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ABSTRAK 
 
Sasaran Millenium Development Goals (MDGs) 2015 beberapa diantaranya telah 
menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih membutuhkan usaha keras untuk 
mencapai target yang diinginkan, salah satunya adalah sasaran ke lima yaitu Angka 
Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Suami merupakan 
orang terdekat dan dipercaya oleh istri untuk mengambil segala keputusan, sehingga 
penting sekali bagi suami ikut serta dalam membaca dan memahami buku KIA. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan suami tentang manfaat buku 
KIA dan kehamilan risiko tinggi dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan 
dan persalinan istri. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua suami dari ibu hamil yang 
tercatat dalam buku kohort ibu hamil di Kecamatan Polokarto. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik simple random sampling dengan jumlah sampel 127 orang. 
Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan uji correlation rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan suami tentang manfaat 
buku KIA (r = 0,339 dan p = 0,000) dan pengetahuan suami tentang kehamilan risiko 
tinggi (r = 0,484 dan p = 0,000) dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan 
dan persalinan istri di Kecamatan Polokarto. 
 
Kata kunci   : Pengetahuan, Partisipasi, Suami, Kehamilan 

 
ABSTRACT 
 
Some of targets the Millennium Development Goals (MDGs) for 2015 have shown good 
progress, but we still need hard effort to achieve the desired targets, one of them is a fifth 
targeted, that is maternal mortality amount to 102/100.000 live births. Husband is the 
closest and the most person trusted for the wife to take all decisions, so it is important for 
a husband to participate to read and understand “Child and Maternal Health” book. The 
purpose of this research was to know the relationship among the husband’s knowledge 
about child and maternal health book, knowledge of high risk pregnancies and the 
participation of the husband in dealing with pregnancy and childbirth. This research 
used observation method and cross-sectional approach. The population in this research 
were all of husbands of pregnant women who were recorded in pregnant women cohort 
book in Polokarto, Sukoharjo. Sampling technique was carried out by simple random 
sampling with 127 people as samples. To know the relationships between variables, rank 
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spearman correlation test was used. The research result showed relationship between 
husband’s knowledge about child and maternal health book (r = 0,339 and p = 0,000) 
husband’s knowledge of high risk pregnancies (r = 0,775 and p = 0,000) with the 
participation of the husband in dealing with pregnancy and child birth in Polokarto. 

Keyword   : Knowledge, Husband Participation, Pregnancy 

 

PENDAHULUAN 
 

Sasaran Millenium Development Goals (MDGs) 2015 beberapa diantaranya 

telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih membutuhkan usaha keras untuk 

mencapai target yang diinginkan, salah satunya adalah sasaran ke lima yaitu Angka 

Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Berdasarkan survei 

demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2007, AKI di Indonesia belum mencapai 

target yaitu sebesar 228 per KH (SDKI, 2007). Sementara itu, AKI di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2009 sebesar 117,02 per KH (Dinkes Provinsi Jateng, 2009).  

Pada tahun 2010 kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan 

47% (21 jiwa atau 152 per 100.000 KH) dibandingkan tahun 2009 (11 jiwa atau 81 per 

100.000 KH), tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan 38% (13 jiwa atau 93 per 

100.000 per KH). AKI tertinggi terjadi di Kecamatan Polokarto sebesar 3 jiwa (200 per 

100.000 KH) dan sisanya tersebar di 11 kecamatan lain (DKK Sukoharjo, 2011). 

Berdasarkan survei pendahuluan kepada bidan, sebagian bidan di tempat 

penelitian mengatakan bahwa tidak semua ibu dapat mengikuti kelas ibu hamil yang di 

dalamnya juga membahas isi dan manfaat buku KIA serta kehamilan risiko tinggi. Karena 

hal inilah ibu tidak mengetahui gejala komplikasi atau kehamilan risiko tinggi yang 

berakibat fatal bagi kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya bahkan sampai 

menyebabkan kematian. 

Kematian ibu dapat disebabkan oleh penyebab langsung dan tidak langsung. 

Penyebab langsung kematian ibu dapat dikarenakan oleh komplikasi obstetri pada masa 
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hamil, bersalin dan nifas (Syafrudin, 2009) dan penyebab tidak langsung kematian ibu 

dapat dikarenakan oleh suatu penyakit yang bukan komplikasi obstetri dan berkembang 

atau bertambah berat akibat kehamilan atau persalinan misalnya diabetes, hepatitis, dan 

TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes Simplex Virus)(Syafrudin, 

2009), disamping itu juga dikarenakan oleh keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, 

keterlambatan mendapat pertolongan dan keterlambatan mengenali tanda bahaya yang 

dapat menyebabkan kematian ibu atau janinnya. Saat persalinan akan berlangsung, istri 

tetap menunggu suaminya bila tidak ada di rumah sehingga pertolongan persalinan 

terlambat diberikan kepada istri karena suami mempunyai peran besar dalam 

pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya suami sering kali kurang 

memperhatikan kesehatan istri selama hamil dan tidak mengetahui apakah kehamilan 

istrinya termasuk risiko tinggi atau tidak (Sudarma, 2008). 

Peran suami tidak hanya berupa pengambilan keputusan dalam pertolongan 

persalinan namun juga dalam hal asuhan Antenatal (Antenatal Care/ ANC) yang hasilnya 

tercatat dalam buiku KIA. ANC merupakan pengawasan sebelum persalinan terutama 

ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Ibu hamil dianjurkan 

untuk melakukan kunjungan ANC minimal sebanyak empat kali dalam masa kehamilan 

dan dicatat dalam buku KIA (Yulaikhah, 2008). Tetapi dalam pemanfaatan buku KIA, 

perhatian yang diberikan suami masih kurang. Buku KIA sering disalah artikan oleh 

pasangan suami istri (pasutri) karena dianggap hanya sebagai buku untuk melakukan 

pemeriksaan, pencatatan kehamilan dan tumbuh kembang bayi yang hanya perlu 

diketahui oleh bidan dan istri, sehingga suami kurang memanfaatkan materi maupun info 

yang terdapat dalam buku KIA. 

Suami merupakan orang terdekat dan dipercaya oleh istri untuk mengambil 

segala keputusan terutama pada saat persalinan (Nurhayati,2008), sehingga penting sekali 
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bagi suami ikut serta dalam membaca dan memahami buku KIA yang diberikan oleh 

bidan ataupun posyandu setempat. Dengan membaca dan memahami buku KIA suami 

akan paham keadaan kesehatan istri dan apa saja yang harus diketahui serta apa yang 

harus dilakukan dalam mendampingi kehamilan istri hingga kelahiran anaknya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Novyta (2009) mengenai hubungan dukungan 

suami dengan konsumsi Tablet Fe dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dukungan 

suami kemungkinan kejadian anemia pada ibu hamil semakin rendah. Hal ini memberi 

gambaran bahwa dukungan atau partisipasi suami dapat memberikan pengaruh pada 

perilaku istri sehingga partisipasi suami yang baik akan meningkatkan kesehatan ibu dan 

dapat menekan angka kematian ibu. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian tentang hubungan pengetahuan suami tentang manfaat 

buku KIA dan pengetahuan suami tentang kehamilan risiko tinggi dengan partisipasi 

suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istrinya. 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan menggunakan 

rancangan penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua suami 

dari ibu hamil yang tercatat dalam buku kohort ibu hamil di Kecamatan Polokarto (284 

orang). Dari 284 orang diambil sampel sebanyak 127 orang. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode simple random sampling (acak 

sederhana), yaitu setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diseleksi sebagai sampel dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesinoner 

terstruktur. Variabel bebasnya adalah pengetahuan suami tentang manfaat buku KIA dan 

kehamilan risiko tinggi sedangkan variabel terikatnya adalah partisipasi suami dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Analisis data yang digunakan adalah uji 

Corelation Range Spearman. 
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HASIL 

Secara geografi, keseluruhan luas wilayah Kecamatan Polokarto adalah 6.218 Ha 

atau sekitar 13,32% dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Polokarto 

mempunyai 17 Desa di bawahnya. desa yang memiliki luas wilayah paling besar adalah 

Desa Polokarto yaitu 824 km², sedangkan desa dengan luas wilayah paling kecil adalah 

Desa Bugel yaitu 154 km². Luas Desa Polokarto adalah 824 km² dan luas Desa Bugel 

adalah 154 km². Jumlah penduduk di Kecamatan Polokarto sebesar 81.152 jiwa yang 

terdiri dari 40.540 jiwa penduduk laki-laki dan 40.812 jiwa penduduk perempuan 

(Kecamatan Polokarto, 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden terbanyak adalah 26 tahun 

yaitu sebanyak 11 orang (8,7%) dengan umur termuda 20 tahun sebanyak enam orang 

(4,7%) dan umur tertua 54 tahun sebanyak satu orang (0,8%). Karakteristik responden 

dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah adalah lulusan SMA, 

yaitu sebanyak 60 orang (47,2 %), sedangkan tingkat pendidikan responden yang paling 

sedikit frekuensinya adalah Perguruan Tinggi yaitu 13 orang (10,2 %). Dilihat dari jenis 

pekerjaan yang mendominasi responden adalah sebagai karyawan swasta (57,5 %) dan 

jenis pekerjaan minoritas adalah sebagai petani (0,8 %). Umur istri responden terbanyak 

adalah umur 22 tahun dengan jumlah sebanyak 10 orang (7,9 %). Umur termuda dari istri 

responden adalah 18 tahun dengan jumlah sebanyak lima orang (3,9 %) dan umur tertua 

adalah 42 tahun dengan jumlah sebanyak dua orang (1,6 %). Sedangkan jumlah umur istri 

yang berisiko tinggi sebanyak 25 orang (19,7%). 

Nilai rata-rata dari skor pengetahuan tentang manfaat buku KIA adalah 11,46. 

Mayoritas suami mempunyai pengetahuan yang baik (76,4%), hanya sedikit responden 

yang mempunyai pengetahuan yang tidak baik (23,6%) . Nilai rata-rata dari skor 

pengetahuan tentang kehamilan risiko tinggi adalah 6. sebagian besar suami mempunyai 
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pengetahuan yang baik tentang kehamilan risiko tinggi (52%), sedangkan suami yang 

mempunyai pengetahuan yang tidak baik tentang kehamilan risiko tinggi sebanyak 48 %. 

Nilai rata-rata dari skor partisipasi suami adalah 23, sebanyak 57,5% suami mempunyai 

partisipasi yang baik untuk istrinya selama kehamilan. Sedangkan 42,5% sisanya 

mempunyai partisipasi yang tidak baik. Partisipasi yang diberikan suami diantaranya 

mengantarkan istrinya memeriksakan diri ke bidan, memantau gizi istri, membantu 

menyelesaikan pekerjaan rumah istri, memantau perkembangan janin di dalam buku KIA. 

No Variabel p-value Kesimpulan 
1 Pengetahuan Buku KIA 0,000 Tidak normal  
2 Pengetahuan Kehamilan Risiko 

Tinggi 
0,000 Tidak normal 

3 Partisipasi Suami 0,001 Tidak normal 

Normalitas data untuk masing-masing variabel penelitian di uji dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Berdasarkan data hasil uji kolmogorov smirnov, 

nilai p-value pada semua variabel yang di uji < 0,05, maka semua variabel yang di uji 

berdistribusi tidak normal sehingga uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel adalah menggunakan uji  hubungan non-parametric, yaitu uji Rank Spearman.. 

Variabel  Koefisien 
Korelasi p-value Keputusan 

Pengetahuan Manfaat 
Buku KIA 

 
0,339 

 
0,000 Ha diterima 

Pengetahuan Kehamilan 
Risiko Tinggi  

 
0,848 

 
0,000 Ha diterima 

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 (p-value < 

0,05), sehingga dapat diputuskan bahwa ada hubungan antara pengetahuan suami tentang 

manfaat buku KIA dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan 

istri. Namun kekuatan hubungan antara kedua variabel adalah lemah (r = 0,339). Hasil uji 

hubungan pengetahuan suami tentang kehamilan risiko tinggi dengan partisipasi suami 

dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri diperoleh nilai nilai p-value sebesar 
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0,000 (p-value < 0,05), sehingga dapat diputuskan  bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan suami tentang kehamilan risiko tinggi dengan partisipasi suami dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan istri dengan tingkat hubungan antar kedua variabel 

adalah sedang (r = 0,484). 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji rank spearman diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 (< 0,05) 

artinya ada hubungan antara pengetahuan suami tentang pengetahuan manfaat buku KIA 

dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Berdasarkan 

penelitian Elly, dkk (2003), pemanfaatan buku KIA oleh bidan sebagai materi penyuluhan 

(diukur tanpa melihat jumlah materi), tingkat pemanfaatannya adalah sebesar 66,7%, 

namun bila diukur dengan melihat seluruh materi yang ada di dalam buku KIA, 

pemanfaatan buku KIA oleh bidan masih rendah yaitu sebesar 2,2%. Menurut penelitian 

Widagdo (2009), 56,25% kader posyandu memanfatkan buku KIA, dan karakteristik 

responden yang mempengaruhi pemanfaatan buku KIA adalah peran responden sebagai 

pengawas, umur, serta lama bekerja di rumah, sedangkan pemanfaatan buku KIA oleh ibu 

dengan nilai p= 0,045 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang baik akan memiliki 

derajat kesehatan yang baik (Allo, 2007).  

Buku KIA merupakan buku yang diperuntukkan kepada ibu dan keluarga, 

termasuk suami. Pemanfaatan buku KIA oleh suami dalam penelitian ini cukup tinggi 

(76,4%). Suami memanfaatkan isi dari buku KIA untuk menambah pengetahuan tentang 

kehamilan serta mengetahui kondisi kesehatan istri setiap kali memeriksakan diri ke 

bidan/puskesmas. Hal ini dapat disebabkan karena 40,9% kehamilan istrinya merupakan 

kehamilan pertama sehingga keingintahuan suami masih tinggi dalam mencari 

pengetahuan tentang kehamilan, selain itu rata-rata suami mempunyai pendidikan yang 

tinggi, 47,2% suami adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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Berdasarkan hasil penelitian, 32,5% suami dapat menjawab dengan benar 

pernyataan mengenai pemeriksaan kesehatan ibu. Sebanyak 93,7% suami dapat 

menjawab dengan benar pernyataan di dalamnya. Namun demikian terdapat 44,1% suami 

tidak mengetahui tentang pola makan ibu selama hamil. Selama hamil ibu makan lebih 

banyak dari biasanya, namun tidak sampai dua piring lebih banyak dari sebelum hamil, 

sedangkan suami menyatakan dengan benar bahwa ibu makan dua piring lebih banyak 

dari sebelum hamil karena suami kurang memperhatikan porsi makan istrinya, suami 

hanya melihat bahwa porsi makan istri bertambah dari sebelum hamil. Pada penyataan 

mengenai tanda bahaya pada kehamilan, hanya 66,1% suami yang memberikan jawaban 

benar bahwa gatal-gatal pada kemaluan adalah tanda bahaya kehamilan. Sebagian suami 

mengatakan tidak mengetahui jawaban apakah gatal-gatal pada kemaluan merupakan 

tanda bahaya kehamilan atau bukan. 

Tingginya pemanfaatan suami terhadap isi buku KIA berhubungan dengan 

informasi yang diperoleh suami sehingga meningkatkan pengetahuan suami dan 

partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Partisipasi suami 

terhadap kehamilan istri salah satunya terlihat dari keikutsertaan suami mengamati 

perkembangan janin melalui buku KIA. 65,4% suami selalu membaca kembali hasil 

pemeriksaan istrinya yang tercatat dalam buku KIA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 

suami dapat membandingkan kondisi istri tiap kali melakukan pemeriksaan ke bidan dan 

untuk mengingatkan kembali anjuran bidan pada saat pemeriksaan. Partisipasi suami juga 

terlihat dari keaktifannya mengingatkan istri untuk memeriksakan kehamilannya (91,3%). 

Diantara suami, beberapa diantaranya ada yang merantau keluar daerah untuk bekerja, 

namun lebih sering menyempatkan diri untuk pulang pada saat istrinya menjalani 

kehamilan dan 83,5% responden selalu mengantarkan istrinya memeriksakan diri ke 

bidan. Hal ini dapat terjadi karena pada saat penelitian 46,5% umur kehamilan istri sudah 
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masuk pada trimester 3, sehingga suami memberikan partisipasi yang lebih tinggi dari 

trimester 1 dan 2. 

Kekuatan hubungan dari kedua variabel penelitian adalah lemah (r = 0,339), karena 

pengetahuan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu sumber informasi saja sehingga 

masih ada faktor-faktor lain yang tidak diteliti berhubungan dengan partisipasi suami 

dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang adalah pendidikan, informasi, sosial budaya, ekonomi, 

lingkungan, pengalaman, serta usia (Erfandi, 2009). Berdasarkan analisis univariat 

karakteristik responden, 57,5% suami merupakan karyawan swasta yang bekerja dari pagi 

hingga sore, sehingga kesempatan suami membaca buku KIA dapat berkurang serta 

adanya kelelahan fisik setelah pulang dari bekerja. Hal ini dapat menjadi faktor lemahnya 

hubungan antara pengetahuan suami tentang buku KIA dengan partisipasi suami dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Namun demikian, kesimpulan dari penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Simanullang (2010) bahwa pengetahuan berhubungan 

dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri dengan nilai 

p-value sebesar 0,007.  

Berdasarkan hasil uji rank spearman diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 (< 0,05) 

artinya ada hubungan dengan kekuatan sedang (r = 0,484) antara pengetahuan suami 

tentang kehamilan risiko tinggi dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan 

dan persalinan istri. Dalam keadaan apapun suami tetap memberikan partisipasi kepada 

istrinya dalam menghadapi kehamilan dan persalinan, tidak hanya diberikan saat 

mengetahui bahwa kehamilan istrinya dalam kondisi berisiko tinggi saja. Namun, 

pengetahuan yang baik tentang kehamilan risiko tinggi pada suami dapat meningkatkan 

partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Dengan mengetahui 

pengetahuan tentang kehamilan berisiko, maka suami dapat berpartisipasi untuk lebih 
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menjaga kehamilan istrinya bila kehamilan istri mempunyai risiko tinggi dan 

mempertahankan kondisi istrinya dalam keadaan baik hingga persalinan bila kehamilan 

istri dalam kondisi normal. 

Pada penelitian ini pengetahuan suami tergolong baik (52%). Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kuesioner, selain dari buku KIA responden juga menambah 

pengetahuannya mengenai kehamilan. Pada saat memeriksakan istrinya, suami ikut 

menyimak keterangan dari bidan serta bertanya pada bidan seputar kehamilan. Selain itu 

suami juga bertanya kepada teman atau orang tua yang menurut mereka sudah 

mempunyai pengalaman sebelumnya. 

Dari delapan pernyataan yang diberikan, tujuh pernyataan dapat dijawab dengan 

baik oleh sebagian besar responden (jawaban benar > 50%). Dari hasil pernyataan 

mengenai jumlah anak pada wanita subur, 58% suami dapat menyatakan dengan benar 

bahwa terlalu banyak anak merupakan tanda kehamilan risiko tinggi dan banyak 

responden yang menjawab kuesioner berdasarkan slogan KB pemerintah “Dua Anak 

Lebih Baik” dan bukan berdasarkan risiko kesehatan yang tidak baik pada wanita yang 

mempunyai banyak anak. Program promosi pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan 

penduduk ini memperluas persepsi masyarakat bahwa mempunyai dua anak tidak hanya 

untuk menekan angka pertumbuhan penduduk, namun juga menjadi anjuran bahwa 

wanita subur sewajarnya mempunyai dua anak saja.  

Banyak suami yang belum mengetahui teh dapat menghambat penyerapan zat besi 

(Fe) pada manusia. 51,2% suami mengatakan bahwa teh tidak membahayakan ibu hamil, 

sehingga suami masih membiarkan istrinya yang terbiasa minum teh sebelum hamil tetap 

melanjutkan kebiasaan itu hingga saat menjalani kehamilan dan hanya 48,8% suami 

mengetahui bahwa teh berbahaya bagi ibu hamil. Berbanding terbalik dengan minum teh, 

84,3% suami mengetahui bahwa minuman bersoda membahayakan kesehatan ibu hamil, 
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sehingga suami meminta istrinya menghentikan konsumsi minuman bersoda selama 

menjalani kehamilan. 

Menurut Ambarwati (2010), faktor-faktor yang menjadi penyebab ibu hamil risiko 

tinggi adalah usia, paritas, jarak kehamilan, riwayat kehamilan (abortus) dan persalinan 

sebelumnya, pekerjaan berat, sosial-ekonomi, pendidikan, tinggi badan ibu serta letak 

bayi dalam rahim. Hasil penelitian Pangesti (2004) mengatakan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan suami tentang asuhan kehamilan dengan partisipasi suami dalam 

asuhan kehamilan. Suami yang mengetahui bagaimana bentuk asuhan yang baik pada istri 

yang sedang hamil juga mempunyai partisipasi yang baik pula dalam asuhan kehamilan 

istrinya. 

Kecamatan Polokarto merupakan pedesaan dimana belum banyak klinik kesehatan 

swasta yang dibuka disana sehingga untuk mendapatkan akses kesehatan masih 

menggantungkan keaktifan bidan desa masing-masing termasuk dalam pelaksanaan 

senam ibu hamil. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti senam ini masih rendah, hanya 

22% suami yang sering mengingatkan istrinya untuk melakukan senam, 29% suami 

terkadang mengingatkan istrinya dan 48% suami tidak pernah mengingatkan istrinya 

untuk mengikuti senam ibu hamil. Partisipasi suami mempunyai peran dalam pelaksanaan 

senam ini, terlihat pada pelaksanaan senam yang pertama kali, banyak ibu hamil yang 

mengikuti senam ini, namun pada pertemuan berikutnya, jumlah ibu yang mengikuti 

senam semakin menurun. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Ada hubungan antara pengetahuan suami tentang manfaat buku KIA dengan 

partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri (p = 0,000) dengan 

kekuatan hubungan antara kedua variabel adalah lemah (r = 0,339). 
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Ada hubungan antara pengetahuan suami tentang kehamilan risiko tinggi dengan 

partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri (p = 0,000) dengan 

kekuatan hubungan antara kedua variabel adalah sedang (r = 0,484). 

Saran 

Saran yang dapat diberikan: 

1. Masyarakat umum 

Hendaknya masyarakat terutama ibu hamil dan keluarganya terus 

memanfaatkan buku KIA untuk memantau kesehatan ibu selama hamil dan menambah 

pengetahuan, serta mengetahui tanda-tanda kehamilan risiko tinggi dan apa saja yang 

harus dilakukan saat menghadapi ibu hamil baik yang mempunyai risiko tinggi 

maupun tidak. 

2. Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai 

dasar untuk meningkatkan program KIA dengan upaya menambah pengetahuan suami 

khususnya KIA agar  partisipasi dari suami juga meningkat.  

3. Penelitian Lain 

Peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti pengaruh 

pengetahuan suami terhadap partisipasinya atau dengan meneliti variabel-variabel lain 

yang belum diteliti misalnya hubungan antara umur kehamilan serta paritas dan 

riwayat abortus dengan partisipasi suami terhadap kehamilan istri. 
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