7 (46, 67℅) 8(53,33%) 3(20%) 11(73,33) 
>30 2(13,33℅) 5(33,33℅) 7(46,66℅) 3(20%) 0 3(20%) 

   15(100℅)   15(100%) 
Sumber: Data Primer 2009 
  

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tabel distribusi responden menurut 

umur dibagi menjadi 2 yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada 
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kelompok  kasus yang terdiri dari 15 orang ibu bersalin dengan perdarahan, 

sebagian besar menunjukkan ANC yang tidak teratur yaitu sebanyak 9 orang, 

yang sebagian besar berusia >30 tahun. Pada kelompok kontrol yang terdiri 15 

orang ibu bersalin tanpa perdarahan, sebagian besar melakukan ANC secara 

teratur yaitu sebanyak 12 orang, dan sebagian besar berusia 21-30 tahun. 

     Tabel 4.2. Distribusi Responden Menurut Pendidikan 
Terjadi Perdarahan Tidak Terjadi Perdarahan Pendi 

dikan Teratur 
ANC 

Tidak teratur 
ANC 

Total Teratur 
ANC 

Tidak Teratur 
ANC 

Total 

SD 0 2(13,33%) 2(13,33%) 3(20%) 2(13,33%) 5(33,33%) 

SMP 3(20%) 4(26,67%) 7(46,67%) 4(26,67%) 1(6,67%) 5(33,33%) 
SMA 3(20%) 3(20%) 6(40%0 5(33,33%) 0 5(33,33%) 
   15(100%)   15(100%) 

     Sumber: Data Primer 2009 
 

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai distribusi karakteristik pendidikan 

responden, terlihat bahwa pada kelompok kasus, sampel terbanyak terdapat 

pada kelompok pendidikan SMP yaitu sebanyak 7(46,67%) ibu yang terdiri dari 

3(20%) ibu melakukan ANC teratur dan 4(26,67%) ibu melakukan ANC secara 

tidak teratur dan kelompok terkecil terdapat pada kelompok pendidikan SD 

yaitu 2 (13,33%) ibu yang semuanya tidak teratur melakukan ANC. Sedangkan 

pada kelompok kontrol rata-rata sama pendidikannya yaitu masing-masing 

5(33,33%) ibu yang berpendidikan terakhir SD, SMP, dan SMA. 
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   Tabel 4.3. Distribusi Responden Menurut Pekerjaan 
Terjadi Perdarahan Tidak Terjadi Perdarahan 

Pekerj
aan 

Teratur 
ANC 

Tidak 
teratur 
ANC 

Total Teratur 
ANC 

Tidak 
Teratur 
ANC 

Total 

IRT 1(6,67%) 3(20%) 8(53,33%) 8(53,3%) 1(6,67%) 9(60%) 

Buruh 1(6,67%) 0 1(6,67%) 2(13,33%) 0 2(13,33%) 

Swasta 3(20%) 7(46,67%) 6(40%0) 2(13,33%) 2(13,33%) 4(26,67%) 

   15(100%)   15(100%) 
    Sumber: Data Primer 2009 
 

       Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada kelompok kasus sebagian besar 

responden adalah ibu dengan pekerjaan swasta yang melakukan ANC secara 

tidak teratur. Sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar responden 

bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT)  yang sebagian besar melakukan ANC 

secara teratur.   

Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Paritas 
Terjadi Perdarahan Tidak Terjadi Perdarahan 

Para Teratur 
ANC 

Tidak 
teratur 
ANC 

Total Teratur 
ANC 

Tidak 
Teratur 
ANC 

Total 

Primipara 1(6,67%) 3(20%) 4(26,67%) 6(40%) 2(13,33%) 8(53,33%) 

Multipara 5(33,33%) 6(40%) 11(73,33%) 6(40%) 1(6,67%) 7(46,67%) 

   15(100%)   15(100%) 
Sumber: Data Primer 2009 
 

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa pada kelompok kasus dimana terjadi 

perdarahan, responden terbanyak adalah multipara yang melakukan ANC secara 

tidak teratur. Sedangkan pada kelompok kontrol dimana tidak terjadi 

perdarahan  sebagian besar responden melakukan ANC teratur yaitu sebanyak 

12 orang yang terdiri dari 6 orang primipara dan 6 orang multipara 
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C. Etiologi Perdarahan Postpartum 
 
Tabel 4.5 Etiologi Perdarahan Postpartum 

Etiologi kejadian 
perdarahan 
postpartum 

ANC teratur 
ANC tidak 

teratur total 

Retsiplas 5(33,33%) 10(66,67%) 15 (100%) 
Sumber: Data Primer 2009 
 

       Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa, pada penelitian ini kejadian 

perdarahan postpartum semuanya disebabkan oleh retensio sisa plasenta, yaitu 

15 orang (100%), dan sebagian besar retensio sisa plasenta ini terjadi pada 

kelompok yang ANC-nya tidak teratur.  

 

D. Hubungan Antara Keteraturan Antenatal Care dengan Kejadian 

Perdarahan Postpartum 

Tabel 4.6 Tabel Kontingensi 
Kejadian perdarahan 

postpartum 
ANC Terjadi 

perdarahan 
postpartum 

Tidak Terjadi 
perdarahan 
postpartum  

Total Uji statistik 

Teratur 5(33,33%) 12(80%) 17(56,67%) 
Tidak 
Teratur 

10(66,67%) 3(20%) 13(43,33%) 

Total 15(100%) 15(100%) 30(100%) 

X2 hitung= 6,65 
 
 
OR= 0,125 

Sumber: Data Primer 2009 
 
Hasil analisa Chi-square pada tabel kontingensi 2x2 dengan derajat kebebasan 

(df)=1 dan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% (0,05), didapatkan hasil bahwa 

nilai Chi-square hitung 6,65,  sedangkan nilai chi-square tabel adalah 3,84. 

       Pada analisa Chi-square, Ho ditolak jika nilai Chi-square hitung > nilai 

Chi-square tabel, atau p-value (signifikansi) < α. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai Chi-square hitung (6,65) > Chi-square tabel (3,84). Dari 
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pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pada penelitian hubungan 

keteraturan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum menolak Ho dan 

menerima Ha, jadi pada tingkat kepercayaan 95% (α= 0,05) terdapat hubungan 

yang signifikan antara keteraturan antenatal care dengan kejadian perdarahan 

postpartum. 

       Dalam penelitian ini, juga dihitung odds ratio (OR) untuk mengetahui besar 

peluang terjadinya perdarahan dibandingkan peluang tidak terjadinya 

perdarahan pada variabel yang diteliti. Jika OR=1 menunjukkan bahwa faktor 

keteraturan antenatal care bukan merupakan risiko terjadinya perdarahan. Bila 

OR>1 menunjukan bahwa keteraturan antenatal care merupakan penyebab dari 

perdarahan. Bila OR<1 menunjukkan bahwa keteraturan antenatal care justru 

menurunkan terjadinya efek (perdarahan). Setelah dihitung didapatkan OR 

senilai 0,125. Hal ini menunjukkan bahwa ANC merupakan faktor preventif 

terhadap terjadinya perdarahan postpartum. Jadi ANC yang teratur dapat 

menurunkan kejadian perdarahan postpartum 1/8x (0,125) jika dibandingkan 

dengan ANC yang tidak teratur. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

        Berdasarkan data dari Rekam Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta dalam 

kurun waktu Januari 2007 hingga Desember 2007 terdapat 66 kasus perdarahan 

postpartum. Dari penelitian yang telah dilaksanakan di Bangsal Mawar RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta diperoleh data dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009 

sebanyak 30 ibu bersalin. Sampel sejumlah 30 tersebut terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu 15 ibu bersalin yang mengalami perdarahan sebagai kelompok 

kasus dan 15 ibu bersalin yang tidak mengalami perdarahan sebagai kelompok 

kontrol.  

Dari tabel pendidikan responden, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pendidikan ibu semakin tinggi pula kesadaran ibu untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatannya, karena dengan tingginya ilmu pengetahuan ibu lebih mudah 

menangkap informasi dari petugas kesehatan, dan semakin rendah pendidikkan ibu 

semakin kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan karena kurangnya 

pengetahuan ibu dapat mempengaruhi pemberian informasi dari petugas kesehatan. 

Tabel distribusi responden menurut pekerjaan, pada kelompok kasus 

menunjukkan ibu yang bekerja swasta cenderung melakukan ANC secara tidak  

teratur dibandingkan dengan ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT). Hal 

ini karena IRT lebih mempunyai banyak waktu untuk memeriksakan kehamilannya 

dibanding dengan ibu yang bekerja swasta. Dan pada kelompok kontrol ibu yang 

28 
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teratur melakukan ANC juga lebih banyak pada ibu yang bekerja sebagai ibu rumah 

tangga (IRT) yaitu sebanyak 8(53,3%) ibu. 

  Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada kelompok kasus didapatkan ibu 

dengan perdarahan postpartum terbanyak adalah terjadi pada usia >30 tahun  yaitu 

sebanyak 7 kasus (46,66%) yang terdiri  dari 2 ibu yang teratur ANC dan 5 ibu 

yang tidak teratur ANC. Hal ini karena pada usia diatas 30 tahun fungsi reproduksi 

seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi 

normal. Sedangkan pada kelompok kontrol  didapatkan ibu tanpa perdarahan 

terbanyak pada usia antara 20-30 tahun yaitu 11 kasus(73,33%) yang terdiri dari 

8(53,33%) ibu yang teratur ANC dan 3(20%) ibu yang tidak teratur melakukan 

ANC. Hal ini karena usia antara 20-30 tahun merupakan usia produktif dimana 

fungsi organ reproduksi sudah matang. 

  Dari tabel distribusi responden menurut paritas, pada kelompok kasus 

didapatkan ibu dengan perdarahan postpartum lebih banyak pada multipara yaitu 

11(73,33%) kasus yang terdiri dari 5(33,33%) ibu dengan ANC secara teratur dan 

6(40%) ibu dengan ANC yang tidak teratur. Hal ini dikarenakan pada multipara, 

fungsi reproduksi mengalami penurunan sehingga kemungkinan terjadinya 

perdarahan pospartum menjadi lebih besar. Dan dari kelompok kontrol didapatkan 

ibu bersalin tanpa perdarahan postpartum lebih banyak pada primipara yaitu 

8(53,33%) kasus yang terdiri dari 6(40%) ibu bersalin dengan ANC yang teratur 

dan 2(13,33%) ibu bersalin dengan ANC yang tidak teratur. Hal ini karena fungsi 

organ reproduksi ibu belum mengalami penurunan. 
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  Dari tabel distribusi etiologi kejadian perdarahan postpartum, kejadian 

perdarahan postpartum pada penelitian ini semua disebabkan karena retensio sisa 

plasenta, dimana tejadi lebih banyak pada ibu yang melakukan ANC secara tidak 

teratur yaitu 10 orang (66,67%) dan 5 orang (33,33%)  pada ibu yang melakukan 

ANC secara teratur. Sesuai dengan teori Dhaneswari (2007) yang menyatakan 

bahwa salah satu penyebab perdarahan postpartum adalah ketidakteraturan ANC 

dimana dengan pemeriksaan ANC yang tidak teratur dapat mempengaruhi 

keterlambatan deteksi dini terhadap risiko kemamilan, salah satunya adalah tanda-

tanda dini perdarahan yang tidak dapat diketahui seperti retsiplas. 

  Dari hasil pengolahan data menggunakan uji Chi-square, menunjukkan bahwa 

nilai Chi-square hitung (6,65) lebih besar dari nilai Chi-square tabel (3,84), hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keteraturan ANC 

dengan kejadian perdarahan postpartum. 

  Pada penghitungan Odds ratio didapatkan hasil 0,125. Nilai OR ini lebih kecil 

dari 1 yang berarti kasus ANC bukan merupakan faktor penyebab tetapi justru 

sebaliknya, merupakan faktor preventif untuk terjadinya perdarahan, sehingga ANC 

dapat menurunkan kejadian perdarahan postpartum, yaitu dengan ANC yang teratur 

dapat menurunkan kejadian perdarahan postpartum menjadi 0,125 atau 1/8x jika 

dibandingkan dengan ANC yang tidak teratur. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

1. Semakin tinggi pendidikan ibu semakin tinggi pula kesadaran ibu 

untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya dan semakin rendah 

pendidikkan ibu semakin kurang menyadari pentingnya pemeriksaan 

kesehatan. 

2. Usia dan paritas ibu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kejadian perdarahan postpartum.  

3. Ada hubungan bermakna antara  keteraturan ANC dengan kejadian  

perdarahan postpartum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan dengan 

ANC yang teratur dapat menurunkan kejadian perdarahan postpartum 

menjadi 0,125x atau 1/8 x jika dibandingkan dengan ANC yang tidak 

teratur. 

 

B. Saran 

1.  Bagi Institusi  Pendidikan  

       Dapat meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara menekankan 

mahasiswa untuk memperdalam wawasannya mengenai tanda bahaya 

perdarahan melalui deteksi dini pemeriksaan ANC. 
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2. Bagi Profesi Kebidanan 

      Perlu usaha untuk meningkatkan pelayanan ANC dalam deteksi dini 

tentang penyebab perdarahan postpartum melalui peningkatan kualitas 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengikuti perkembangan iptek 

guna mencegah terjadinya perdarahan postpartum. 

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga 

      Perlu meningkatkan keteraturan pelaksanaan ANC dengan memberikan 

motivasi, penyuluhan-penyuluhan tentang tanda dan bahaya terjadinya 

perdarahan postpartum sehingga faktor-faktor risiko yang dapat 

menyebabkan perdarahan postpartum dapat terdeteksi sedini mungkin. 

4. Bagi  peneliti lain 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal untuk penelitian 

selanjutnya tentang keteraturan antenatal care denagn kejadian 

perdarahan postpartum. 
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Lampiran 1. 

 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

 

Maret April Mei Juni Juli Agustus 

2009 2009 2009 2009 2009 2009 No Kegiatan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pendaftaran 

(pengajuan judul KTI) 
                                        

2 
Kursus penyegaran 

penyusunan KTI 
                                            

3 
Penyusunan proposal dan 

konsultasi 
                                            

4 
Seminar 

(validasi proposal) 
                                            

5 Perbaikan proposal                                             

6 Pelaksanaan penelitian 
                                            

7 
Penyusunan laporan 

penelitian dan konsultasi 
                                            

8 Ujian KTI                                             

9 Perbaikan 
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Lampiran 5. 

SURAT PERMOHONAN KE RESPONDEN 

 

Kepada Yth : 

Saudara Calon Responden 

Di Bangsal Mawar RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

 

Dengan hormat, 

Saya mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran UNS, saat ini saya 

sedang melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Antara Keteraturan 

Antenatal Care dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta “. 

Sehubungan dengan judul tersebut di atas, saya datang dihadapan saudara 

guna mengajukan berbagai pertanyaan. Sekiranya saya mohon ketersediaannya 

meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya 

ajukan dengan sejujurnya. 

Saya menjamin kerahasiaan jawaban saudara dan tidak akan saya gunakan 

di luar kepentingan penelitian ini dan hasilnya dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas ketersediaan saudara saya 

ucapkan terima kasih.  

 

 

       Surakarta,  

Responden      Penulis  

 

 

 

 (                  )      (Afroh Fauziah) 
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Lampiran 6. 

INFORMED CONSENT 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian dengan judul “  

Hubungan Antara Keteraturan Antenatal Care dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta “ dan saya akan memberikan 

jawaban sejujur-jujurnya demi kepentingan peneitian ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak 

siapapun. 

 

 

 

        Surakarta, 

        Responden 

 

 

 

 

        (                            ) 
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Lampiran 7. 

PANDUAN WAWANCARA 

HUBUNGAN KETERATURAN ANTENATAL CARE 

DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSPARTUM 

 

A. Pertanyaan-pertanyaan karakteristik responden 

Tanggal pengisian : 

No Responden  : 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah identitas dengan lengkap dan benar 

2. Bacalah dengan seksama pertanyaan sebelum anda menjawab 

3. Pilihlah jawaban yang benar sesuai dengan pendapat anda 

4. Berikan tanda (√) pada kolom yang tersedia. 

1. Nama  : ____________________________________ 

2. Umur  : ____________________________________ 

3. Alamat  : ____________________________________ 

4. Pekerjaan : ____________________________________ 

5. Pendidikan :  

• SD 

• SMP 

• SMA 

• Perguruan Tinggi 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Saya tidak pernah minum tablet besi selama hamil.   

2 Saya kadang-kadang minum tablet besi selama 

kehamilan. 

  

3 Sehari 1x saya minum tablet besi selama hamil.   

4 Saya mempunyai riwayat perdarahan pada persalinan   
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yang lalu. 

5 Saya mempunyai riwayat anemia.   

6 Anak terakhir saya berumur kurang dari 2 tahun.   

7 Saya mempunyai anak lebih dari 3.   

8 Saya melahirkan anak pertama ketika umur saya kurang 

dari 20 tahun. 

  

9 Saya melahirkan anak pertama ketika umur saya lebih 

dari 35 tahun. 

  

10 Saya pernah mendapatkan penyuluhan mengenai 

kehamilan dan bagaimana cara mengatasi gejalanya. 

  

11 Saya pernah mendapatkan penyuluhan mengenai diet 

makanan untuk ibu hamil. 

  

12 

 

 

13 

 

Saya pernah mendapatkan penyuluhan mengenai 

bagaimana cara perawatan gigi selama hamil. 

 

Saya pernah mendapatkan penyuluhan mengenai hal-hal 

yang harus dipersiapkan dalam persalinan. 
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B. pertanyaan-pertanyaan tentang keteratuan ANC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Saya tidak pernah memeriksakan diri ke tenaga kesehatan 

selama hamil. 

  

2 Saya memeriksakan diri ke tenaga kesehatan tiap bulan 1x 

dari usia kehamilan1 sampai 7 bulan. 
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Lampiran 8. 
 

 
TABULASI HUBUNGAN ANTARA KETERATURAN ANTENATAL CARE DENGAN KEJADIAN 
PERDARAHAN POSTPATUM 

          
TABULASI KELOMPOK 
KONTROL        

PARITAS 
KATEGORI 

PERDARAHAN 
KATEGORI 

KETERATURAN ANC 

NO UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN PRIMIPARA MULTIPARA TERJADI  
TIDAK 

TERJADI TERATUR 
TIDAK 

TERATUR 

1 35 SMA SWASTA   √   √ √   

2 25 SMP SWASTA   √   √ √   

3 21 SMP IRT √     √ √   

4 40 SD IRT   √   √ √   

5 23 SMP IRT √     √   √ 

6 38 SD IRT   √   √   √ 

7 20 SMA IRT √     √ √   

8 27 SMA SWASTA   √   √ √   

9 32 SMP SWASTA   √   √ √   

10 21 SD SWASTA √     √ √   

11 29 SMP IRT √     √ √   

12 26 SMA BURUH √     √ √   

13 39 SD IRT √     √ √   

14 25 SMA SWASTA √     √   √ 

15 28 SMA SWATA   √   √ √   
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TABULASI KELOMPOK 
KASUS         

PARITAS 
KATEGORI 

PERDARAHAN 
KATEGORI 

KETERATURAN ANC 

NO UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN PRIMIPARA MULTIPARA TERJADI  
TIDAK 

TERJADI 

PENYEBAB 

TERATUR 
TIDAK 

TERATUR 

1 23 SMA IRT   √ √   RETSIPLAS √   

2 20 SMP IRT √   √   RETSIPLAS   √ 

3 26 SMA IRT √   √   RETSIPLAS   √ 

4 26 SMP SWASTA   √ √   RETSIPLAS   √ 

5 36 SMP SWASTA √   √   RETSIPLAS √   

6 23 SD IRT √   √   RETSIPLAS   √ 

7 33 SMA SWASTA √   √   RETSIPLAS   √ 

8 27 SMA SWASTA   √ √   RETSIPLAS √   

9 25 SMP BURUH   √ √   RETSIPLAS √   

10 26 SMA IRT   √ √   RETSIPLAS   √ 

11 34 SMP IRT √   √   RETSIPLAS   √ 

12 24 SMP SWASTA   √ √   RETSIPLAS √   

13 34 SD IRT   √ √   RETSIPLAS   √ 

14 32 SMP IRT   √ √   RETSIPLAS   √ 

15 40 SMA SWATA   √ √   RETSIPLAS   √ 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

44 

Lampiran 9 
. 
     Tabel kontingensi. 

No Kriteria Perdarahan 
postpartum 

(+) 

Perdarahan 
postpartum (-

) 

 

1 Teratur ANC  5    (A) 12   (B) 17  (A+B) 
2 Tidak teratur ANC 10   (C) 3    (D) 13  (C+D) 
  15   (A+C) 15  (B+D) 30  (N) 

 
 

                           ( A+B ) ( A+C) 
           fe     A  =     
                            N 
 

                  17 x 15 
fe     A =  = 8,5 
                 30 

 
                           ( A+B ) ( B+D) 
           fe     B  =    
                            N 
 

                 17 x 15 
fe     B =  = 8,5 
                 30 

 
                           ( C+D ) ( A+C) 
           fe       C  =    
                            N 
 

                 13 x 15 
fe     C =  = 6,5 
                 30 

 
                           ( C+D ) ( B+D) 
           fe       D  =    
                            N 
 

                 13 x 15 
fe     D =  = 6,5 
                 30 
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                                     N ( AD – BC )2 

Nilai Chi-square X2 =  
                                     (A+B) (C+D) (A+C) (B+D) 
 
                                      
                                     30 ( 15 – 120 )2 

                                 =  
                                     17 x 13 x 15 x 15 
 
                                     330.750 

                                 =  
                                     49.725 
 

         = 6, 65 
 

 α       = 0,05 

    df     = ( k – 1 ) (b - 1)  

 = (2 – 1 ) ( 2 – 1 ) 

= 1 

Nilai X2 tabel = 3,84 

                                       A D 

Nilai odds ratio (OR) =                  
                                       B C 
 
                                       15 
           =                  
                                       120 
                                = 0,125 

OR < 1 
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