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MOTIVASI IBU HAMIL DALAM KEIKUTSERTAAN KELAS IBU 

HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GANTIWARNO KLATEN 

ABSTRAK 

Haswinda Solichah Prabandani 
1)

, Supiati 
2)

, Murwati 
3) 

Latar belakang : Kelas ibu hamil merupakan sarana untuk belajar tentang 

kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang 

diharapkan dapat meningkatkan informasi dan keterampilan ibu hamil mengenai 

kehamilan, namun permasalahannya yaitu masih terdapat 3 kelurahan dengan 

prevalensi kedatangan ibu hamil yang sangat rendah yaitu rata-rata (37%), banyak 

hal yang mempengaruhi keaktifan ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil 

salah satunya adalah motivasi. Motivasi yang baik akan mempengaruhi perilaku 

ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil. 

Tujuan : untuk mengetahui  motivasi ibu hamil dalam keikutsertaan program 

kelas ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Gantiwarno Klaten 

Metode : jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Cross 

Sectional. Populasi penelitian adalah Ibu Hamil yang mengikuti kelas ibu hamil 

sebanyak 96 orang di Wilayah Kerja Puskesmas Gantiwarno Klaten. Pengambilan 

sampel menggunakan porposive sampel. Total sampel 77 orang. Pengumpulan 

data dilakukan secara langsung dari responden menggunakan kuisioner. Data 

analisis menggunakan tabel distribusi frekuensi. 

Hasil : sebagian besar ibu hamil mempunyai motivasi sangat baik yaitu sejumlah 

69 orang (89,6%). pada usia antara 20-35 tahun motivasi sangat baik sebanyak 30 

responden (38,96%), pada multigravida motivasi sangat baik sebanyak 29 

responden (37,66%), pada primipara motivasi sangat baik sebanyak 21 responden 

(27,27%), pada umur kehamilan 29-40 minggu motivasi sangat baik sebanyak 20 

responden (26%), pada responden yang berpendidikan terakhir SMP motivasi 

sangat baik sebanyak 17 responden (22%), dan motivasi sangat baik bersumber 

dari Bidan sebanyak 23 responden (29,87%). 

Kesimpulan : tingkat motivasi ibu hamil dalam keikutsertaan program kelas ibu 

hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Gantiwarno, Klaten yaitu 69 (89,6%) dari 

keseluruhan 77 responden termasuk dalam kategori sangat baik. 

Kata kunci : Motivasi, Kelas Ibu hamil 
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