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KEHAMILAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL DI DESA 

SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA 

 

 

Abstrak 

 

Penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia dipengaruhi oleh faktor 

langsung dan faktor tidak langsung. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang 

faktor resiko pada kehamilan dapat meningkatkan resiko komplikasi pada saat 

kehamilan maupun persalinan. Faktor penyebab resiko jika tidak segera ditangani 

pada ibu dapat mengancam keselamatan bahkan dapat terjadi hal paling buruk 

yaitu kematian ibu dan bayi. Upaya peningkatan pengetahuan ibu dengan 

pemberian pendidikan kesehatan tentang faktor resiko pada kehamilan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode 

Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko pada kehamilan terhadap 

pengetahuan ibu hamil di desa Singopuran kecamatan Kartasura. Metode 

penelitian ini adalah penelitian pra experimental, analisis kuantitatif dengan 

rancangan pretest-posttest tanpa kelompok kontrol (one group pre and post test 

design). Sampel penelitian ini adalah 21 ibu hamil dari trimester 1-3. Teknik 

pengambilan sampel adalah total sampling. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dan dianalisis menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) adalah 64,76 dan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan sebesar 85,00 dengan nilai signifikan 0,000 atau 

p<0,05, maka keputusan uji adalah Ho ditolak. Kesimpulan Pendidikan kesehatan 

dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko pada kehamilan 

berpengaruh dalam penigkatan pengetahuan ibu hamil. 

 

Kata Kunci: pendidikan kesehatan Two Stay Two Stray (TSTS), pengetahuan, 

faktor resiko pada kehamilan 

 

Abstract 

The causes of the high maternal mortality in Indonesia is affected by direct and 

indirect factors. Lack of knowledge of pregnant women about their risk factors in 

pregnancy may increase the risk of complications at the time of pregnancy or 

childbirth. Cause factor of risk if not immediately treated in the mother may 

threaten the safety of even the worst thing can happen that is the death of the 

mother and the baby. The efforts increased knowledge of the mother with the 

granting of health education about risk factors in pregnancy. This research aims to 

know the influence of health education with the methods of Two Stay Two Stray 

(TSTS) about their risk factors in pregnancy to knowledge of pregnant women in 
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the village of Singopuran sub-district of Kartasura. The method of this research is 

research pre experimental, quantitative analysis with pretest-posttest with no 

control group (one group pre and post test design). The sample of this research 

was 1-3 trimester of pregnant women. Sampling technique is the sample 

thoroughly. Logging using a questionnaire and analyzed using paired samples        

t-test test. The results showed an average knowledge of pregnant women before 

given health education with the methods of Two Stay Two Stray (TSTS) is 64.76 

and after given health education of 85.00 with significant value 0.000 or p 0.05, 

then is test decision Ho denied. Conclusion health education with the methods of 

Two Stay Two Stray (TSTS) about their risk factors on pregnancy, influential in 

the development of knowledge of pregnant women. 

Keywords: health education Two Stay Two Stray (TSTS), knowledge, risk 

factors in pregnancy 

 

1. PENDAHULUAN 

Angka kematian ibu dan bayi yang terjadi disaat kehamilan, persalinan maupun 

masa nifas pada perempuan yang memiliki resiko tinggi masih tinggi. Menurut 

SUPAS (2015) jumlah angka kematian ibu (AKI) mengalami penurunan 

menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup yang semula pada tahun 2012 AKI 

sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI,2016) . Namun 

angka ini masih jauh dari target MDGs yaitu sebesar 103 per 100.000 kelahiran 

hidup.  

Data yang didapatkan dari Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2015 

menunjukan angka kematian ibu (AKI) di Jawa Tengah sebesar 619 kasus. 

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 jumlah 

kematian ibu yaitu sebesar 711 kasus. Kejadian kematian ibu berdasarkan 

kelompok umur, yang paling banyak adalah umur 20-34 tahun sebanyak 

68,50%, dan sebanyak 26,17% pada umur ≥35 tahun serta pada kelompok 

umur ≤20 tahun sebanyak 5,33% (Dinkes Jateng, 2015). 

Data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menunjukan 

angka kematian ibu maternal pada tahun 2016 mencapai 94,82% / 100.000 

kelahiran hidup. Walaupun angka ini menurun dari dibandingkan dengan 

jumlah AKI pada tahun 2015 yaitu sebanyak 159,06/ 100.00 kelahiran hidup. 

Data yang didapatkan dari Puskesmas Kartasura pada tahun 2016 ibu hamil 

dengan 4T sebanyak 112  ibu hamil. Dan di desa Singopuran sendiri jumlah ibu 
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hamil dengan 4T termasuk tinggi yaitu sebanyak 14 ibu hamil (Dinkes 

Sukoharjo, 2016). 

Kematian ibu hamil erat kaitannya dengan karateristik ibu yang meliputi umur, 

pendidikan, paritas dan perilaku yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 

ibu selama kehamilan yang dapat mempengaruhi proses persalinan normal atau 

patologis. Risiko komplikasi pada persalinan terjadi 12% pada umur kurang 

dari 20 tahun dan 26% pada umur 40 tahun (Ningrum dalam Istianah, 2014). 

Faktor penyebab resiko jika tidak segera ditangani pada ibu dapat mengancam 

keselamatan bahkan dapat terjadi hal paling buruk yaitu kematian ibu dan bayi.  

Faktor-faktor langsung penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia 

adalah perdarahan, eklampsia, aborsi tidak aman, partus lama, infeksi dan lain-

lain (Aeni,2013). Sedangkan 4 terlalu adalah salah satu faktor yang secara 

tidak langsung menyebabkan kematiaan pada ibu. Yang dimaksud 4 terlalu 

yaitu terlalu muda (<20 tahun), terlalu tua (>35 tahun), terlalu sering ( jarak 

kehamilan < 2 tahun), dan telalu banyak ( < 3 anak) (Manuaba,2010). Selain 

faktor diatas ada beberapa faktor yang sudah dikategorikan yang secara tidak 

lansung menyebabkan kematian yaitu faktor biofisik, faktor psikososial, faktor 

sosiodemografik, dan faktor lingkungan (Lowdermilk dkk, 2013). 

Metode Two Stay Two Stray (TSTS) menuntut siswa belajar aktif dengan cara 

memecahkan masalah, mengungkapkan ide, melakukan diskusi dan 

menyampaikan hasil dalam bentuk presentasi dalam sebuah kelompok 

(Sari,2013). Kelebihan pada metode Two Stay Two Stray (TSTS) menurut 

Shoimin (2014), yaitu: Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan, guru mudah 

memonitor, dapat diterapkan pada semua tingkatan, lebih berorientasi pada 

keaktifan, diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya, 

menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa, kemampuan bicara siswa 

dapat ditingkatkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asna (2014) yang berjudul “Efektivitas Metode 

Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Menggunakan Media LKS di 

Lengkapi Molymod Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Ikatan 

Kimia Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Mojolaban Tahun Ajaran 2013/2014” 
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menunjukan hasil penelitian metode pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS) menggunakan media LKS dilengkapi molymod efektif karena dilihat 

dari prestasi belajar siswa pada aspek kognitif kelas eksperimen (64,00) lebih 

tinggi daripada kelas kontrol (56,71) dan presentasi belajar pada aspek afektif 

kelas eksperimen (93,06) lebih tinggi daripada kelas kontrol (84,74). 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Oktober di desa Singopuran 

dengan cara wawancara dengan 7 ibu hamil, didapatkan data 5 orang ibu hamil 

mengatakan tidak mengetahui tentang faktor resiko pada kehamilan dan 2 

orang ibu hamil lainnya mengerti tentang faktor resiko pada kehamilan. Dan 

data dari bidan desa Singopuran, ibu hamil dengan 4T sebanyak 19 ibu hamil, 

serta banyaknya ibu hamil yang suaminya merokok. Wawancara yang 

dilakukan pada bidan desa Singopuran dalam pemberian pendidikan kesehatan 

hanya menggunakan metode ceramah dan menggunakan media lembar balik 

saja. 

Berdasakan literatur diatas dan studi pendahuluan yang telah dilakukan 

peneleti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko 

pada kehamilan terhadap pengetahuan ibu hamil di desa Singopuran kecamatan 

Kartasura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko 

pada kehamilan terhadap pengetahuan ibu hamil di desa Singopuran kecamatan 

Kartasura. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain Pra-Experimental dengan 

rancangan pre test-post test tanpa kelompok kontrol (One Group Pre test-Post 

test). Penelitian ini diberikan pre test sebelum dilakukan perlakuan, sehingga 

hasil perlakuan dapat diketahui dengan akurat karena dapat membandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan (Sugiyono,2016). Sebelum diberikan 

perlakuan variabel diobservasi/ diukur terlebih dahulu (pre test) setelah itu 

dilakukan perlakuan sebanyak satu kali dan seletah perlakuan pada hari yang 

sama dilakukan pengukuran observasi (post test) (Hidayat, 2011). Responden 
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di berikan kuesioner pre test sebelum dilakukan pendidikan kesehatan. 

Berdasarkan rancangan penelitian, maka langkah-langkah penelitia yang 

dilakukan yaitu: (1) peneliti mengumpulkan responden dengan bantuan bidan 

desa Singopuran, (2) setelah responden terkumpul di salah satu rumah kader 

desa Singopuran, peneliti membuka pertemuan dan menjelaskan tujuan serta 

tahap-tahap pendidikan kesehatan, (3) membagi kuesioner pre test sebelum 

dilakukan pendidikan kesehatan, (4) membagi responden menjadi 5 kelompok 

yang beanggotakan 4 orang dan satu kelompok beranggotakan 5 orang, (5) 

membagi media booklet kepada responden, (6) membagi materi yang berbeda 

untuk setiap kelompok untuk didiskusikan, (7) memberikan waktu untuk setiap 

kelompok berdiskusi, (8) setelah kelompok selesai berdiskusi setiap kelompok 

dibagi menjadi 2 kelompok kecil yang setiap kelompok beranggotakan 2 orang 

yang setiap kelompok memiliki tugas satu menjadi tuan rumah dan kelompok 

lainnya menjadi tamu, (9) setelah itu kelompok tamu meninggalkan kelompok 

untuk bertamu dikelopok lain dan tugas kelompok tuan rumah adalah 

memberikan informasi kepada tamu yang datang tentang materi yang 

didiskusikan, (10) tamu kembali kekelompok untuk mendiskusikan hasil yang 

sudah didapatkan, (10) salah satu responden menyampaikan hasil yang sudah 

mereka diskusikan, (11) memberikan waktu responden untuk bertanya, (12) 

menyampaikan kesimpulan materi yang telah didiskusikan, (13) membagikan 

kuesioner post test pada saat itu juga, (14) meutup pertemuan. 

Populasi pada penelitian ini yaitu semua ibu hamil di desa Singopuran 

kecamatan Kartasura yang berjumlah 30 orang. Pada penelitian ini teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik convenience sampling. 

Teknik Teknik convenience sampling yaitu pemilihan sampel sesuai dengan 

keinginan peneliti (Sugiyono,2016). Sampel pada penelitian ini yaitu 21 ibu 

hamil. Analisis statistic menggunakan uji Paired Sampel t-test. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko pada kehamilan. Media 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu media booklet. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. HASIL 

3.1.1. Karateristik Responden 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karateristik Responden (n=21) 

No Karateristik Frekuensi % 

1. Umur  

a. 20 - 25 tahun 

b. 26 – 30 tahun 

c. 31 – 35 tahun 

d. 36 – 40 tahun 

 

2 

12 

4 

3 

 

10 

57 

19 

14 

2. Pekerjaan 

a. Ibu Rumah Tangga 

b. Swasta 

c. PNS 

 

15 

2 

4 

 

71 

10 

19 

3. Pendidikan  

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Diploma/Sarjana 

 

2 

3 

11 

5 

 

10 

14 

52 

24 

 

Karateristik responden menunjukan mayoritas responden adalah 

berumur 26-30 tahun sebanyak 12 responden (57%), ibu hamil berumur 

20-25 tahun sebanyak 2 responden (10%), sedangkan untuk ibu hamil 

berumur 31-35 tahun sebanyak 4 responden (19%), dan sebenyak 3 

responden (14%) berumur 36-40 tahun. Pekerjaan ibu hamil sebagai ibu 

rumah tangga sebanyak 15 responden (71%), swasta 2 responden (10%) 

dan 4 responden (19%) merupakan PNS. Data karateristik pendidikan 

terakhir menunjukan sebanyak 11 responden (52%) berpendidikan SMA, 5 

responden (24%) diploma/sarjana, sebanyak 3 responden (14%) 

berpendidikan SMP dan 2 responden (10%) berpendidikan SD. 

3.1.2. Analisa Univariat 

3.1.2.1 Tingkat Pengetahuan tentang faktor resiko pada kehamilan 

sebelum pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay 

Two Stray (TSTS) 

 Hasil pengumpulan data pre test pengetahuan diperoleh 

skor terendah 45, tertinggi 95, rata-rata 64,76 dan standar 
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deviasi sebesar 14,096. Kriteria pengetahuan 

dikategorikan menjadi tiga yaitu penegtahuan baik : hasil 

presntase 76% - 100%, cukup : hasil presentase 56% - 

75%, dan kurang : hasil presentase >56% (Arikunto dalam 

Lidiyana, 2017). Selanjutnya kategori pre test pengetahuan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pre TestTingkat Pengetahuan 

No. Tingkat Pengetahuan Pre test 

Frekuensi % 

1. Kurang 10 48 

2. Cukup 8 38 

3. Baik 3 14 

Total 21 100 

 

Distribusi tingkat pengetahuan  pre test , tingkat 

pengetahuan sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan kategori kurang yaitu sebanyak 10 responden 

(48%), dengan pengetahuan cukup sebanyak 8 responden 

(38%), dan baik sebanyak 3 responden (14%). 

3.1.2.2 Tingkat Pengetahuan tentang faktor resiko pada kehamilan 

setelah pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay Two 

Stray (TSTS) 

Hasil pengumpulan data pre test pengetahuan diperoleh skor 

terendah 70, tertinggi 100, rata-rata 85,00 dan standar 

deviasi sebesar 7,538.  

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan 

No. Tingkat 

Pengetahuan 

Post test 

Frekuensi % 

1. Kurang 0 0 

2. Cukup 3 14 

3. Baik 18 86 

Total 21 100 
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Distribusi frekuensi post test pengetahuan diketahui 

sebagian besar pengetahuan responden adalah baik 

sebanyak 18 responden (86%), dan cukup sebanyak 3 

responden (14%). 

3.1.3   Analisis Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk menguji apakah ada tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel bebas (pendidikan kesehatan 

dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko 

pada kehamilan) terhadap variabel terikat (pengetahuan ibu hamil) 

di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura. 

3.1.3.1   Uji Normalitas 

Pengujian  normalitas data menggunakan uji Shapiro wilk 

pada tingkat signifikansi 5% ditampilkan pada Tabel 1. 

sebagai berikut. 

Tabel 4 Ringkasan Uji Normalitas Data 

Variable p-value Kesimpulan  

Pre test 

pengetahuan 

Post test 

pengetahuan 

0,075 

 

         0,206 
Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan bahwa data 

berdistribusi normal dengan nilai p<0,05. Sehingga 

analisis pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji 

Paired Sample t-test. 

3.1.3.2   Uji Paired Sampel t-test 

Tabel 5 Hasil Uji Paired Sample t-test 

Pengetahuan 
Hasil Analisis 

Rerata p-value Kesimpulan 

Pre test 64,76 
0,000 Signifikan 

Post test 85,00 
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Hasil uji Paired Sample t-test pengetahuan diperoleh nilai 

signifiknsi sebesar 0,000 karena nilai p-value < 0,05 

(0,000 < 0,05), maka keputusan uji H0 ditolak, sehingga 

disimpulkan terdapat perbedan pre test dan post test 

pengetahuan. Nilai rata-rata pre test pengetahuan adalah 

64,76 dan post test sebesar 85,00. 

3.1.3.3  Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay 

Two Stray (TSTS) terhadap peningkatan pengetahuan 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) 

tentang faktor resiko pada kehamilan terhadap 

pengetahuan ibu hamil di desa Singopuran kecamatan 

Kartasura dilihat dari nilai rata-rata pre test dan post test. 

Nilai rata-rata pre test pengetahuan adalah 64,76 dan 

post test sebesar 85,00. Sehingga dapat disimpulkan 

pemberian pendidikan kesehatan dengan metode Two 

Stay Two Stray (TSTS) dapat meningkatkan pengetahuan 

ibu hamil di desa Singopuran kecamatan Kartasura. 

3.2. PEMBAHASAN 

3.2.1. Karateristik Reponden 

Distribusi responden sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 

menunjukkan mayoritas reponden berumur 26-30 tahun (57%). 

Umur menunjukan bahwa pada umur tersebut menunjukan dalam 

umur yang matang dan dewasa. Ibu pada umur 20-30 tahun 

merupakan kelompok ibu yang telah mencapai kematangan dalam 

hal psikologis dan rasional dibandingkan wanita pada umur 

tertentu. Hal ini terjadi karena individu yang berumur 20 tahun 

keatas telah mencapai kemampuan psikologis dan rasionalnya, 

yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada 

dirinya (Hurlock,2014). Kematangan umur tersebut membantu ibu 

dalam memahami pentingnya memeriksakan diri ke puskesmas 
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untuk memeriksakan kehamilannya. Penelitian lain menyebutkan 

umur merupakan faktor yang mempengaruhi kehamilan baik dalam 

kesiapan organ reproduksi, pengalaman, maupun pengetahuan ibu 

hamil tersebut (Wijayanti,2015). 

Karateristik pekerjaan responden sebagian besar adalah ibu rumah 

tangga sebanyak 15 responden (71%). Karateristik pekerjaan 

sebagai ibu rumah tangga menyebabkan responden memiliki waktu 

yang lebih banyak untuk memperhatikan kondisi kesehatannya 

selama kehamilan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan 

dengn kehamilannya. Lebih longgarnya waktu yang dimiliki oleh 

ibu rumah tangga seharusnya membantu ibu untuk lebih mudah 

mendapatkan informasi tentang faktor resiko pada kehamilan dari 

puskesmas atau dari buku. Dalam penelitian lain mengatakan ibu 

rumah tangga mempunyai banyak waktu luang untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar mencari informasi baik dengan tetangga, 

saudara, sahabat yang sudah pernah melahirkan, atau media lainnya 

(Rahmawati, 2014). 

Tingkat pendidikan responden sebagian besar berpendidikan SMA 

sebanyak 11 reponden (52%). Pendidikan SMA merupakan 

pendidikan menengah dimana tingkat pendidikan seseorang dapat 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang 

maka informasi semakin mudah didapatkan, baik dari orang lain 

maupun dari media massa (Notoadmodjo, 2010). Menurut 

Nurhayati (2016) responden yang berpendidikan tinggi akan lebih 

mudah menyerap dan menerima informasi. Selain itu, dari hasil 

penelitian masih ditemukan ibu yang berpendidikan SD, karena 

keterbatasan responden dalam masalah biaya yang menjadi kendala 

dalam melanjutkan pendidikan, sehingga responden tidak 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan 

formal akan memperoleh pengetahuan, dimana dengan pendidikan 

yang tinggi akan memperluas pengetahuan dan mempermudah 
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menerima informasi sehingga akan berpengaruh terhadap 

pengetahuannya. Dalam hal ini khususnya pengetahuan tentang 

faktor resiko pada kehamilan (Wawan & Dewi, 2011). 

3.2.2. Tingkat Pengetahuan tentang faktor resiko pada kehamilan sebelum 

pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) 

Distribusi pengetahuan responden tentang faktor resiko pada 

kehamilan sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

Two Stay Two Stray (TSTS) sebagian besar adalah kurang sebesar 

10 responden (48%). Berdasarkan data pengetahuan tersebut, maka 

dapat disimpukan bahwa pada tingkat pengetahuan ibu hamil 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay 

Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko pada kehamilan adalah 

kurang. 

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, 

pekerjaan, pengalaman, umur, keyakinan, dan sosial budaya 

(Notoadmodjo,2010). Pengetahuan tentang faktor resiko pada 

kehamilan adalah pemahaman responden tentang faktor resiko pada 

kehamilan yang diperoleh dari sumber informasi ataupun 

pengalaman mereka yang didapatkan di lingkungan. Pengetahuan 

juga dapat diperoleh dari pengalaman langsung atau melalui 

pengalaman orang lain. Pengetahuan dapat ditingkatkan melalui 

penyuluhan, baik secara individu maupun kelompok untuk 

meningkatkan pengetahuan kesehatan yang bertujuan untuk 

perubahan perilaku individu, dalam upaya mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal (Hesti & Kamsatun, 2018). 

Penelitian juga menunjukkan terdapat 38% responden yang 

memiliki pengetahuan tentang faktor resiko pada kehamilan yang 

cukup dan responden yang berpengetahuan baik sebesar14% 

responden. Tingkat pengetahuan yang baik dipengaruhi oleh faktor 

umur dan pendidikan responden. Karateristik umur responden 

sebagian besar mempunyai umur 20-30 tahun dimana pada umur 
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tersebut daya tangkap dan pola pikirnya telah mencapai 

kematangan sehingga kemampuan untuk menyerap informasi dan 

menjadikannya sebuah pengetahuan semakin baik. Sejalan dengan 

pendapat yang mengatakan bahwa umur seseorang berhubungan 

dengan informasi dan tindakan yang dijumpai sehingga menambah 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2010). 

Tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah SMA. 

Responden dengan tingkat pendidikan SMA kemampunnya dalam 

menyerap informasi tentang faktor resiko pada kehamilan yang 

relatif baik, sehingga pengetauannya tentang faktor resiko pada 

kehamilan juga baik. Hal tersebut sebagaimana dalam teori yang 

mengemukakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka 

semakin mudah menerima informasi, sebaliknya jika seseorang 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan 

nilai-nilai baru (Mubarak & Chayatin, 2009). 

3.2.3. Tingkat Pengetahuan tentang faktor resiko pada kehamilan setelah 

pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) 

Distribusi pengetahuan responden tentang faktor resiko pada 

kehamilan setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode 

Two Stay Two Stray (TSTS) sebagian besar adalah baik (86%) dan 

cukup (14%). Berdasarkan data pengetahuan tesebut, maka dapat 

disimpukan bahwa pada tingkat pengetahuan ibu hamil setelah 

diberikan pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay Two 

Stray (TSTS) tentang faktor resiko pada kehamilan adalah baik.  

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay 

Two Stray (TSTS) didapatkan hasil post test bahwa rata-rata 

peningkatan pengetahuan responden meningkat dari 64,76 menjadi 

85,00 dimana sebagian besar responden memiliki pengetauan baik 

sebanyak 18 responden (86%). Peningkatan pengetahuan 

responden diperoleh dengan adanya intervensi pendidikan 
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kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS). Tujuan 

pendidikan kesehatan adalah untuk mengupayakan peningkayan 

pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan, dimana rata-rata pengetahuan setelah 

pendidikan kesehatan lebih tinggi dibandingkan sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan, sehingga disimpulkan bahwa pendidikan 

kesehatan berhasil meningkatkan pengetahuan tentang faktor resiko 

pada kehamilan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

mendefinisikan pendidikan kesehatan sebagai suatu bentuk 

pendidikan ataupun pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku yang mendukung (Bernaix dkk, 2010). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian tentang pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan tentang perawatan payudara masa 

nifas pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Pajang Surakarta 

yaitu ada pengaruh peningkatan pengetahuan tentang perawatan 

payudara masa nifas setelah diberikan pendidikan kesehatan 

(Wibowo & Rahayuningsih, 2017). Penelitian lain yang berjudul 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap 

tentang senam nifas pada ibu hamil trimester III di Puskesmas 

Ngemplak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan 

yang signifikan pengetahuan dan sikap tentang senam nifas 

sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan pada ibu hamil 

trimester III di Puskesmas Ngemplak (Damayanti & 

Rahayuningsih, 2017). 

3.2.4. Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay Two 

Stray (TSTS) terhadap peningkatan pengetahuan 

Hasil uji paired sampel t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi uji ternyata lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05), maka keputusan uji adalah H0 ditolak, sehingga 

disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pre test 

pengetahuan dan post test pengetahuan. Nilai rata-rata post test 
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pengetahuan lebih tinggi sebesar 85,00 dari nilai pre test sebesar 

64,76. Maka disimpulkan bahwa pemberian pendidikan kesehatan 

dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko 

pada kehamilan efektif untuk meningkatkan pengetahuan pada ibu 

hamil di desa Singopuran kecamatan Kartasura. 

Pendidikan kesehatan yang dilakukan dalam penelitian ini terbukti 

mampu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang faktor resiko 

pada kehamilan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kesehatan 

secara umum yaitu terjadinya peningkatan kesehatan individu dan 

masyarakat dengan cara menyebarkan informasi atau pesan serta 

menanamkan keyakinan sehingga ada, tahu dan mengerti, tetapi 

juga bisa dan mau melakukan suatu tindakan yang berhubungan 

dengan kesehatan (Waryana,2016). 

Intervensi pendidikan kesehatan penting dalam meningkatkan 

pengetahuan individu atau masyarakat. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang berjudul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di 

Puskesmas Karangdoro menyimpulkan terdapat perbedaan 

pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan (Sari & 

Sudarmiati, 2017). 

Pembelajaran metode Two Stay Two Stray (TSTS) merupakan 

pembelajaran kelompok yang bertujuan agar subyek bekerja sama, 

bertanggungjawab, saling membantu memecahkan masalah (Huda, 

2013). Metode Two Stay Two Stray (TSTS) memiliki kelebihan 

yaitu dapat diterapkan pada semua tingkatan, dapat menambah rasa 

percaya diri sendiri pada siswa, dan diharapkan siswa berani 

mengungkapkan pendapat mereka, dan lebih berorientasi pada 

keaktifan. Namun dibalik kelebihan yang dimiliki, metode ini juga 

memiliki kelemahan yaitu dalam pelaksanaan metode ini 
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membutuhkan waktu yang lama, dan siswa cenderung sulit untuk 

belajar kelompok (Shoimin, 2014). 

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang 

menggunakan metode Two Stay Two Stray (TSTS) yang 

diaplikasikan pada pendidikan kesehatan dan diberikan pada ibu 

hamil. Sedangkan penelitian lain yang menunjukan efektifitas 

pembelajaran metode Two Stay Two Stary (TSTS) terhadap 

peningkatan pengetahuan ditunjukkan dalam penelitian Asna 

(2014) yang meneliti efektivitas metode pembelajaran Two Stay 

Two Stray (TSTS) menggunakan media lks di lengkapi molymod 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok ikatan kimia 

kelas XI IPA SMA Negeri 1 Mojolaban Tahun Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peneraban metode Two Stay 

Two Stray (TSTS) efektif meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian lain yang meneliti penerapan metode kooperatif Two 

Stay Two Stray pada pembelajaran PKn untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIIIB SMP Negeri 2 Batu Apar. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penerapan metode kooperatif teknik Two 

Stay Two Stray (TSTS) pada pembelajan PKn berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa (Suhaida & Jayanti, 2017). 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data, sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengetahuan ibu 

hamil di desa Singopuran kecamatan Kartasura tentang faktor resiko pada 

kehamilan sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay 

Two Stray (TSTS) sebagaian besar kurang, Pengetahuan ibu hamil di desa 

Singopuran kecamatan Kartasura tentang faktor resiko pada kehamilan 

setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode Two Stay Two Stray 

(TSTS) sebagaian besar baik,  Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 

dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) tentang faktor resiko pada 
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kehamilan terhadap pengetahuan ibu hamil di desa Singopuran kecamatan 

Kartasura. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat 

memberikan saran-saran bagi: Ibu hamil perlu terus menerus belajar dan 

mencari informasi dari media lain, serta menyebarkan informasi sehingga 

dapat menambah wawasan tentang faktor resiko pada kehamilan, Tenaga 

kesehatan perlu diadakan pelatihan tentang metode Two Stay Two Stray 

(TSTS) sehingga dapat menerapkan kepada masyarakat metode tersebut serta 

menerus memperbarui informasi dan pengetahuan tentang faktor resiko pada 

kehamilan dan Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

menambah luas cakupan dan jumlah sampel serta menambakan kelompok 

kontrol dalam penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya perlu melakukan 

penelitian dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang 

metode Two Stay Two Stray (TSTS). 
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