
Majalah Obstetri & Ginekologi, Vol. 20 No. 3 September – Desember 2012: 111-116 

 111

Pengaruh Pemberian Pamflet Persalinan terhadap Tingkat Pengetahuan  
dan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil 
 
Yossy Catarina BNS, Julian Dewantiningrum, Rebriarina Hapsari 
Departemen Obstetri dan Ginekologi 
Universitas Diponegoro, Semarang 
 
 
ABSTRAK 
 
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu masalah kesehatan. Konseling antenatal meningkatkan pengetahuan 

ibu hamil agar mampu memahami kehamilan, persalinan, nifas, dan risikonya. Peningkatan konseling antenatal dilakukan melalui 

berbagai edukasi, termasuk melalui media cetak berupa pamflet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian pamflet persalinan terhadap tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan ibu hamil. Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan menggunakan metode experimental pre test and post test design. Data dikumpulkan dengan cara self administred 

questionnaire. Sebanyak 60 ibu hamil dengan usia kehamilan ≥ 28 minggu yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas Halmahera 

dan Puskesmas Ngesrep selama April-Juni 2011 serta memenuhi kriteria inklusi menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel dibagi 

dalam kelompok kontrol (n = 30) dan kelompok perlakuan (n = 30). Kelompok kontrol tidak diberi pamflet persalinan, sedangkan 

kelompok perlakuan diberi pamflet persalinan. Semua sampel mengisi dua kuesioner yaitu kuesioner pre test dan kuesioner post 

testsatu minggu setelahnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil Ada perbedaan tingkat pengetahuan yang 

bermakna pada ibu hamil sebelum dan sesudah pemberian pamflet persalinan (p < 0,0001), namun tidak ada perbedaan tingkat 

pengetahuan yang bermakna antara ibu hamil yang diberi dan tidak diberi pamflet persalinan (p = 0,413). Ada perbedaan tingkat 

kecemasan yang bermakna pada ibu hamil yang diberi pamflet persalinan (p = 0,001). Terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang 

bermakna pada ibu hamil yang diberi dan tidak diberi pamflet persalinan (p = 0,014). Sebagai kesimpulan, pamflet persalinan 

meningkatkan pengetahuan dan menurunkan kecemasan ibu hamil (MOG 2012;20:111-116) 

 

Kata kunci: pamflet persalinan, tingkat pengetahuan, tingkat kecemasan, ibu hamil 

 

ABSTRACT 

 
High maternal mortality rate (MMR) remains a health problems Antenatal counseling for pregnant women is expected to increase 

their knowledge to understand pregnancy, childbirth, postpartum, and the risks. Improved antenatal counseling is done through a 

variety of education, including through printed media in the form of pamphlets. The study determined the effect of delivery pamphlet 

on knowledge level and anxiety level of pregnant women. Methods This was an experimental pre test and post test design study. Data 

were collected with self administered questionnaire. Sixty pregnant women with pregnancy ≥ 28 weeks that fulfilled inclusion criteria 

and had antenatal care consultation in Halmahera and Ngesrep primary care from April to June 2011 became sample in this 

research. Sample was grouped into control group (n = 30) and experimental group (n = 30). Experimental group were given a 

pamphlet and asked to read, while control group was not given a pamphlet. All samples completed two questionnaires, pre test 

questionnaire and post test one week after pre test. The data were described in tables and graphics and then analyzed by SPSS by 

using pair t test with alternative Wilcoxon test, and independent t test with alternative Mann Whitney. There was 

significant differences on knowledge level before and after treatment. levels in the control group, and significant differences in the 

treatment (p < 0. 0001), but there was no significant differences between control and experimental group (p = 0. 413). There 

wassignificant differences in levels of anxiety in experimental group before and after treatment (p = 0. 001), and significant 

differences between control and experimental group post test (p = 0. 014). In conclusion delivery pamphlet is able to increasing 

knowledge and decreasing anxiety of pregnant women (MOG 2012;20:111-116) 
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PENDAHULUAN 

 

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi 

salah satu masalah kesehatan penting di Indonesia dan 

dunia.
1,2

 Indonesia memiliki AKI yang tertinggi di 

negara ASEAN, yaitu mencapai 228 per 100. 000 ke-

lahiran hidup/tahun pada tahun 2007.
3,4

 Angka ini juga 

masih jauh dari target MDG 5 tahun 2015, yakni 100 

per 100. 000 kelahiran hidup/tahun.
1 

Empat pilar dalam 

rangka Safe Motherhood telah dicanangkan untuk 

menurunkan AKI. 5 Pelayanan antenatal sebagai pilar 

kedua selain terdiri atas pemeriksaan standar antenatal, 
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juga mencakup konseling antenatal. Konseling antenatal 

terkait dengan peningkatan pengetahuan ibu hamil dan 

keluarganya agar mampu memahami peristiwa kehamil-

an, persalinan, nifas, serta risiko yang mungkin di-

hadapi.
6
 Pengetahuan, persiapan kehamilan, serta 

dukungan akan mengurangi kecemasan dan meningkat-

kan kepercayaan diri pada saat persalinan. Ibu hamil 

dengan pengetahuan yang cukup terbukti mempunyai 

risiko yang rendah terhadap terjadinya komplikasi 

persalinan dan kelahiran BBLR.
7-10

 

 

Sayangnya, konseling antenatal yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan seringkali tidak sesuai dengan standar. 

Hal ini dapat dikarenakan faktor internal dari individu 

petugas kesehatan, maupun faktor eksternal berupa 

ketidakseimbangan jumlah ibu hamil dengan jumlah 

tenaga kesehatan.
6,11

 Karena itulah, peningkatan konsel-

ing antenatal harus dilakukan melalui berbagai edukasi. 

Edukasi yang diberikan dapat berupa penyuluhan 

maupun media cetak. Intervensi edukasi pada ibu hamil 

dengan cara penyuluhan pada saat melakukan pelayanan 

antenatal terbukti mampu meningkatkan pengetahuan 

ibu hamil terhadap kehamilannya, dengan hasil akhir 

berupa rencana persalinan.
11

 Media cetak terkait edukasi 

kepada Ibu hamil juga telah banyak dimanfaatkan, 

misalnya pamflet. Pamflet sebagai media edukasi telah 

diteliti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengetahuan 

dan kecemasan ibu hamil.
12-5

 Salah satu pamflet yang 

dapat dikembangkan adalah pamflet mengenai persalin-

an.  

 

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pemberian 

pamflet persalinan terhadap tingkat pengetahuan dan 

tingkat kecemasan ibu hamil. Penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pamflet 

persalinan sebagai alternatif media edukasi dalam 

mengatasi tingginya AKI akibat komplikasi persalinan.  

 

 
BAHAN DAN METODE 

 

Selama penelitian berlangsung, jumlah subjek dapat 

terpenuhi. Terdapat sampel yang drop out sebanyak 

lima orang pada kelompok kontrol dan enam orang pada 

kelompok perlakuan, namun hal tersebut dapat diatasi 

dengan adanya sampel cadangan yang telah disiapkan.  

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari data karakteristik sampel, dapat dikatakan sampel 

homogen. Hal ini berdasarkan angka signifikansi untuk 

semua karakteristik p > 0,05 (Tabel 1). Tingkat pe-

ngetahuan awal antara kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan yang dianalisis dengan uji t tidak berpasangan 

menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,613 (p > 

0,05). Dengan demikian tidak ada perbedaan tingkat 

pengetahuan yang bermakna antara kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan sebelum pemberian pamflet 

persalinan (baseline).  

 

Tabel 1. Karakteristik sampel 

 
 

Karakteristik 

 Kelompok 

Kontrol 

(n=30) 

 Kelompok 

Perlakuan 

(n=30) 

 

p 

Mean±SD  n % Mean±SD n % 

Umur 27. 53 ±4. 68  28. 13±4. 59  0. 673 

Pekerjaan 

 Tidak bekerja 

Pegawai Negeri Sipil 

Wiraswasta 

Karyawan swasta 

Buruh pabrik 

Lainnya 

  

20 

1 

4 

3 

1 

1 

 

66. 7 

3. 3 

13. 3 

10 

3. 3 

3. 3 

  

20 

0 

3 

6 

1 

0 

 

66. 7 

0 

10 

20 

3. 3 

0 

0. 258 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Pendidikan Terakhir 

 tidak sekolah - SD 

 SMP-SMA 

 Perguruan Tinggi  

  

5 

21 

4 

 

16. 7 

70 

13. 3 

  

4 

24 

2 

 

13. 3 

80 

6. 7 

0. 258 

Informasi Persalinan 

 pernah mendapat informasi 

 tidak pernah mendapat informasi 

  

24 

6 

 

80 

20 

  

23 

7 

 

76. 7 

23. 3 

0. 754 

Tingkat paparan informasi 

 Rendah (tidak pernah mendapat) 

Sedang (mendapatkan informasi  

dari media atau petugas kesehatan) 

Tinggi (mendapatkan informasi  

dari media dan petugas kesehatan) 

  

6 

21 

 

3 

 

20 

70 

 

10 

  

7 

16 

 

7 

 

23. 3 

53. 3 

 

23. 3 

0. 516 

Jumlah paritas 1. 26±0. 56   1. 38±0. 62   0. 629 
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Tabel 2. Skor Pengetahuan Pre Test dan Post Test Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan 

 
Kelompok Skor Pre Test Skor Post Test P 

Kelompok Kontrol 21. 77 ± 3. 47 21. 80 ± 3. 25 0. 876 

Kelompok Perlakuan 21. 37 ± 2. 55  22. 43 ± 2. 67 0. 000 
                   *uji t berpasangan, df = 29 

 

 

Tabel 3. Skor Kecemasan Pre Test dan Post Test Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan 

 
Kelompok Skor Pre Test Skor Post Test p 

Kelompok Kontrol 3. 73 ± 2. 35 3. 73 ± 2. 30 1,000 

Kelompok Perlakuan 3. 20 ± 2. 02  2. 37 ± 1. 69 0,001 
 *uji Wilcoxon 

 

 

Tingkat pengetahuan kedua kelompok sama-sama 

mengalami peningkatan. Perbedaan tingkat pengetahuan 

kelompok kontrol sebelum dan sesudah pemberian 

pamflet persalinan dianalisis dengan uji t berpasangan 

menunjukkan p = 0,876 (p > 0,05), sedangkan pada 

kelompok perlakuan didapatkan angka signifikansi p = 

0,000 (p < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna 

sebelum dan sesudah pemberian pamflet persalinan 

pada kelompok perlakuan (Tabel 2).  

 

Dari data tingkat kecemasan awal responden, uji Mann-

Whitney menghasilkan angka signifikansi sebesar p = 

0,293 (p > 0,05). Dengan demikian berarti tidak ada 

perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna pada 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebelum 

pemberian pamflet persalinan.  

 

Tingkat kecemasan sebelum dan sesudah pemberian 

pamflet peralinan pada kelompok kontrol memiliki 

mean yang tetap, sedangkan pada kelompok perlakuan 

mengalami penurunan. Uji Wilcoxon menunjukkan 

angka signifikansi p = 1,000 (p > 0,05) pada kelompok 

kontrol dan p = 0,001 (p < 0,05) pada kelompok 

perlakuan, sehingga disimpulkan bahwa terdapat per-

bedaan kecemasan yang bermakna sebelum dan sesudah 

pemberian pamflet persalinan (Tabel 3).  

 

Tingkat pengetahuan sampel yang diperoleh dari data 

post test diuji dengan uji Mann Whitney. Uji beda 

menunjukkan angka signifikansi sebesar p = 0,014 (p < 

0,05), sehingga disimpulkan terdapat perbedaan tingkat 

kecemasan yang bermakna pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan sesudah pemberian pamflet per-

salinan.  

 

Pemanfaatan pamflet sebagai media edukasi bagi ibu 

hamil digunakan sebagai salah satu penunjangdalam 

proses pelayanan antenatal. Salah satu pamflet yang 

dapat dikembangkan sebagai media edukasi ibu hamil 

adalah pamflet mengenai persalinan. Pamflet ini berisi 

pengertian, tanda-tanda, jenis persalinan, persiapan ibu 

hamil dan keluarga dalam rangka menghadapi per-

salinannya, serta berbagai mitos mengenai persalin-an. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pamflet persalinan terhadap tingkat pengetahuan dan 

tingkat kecemasan ibu hamil.  

 

Karakteristik sampel berupa umur, pekerjaan, tingkat 

pendidikan terakhir, informasi persalinan, tingkat 

paparan informasi, serta jumlah paritas, antara kedua 

kelompok, tidak ditemukan perbedaan yang bermakna 

adalah homogen. Hasil analisis data mengenai tingkat 

pengetahuan menyebutkan bahwa responden pada 

kelompok kontrol dan perlakuan memiliki pengetahuan 

pre test yang cukup. Bila dilihat dari data tingkat 

pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian pamflet 

persalinan, didapatkan data bahwa pada kelompok 

perlakuan terjadi peningkatan skor pengetahuan. Di-

simpulkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan ibu 

hamil sebelum dan sesudah diberi pamflet persalinan.  

 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian 

mengenai penyuluhan rencana persalinan yang 

dilakukan di FK Undip pada tahun 2003. Hasil 

penelitian RCT ini menunjukkan bahwa penyuluhan 

antenatal akan meningkatkan pengetahuan dan pemilih-

an rencana persalinan.
11

 Pamflet merupakan alternatif 

media penyuluhan, bilamana tenaga kesehatan tidak 

punya cukup waktu untuk memberikan konseling 

kepada pasien.  

 

Belum ada penelitian yang membandingkan pamflet 

rencana persalinan pada kehamilan normal sebelumnya. 

Namun banyak penelitian mengenai penggunaan 

pamflet dalam bidang obstetri. Penelitian penggunaan 

decision aid leaflet pada sampel ibu yang akan 

melakukan pengakhiran kehamilan dan preeklampsia 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan 

yang bermakna antara kelompok perlakuan dan 

kontrol.
12,13

 Namun, penelitian sebelumnya di Wales 
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tahun 2002 menyebutkan bahwa pemberian evidence 

based leaflet dalam hal pemberian keputusan medis 

akan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, tetapi tidak 

signifikan.
14

 Teori Elgar Dale mengenai alat peraga 

pendidikan juga menyebutkan bahwa penyampaian 

bahan dengan tulisan dinilai tidak cukup efektif atau 

intensitasnya rendah.
17

 Meskipun terdapat banyak 

sumber informasi, namun pengalaman dan manfaat 

yang telah dirasakan sebelumnya memberikan pengaruh 

paling besar terhadap pengetahuan ibu hamil.
18-20

 

 

Tidak ada perbedaan tingkat kecemasan awal pada 

kedua kelompok. Tingkat kecemasan akan menurun 

pada kelompok perlakuan. Hasil ini bertentangan 

dengan penelitian serupa sebelumnya di Inggris tahun 

2008 dengan menggunakan pamflet preeklampsia yang 

menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat 

kecemasan ibu hamil yang diberi dan tidak diberi 

pamflet.
13

 Perbedaan hasil kemungkinan disebabkan 

karena perbedaan sampel yang digunakan oleh peneliti-

an, yaitu pada penelitian ini pada ibu hamil yang tidak 

mengalami masalah kehamilan yang berpengaruh pada 

proses persalinan, tetapi pada penelitian di Wales 

sampel penelitian justru pada ibu yang mengalami 

preeklampsia. Ibu hamil yang mengetahui kondisi ke-

hamilannya normal akan memiliki tingkat kecemasan 

yang berbeda dibandingkan dengan ibu hamil yang 

mengalami penyulit-penyulit selama masa kehamilan-

nya.
21

 

 

Pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang kuat 

terhadap stabilitas kondisi psikologis.
21

 Pendidikan 

kesehatan pada pasien telah menunjukkan potensinya 

untuk meningkatkan kepuasan pasien, memperbaiki 

kualitas kehidupan, memastikan kelangsungan pe-

rawatan, secara efektif mengurangi insiden komplikasi 

penyakit, memasyarakatkan masalah kepatuhan ter-

hadap rencana pemberian perawatan kesehatan dan 

menurunkan ansietas serta memaksimalkan kemandirian 

dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari.
22

 

Primigravida trimester tiga yang mendapatkan pen-

didikan kesehatan memiliki tingkat kecemasan yang 

lebih rendah dibandingkan yang tidak mendapat 

pendidikan kesehatan.
23

 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pamflet 

persalinan memiliki pengaruh dalam terhadap tingkat 

pengetahuan dan tingkat kecemasan ibu hamil. Ibu 

hamil yang diberi pamflet persalinan secara bermakna 

meningkat pengetahuannya dan menurunkan tingkat 

kecemasannya. Hal ini memberikan tambahan informasi 

yang dapat menjadi dasar pertimbangan mengenai 

pemanfaatan pamflet sebagai media edukasi pada ibu 

hamil.  

 

Dalam pemanfaatannya, pamflet persalinan ini 

kemungkinan dapat digunakan untuk menunjang 

konseling antenatal yang dilakukan oleh bidan maupun 

dokter. Tentu saja masih harus ditunjang dengan peran 

aktif dari ibu untuk membaca pamflet persalinan, serta 

bidan maupun dokter untuk memberikan penjelasan 

mengenai isi dari pamflet persalinan tersebut. Meskipun 

penurunan AKI masih terkait dengan banyak hal seperti 

sikap dan tindakan dalam menghadapi persalinan, 

dukungan suami dan keluarga, serta akses pelayanan 

kesehatan,
5,6

 namun dengan meningkatnya pengetahuan 

dan menurunnya kecemasan ibu hamil, diharapkan 

dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam 

menghadapi persalinannya untuk menurunkan risiko 

terjadinya komplikasi persalinan dan kelahiran BBLR. 
7-

10
 

 

Penelitian ini memiliki kelebihan, yaitu desain 

penelitiannya yang berupa penelitian eksperimental pre 

test and post test design sehingga dapat diketahui 

perubahan tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan 

ibu hamil sebelum dan sesudah pemberian pamflet 

persalinan. Sampel penelitian yang merupakan ibu 

hamil trimester tiga yang tidak mengalami kelainan 

dalam proses kehamilan dan persalinan sebelumnya 

serta pengambilan sampel yang berasal dari Puskesmas 

juga dianggap mampu merepresentasikan sebagian 

besar kondisi ibu hamil di Indonesia.  

 

Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan, yaitu 

cara sampling yang menggunakan metode purposive 

sampling dan jumlah sampel yang kecil, yaitu hanya 

total sebanyak 60 orang. Penelitian juga tidak dilakukan 

dengan double blinding sehingga baik peneliti maupun 

subyek penelitian mengetahui perlakuan yang diberikan. 

Paparan informasi pada kelompok kontrol yang berasal 

dari media lain juga tidak dapat dikontrol, sehingga 

pengaruh secara pasti dari pemberian pamflet persalinan 

tidak dapat diketahui. Terbatasnya penelitian juga 

menyebabkan variabel intelegensi yang kemungkinan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu hamil tidak 

diteliti. Variabel konflik diri dan dukungan sosial yang 

kemungkinan mempengaruhi tingkat kecemasan ibu 

hamil juga tidak diteliti. Karena itulah, masih 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

pengaruh pemberian pamflet persalinan terhadap tingkat 

pengetahuan dan tingkat kecemasan ibu hamil dengan 

cara sampling random, jumlah sampel yang lebih 

banyak pada center penelitian yang lebih luas, 

pembuatan media yang lebih interaktif, serta metode 

yang berbeda.  
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KESIMPULAN 

 

Pamflet persalinan berpengaruh meningkatkan pe-

ngetahuan dan menurunkan kecemasan ibu hamil. 

Diperlukan kerjasama antara institusi pendidikan dan 

institusi kesehatan untuk mengembangkan pamflet 

persalinan dan media edukasi lain yang efektif sebagai 

salah satu media edukasi bagi ibu hamil demi 

peningkatan pengetahuan dan penurunan kecemasan 

prenatal. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

efek pemberian pamflet persalinan terhadap tingkat 

pengetahuan dan tingkat kecemasan ibu hamil dengan 

cara sampling random, jumlah sampel yang lebih 

banyak pada center penelitian yang lebih luas, pem-

buatan media yang lebih interaktif, serta metode yang 

berbeda. Adapun aspek yang dapat diteliti dapat berupa 

pengulangan dari penelitian ini ataupun aspek lain 

seperti rencana persalinan, tingkat kepuasan, serta 

keluaran perinatal dan maternal.  
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