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PERAN KADER DALAM DETEKSI DINI KASUS RISIKO TINGGI  IBU HAMIL  

DAN NEONATUS 

Akhmad Fathoni, Baiq Iin Rumintang, Fachrudi Hanafi 

Abstract: The number of maternal death in depeloving contries was still high in prevalence no except in 

Indonesia. There were a lot of action that government did to resolve this problem, one of them werw called the 

National Movement of Safe Pregnancy ang Maternal Care, which were focused on society empowerment 

through increasing role of Healt Cader in early detection of case in high risk for maternal and neonatal. This was 

a descriptive study with Cross Sectional design, to observe knowledge level, behavior, attitude of Health Cader 

and what was the problem and inhibiting factor, in early detection of high risk case of maternal and neonatal in 

West Lombok primary care working area. The study use Total Sampling with questioner data collected and 

FGD, after data were collected it was analysed descriptive. Result shows the low level of knowledge/education 

in 24 people (50%), good attitude 37 people (77,1%), and low behavior act in 21 people (43,8%). The problem 

influence came from society, Healt Cader, and Primary Care. From this study, hope there were in crease in 

frecuency of training for Healt Cader and increase active to early detection of risk in maternal and neonatal, 

either at Posyandu or Primary Care (Puskesmas). 

Kata Kunci: Kader, Deteksi Dini, Risiko Tinggi Ibu Hamil dan Neonatus.  

LATAR BELAKANG 

Kecenderungan angka kematian ibu (AKI) 

bersalin dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 

sekalipun ada penurunan sejak 1990 terdapat indikasi 

bahwa sasaran-sasaran Indonesia sehat 2010 (AKI 

sebesar 150 per 100.000 KLH) dan Millenium 

Development Goals (MDGs) tahun 2015 (penurunan 

AKI sebesar 75% dari tahun 1990) akan sulit dicapai. 

Salah satu sebab masih tingginya AKI tersebut 

adalah akses pada pelayanan persalinan aman dan 

bersih masih sangat terbatas. Akses  pelayanan 

kesehatan mempunyai korelasi yang kuat dengan 

kematian ibu dengan didapatkan r²= 0,483 yang 

artinya bahwa makin tinggi proporsi masyarakat 

yang sulit ke yankes makin tinggi AKI (Depkes, 

2004). Di samping itu, sebagian besar (72,5%) ibu 

melahirkan di fasilitas non kesehatan yang sebagian 

besar dilakukan di rumah terutama untuk Kawasan 

Timur Indonesia (KTI) yang paling banyak (77%) 

dibandingkan kawasan lainnya. 

Permasalahan dalam rangka percepatan 

penurunan AKI dan AKB antara lain di satu pihak 

pemerintah telah menyediakan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang berkualitas secara cukup dan tenaga 

kesehatan terampil di fasilitas kesehatan, sedangkan 

di pihak lain jumlah persalinan yang ditolong tenaga 

non professional (dukun dan keluarga) dan dilakukan 

di rumah masih tinggi. Untuk itu, integrasi program 

MPS dengan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) 

yang lebih memfokuskan pada pemberdayaan 

masyarakat harus segera dilakukan agar percepatan 

penurunan AKI dan AKB dapat segera terwujud. 

Oleh karena itu, dengan meningkatkan 

peran kader kesehatan dalam upaya deteksi dini dan 

rujukan kasus kesehatan ibu dan anak terutama pada 

kasus rujukan persalinan dalam rangka kesiapan dan 
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kesiagaan komplikasi bagi ibu dan bayi baru lahir. 

Sebagaimana diketahui, peran kader kesehatan 

masyarakat yang merupakan salah satu ujung tombak 

keberhasilan dalam rangka percepatan penurunan 

AKI dan AKB, kader tidak hanya sekedar 

perpanjangan tangan petugas kesehatan yang mampu 

menjangkau masyarakat secara lebih luas dan sering 

dianggap sebagai penghubung antara pusat kesehatan 

dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya awal yang 

dapat dilakukan oleh kader di masyarakat adalah 

melakukan deteksi dini terhadap kasus ibu hamil dan 

melahirkan di desa, yang selanjutnya mengarah ke 

sistem rujukan kepada tenaga medis setempat (bidan, 

perawat, dokter terdekat, atau puskesmas).  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah peningkatan kemampuan kader dalam 

upaya deteksi dini, rujukan kasus risti kesehatan 

maternal khususnya ibu hamil dan neonatal dalam 

rangka kesiapan dan kesiagaan komplikasi bagi ibu 

dan bayi baru lahir (KIA) melalui pelayanan 

kesehatan yang berbasis masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran kadar dalam deteksi dini kasus risti 

ibu hamil dan neonatal yang meliputi tingkat 

pengetahuan, sikap, dan perilaku kader serta 

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada 

selama pelaksanaan deteksi dini kasus risti ibu hamil 

dan neonatal. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai 

umpan balik dalam rangka menjabarkan langkah-

langkah kegiatan yang lebih berorientasi pada upaya 

meningkatkan akses masyarakat (kader) terhadap 

pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas dan 

peningkatan keterampilan bagi kader kesehatan 

dalam melakukan deteksi dini dan rujukan kasus risti 

KIA. 

METODE 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Kediri Lombok Barat yang mempunyai AKI dan 

AKB paling tinggi selama tahun 2008. Lama 

penelitian 5 bulan sejak Juni  sampai dengan Oktober  

2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  

dengan rancangan penelitian cross sectional (potong 

lintang) karena data dikumpulkan secara bersamaan 

dalam satu periode waktu tertentu. Rancangan ini 

dipilih untuk menilai pengetahuan, sikap, dan 

perilaku kader kesehatan terhadap deteksi dini kasus 

risti KIA pada waktu tertentu. Populasi obyek 

penelitian ini adalah seluruh kader kesehatan yang 

ada di wilayah kerja Puskesmas Lombok Barat. Cara 

pengambilan sampel dengan menggunakan total 

sampling yaitu seluruh kader pada wilayah kerja 

Puskesmas Lombok Barat diambil sebagai sampel.  

Variabel penelitian meliputi; Karakteristik kader: 

umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan 

status dalam keluarga; Tingkat Pengetahuan, Sikap, 

dan Perilaku kader dalam hal tanda-tanda dan bahaya 

risti pada bumil. Data primer didapatkan dengan cara 

pengisian kuesioner terstruktur melalui wawancara 

terarah tentang tingkat pengetahuan, sikap dan 

perilaku kader kesehatan terhadap deteksi dini kasus 

ibu hamil dan neonatal di masing-masing desa 

terpilih. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan 

yang ada pada pelaksanaan deteksi dini kasus risti 

ibu hamil dan neonatal dilakukan dengan Focus 

Group Discussion (FGD). Data sekunder didapatkan 

dengan cara penelusuran laporan cakupan KIA di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok barat dan 

wilayah kerja Puskesmas Kediri. Setelah 

pengumpulan seluruh data selesai, selanjutnya data 
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yang sudah terkumpul ini dilakukan pentahapan 

manajemen data yang meliputi coding, inputting, dan 

editing. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

komputer menggunakan program SPSS. Kemudian 

data yang ada ini dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Puskesmas Kediri mencakup wilayah 8 

(delapan) desa dan 65 dusun dengan luas wilayah 

keseluruhan 21,64 Km
2
. Puskesmas Pembantu 

berjumlah 3 buah yang berada di Desa Rumak, Desa 

Banyu Mulek, dan Desa Dasan Baru. Puskesmas 

Keliling 1 (satu) buah. Seluruh Desa di wilayah 

Kerja Puskesmas Kediri (8 Desa) telah dilayani 

dengan sarana Polindes (Pos Bersalin Desa) tetapi 

hanya 5 desa yang telah mempunyai gedung sarana 

Polindes. Di Desa Gelogor, pelayanan dilakukan 

masih di rumah bidan desa. Di Desa Jaga Raga 

Indah, pelayanan masih menumpang di rumah 

penduduk (kontrak). Di Desa Dasan Baru, pelayanan 

masih menumpang di rumah penduduk (kontrak). 

Adapun  65 Dusun telah mempunyai Posyandu, 

sedangkan Praktek Dokter Swasta di wilayah Kerja 

Puskesmas Kediri sebanyak 3 buah.  

Puskesmas Kediri termasuk Pustu dan 

Polindes didukung oleh 65 petugas  dan tenaga 

bantuan masyarakat dalam hal ini adalah Kader 

Kesehatan berjumlah 270 orang (semuanya masih 

aktif), dan Dukun terlatih sebanyak 44 orang. Tenaga 

Puskesmas dan dana untuk perekrutan serta 

mengadakan pelatihan bagi kader kesehatan baru 

terbatas. Pelayanan Posyandu di desa  telah 

mencakup seluruh dusun dimana terdapat 54 

Posyandu, untuk persentase Posyandu Purnama dan 

Mandiri sudah memenuhi target dari target 40 % 

untuk indikator Indonesia Sehat 2010.  

Adapun responden dalam penelitian ini 

adalah kader posyandu yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Kediri sebanyak 48 orang 

a. Umur Responden 

Untuk melihat umur responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1.  Umur Responden 

No UMUR JUMLAH % KET 

1 < 25 23 48  

2 25 – 30 17 35  

3 31 - 35 6 12  

4 >35 2 5  

  48 100  

Dari Tabel 1. dapat  dilihat bahwa 

jumlah responden tertinggi berada dalam 

kelompok umur  <  25 tahun sebanyak 23 orang  

(48%). 

b. Jenis Kelamin Responden 

Untuk melihat jenis kelamin responden dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini: 

 

Tabel 2. Jenis Kelamin  Responden 

No JK JUMLAH % KET 

1 Perempuan 48 100  

2 Laki 0 0  

  48 100  

Dari Tabel 2. dapat  dilihat bahwa jenis 

kelamin responden semuanya perempuan 48 

orang  (100%). 
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c. Tingkat Pendidikan Responden  

Untuk melihat umur responden dapat dilihat 

pada tabel  di bawah ini: 
 

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden 

No PENDIDIKAN JUMLAH % KET 

1 T. SEKOLAH 1 2  

2 SD 6 12  

3 SMP 15 31  

4 SMA 22 46  

5 AKA-SAR 4 9  

Dari Tabel 3. dapat  dilihat  bahwa 

jumlah responden tertinggi berada dalam tingkat 

pendidikan SMA sederajat  sebanyak 22 orang  

(46%). 

d. Pekerjaan Responden 

Untuk melihat pekerjaan responden dapat dilihat 

pada tabel  di bawah ini: 
 

Tabel 4. Tingkat Pekerjaan Responden 

No PEKERJAAN JUMLAH % KET 

1 T. Kerja 23 48  

2 Guru/Peg 4 8  

3 Swasta 21 44  

  48 100  

Dari Tabel 4. dapat  dilihat  bahwa 

jumlah responden tertinggi tidak bekerja  

sebanyak 23 orang  (48%). 

e. Status dalam Keluarga 

Untuk melihat status dalam keluarga  responden 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 5.  Status dalam Keluarga Responden 

No SDKL JUMLAH % KET 

1 IRT 23 48  

2 Anak 22 46  

3 Klg. lain 1 6  

  48 100  

Dari Tabel 5. dapat  dilihat  bahwa 

jumlah responden tertinggi sebagai ibu rumah 

tangga  sebanyak 23 orang  (48%). 

f. Tingkat Pengetahuan Responden 

Untuk melihat tingkat pengetahuan  responden 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 6. Tingkat Pengetahuan Responden 

No PENGETAHUAN JUMLAH % KET 

1 Baik 2 4  

2 Cukup 22 46  

3 Kurang 24 50  

  48 100  

Dari Tabel 6. dapat  dilihat  bahwa 

jumlah responden tertinggi mempunyai tingkat 

pengetahuan kurang  sebanyak 24 orang  (50%). 

g. Sikap Responden 

Untuk melihat sikap responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 7. Sikap Responden 

No SIKAP JUMLAH % KET 

1 Baik 37 77  

2 Cukup 10 21  

3 Kurang 1 2  

  48 100  

Dari Tabel 7.  dapat  dilihat  bahwa 

jumlah responden tertinggi yang mempunyai 

sikap baik  sebanyak 37 orang  (77%). 

h. Perilaku Responden 

Untuk melihat perilaku responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 8. Perilaku Responden 

No PERILAKU JUMLAH % KET 

1 Baik 7 14  

2 Cukup 20 42  

3 Kurang 21 44  

  48 100  
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Dari Tabel 8. dapat  dilihat  bahwa 

jumlah responden tertinggi yang mempunyai 

perilaku kurang  sebanyak 21 orang  (44%). 

Hasil FGD 

a. Kematian neonatal di puskesmas Kediri 

terutama disebabkan oleh  BBLR dan infeksi. 

b. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada 

semua prilaku ibu hamil yang ada di masyarakat, 

yaitu: 

1. Mertua dan orang tua Ibu hamil sehingga 

pada saat kehamilan dan kelahirannya 

tergantung dari kedua anggota keluarga ini 

meskipun ibu hamil mempunyai pendidikan 

yang tinggi prilakunya tetap akan mengikuti 

apa yang dikatakan oleh kedua anggota 

keluarga ini sehingga ibu hamil tidak 

dapat/sulit untuk menentang apa yang 

dikatakan/ diperintahkannya meskipun hal 

itu salah menurut kesehatan. 

2. Tokoh agama sering memberikan 

nasehat/dakwah yang tidak sesuai dengan 

petunjuk kesehatan dengan memberikan 

alasan berupa ayat-ayat dan hadis sehingga 

ibu hamil menjadi percaya dan mengikuti 

apa yang dinasehatkan/dakwahkan 

meskipun ini salah. 

3. Perilaku kebersihan lingkungan yang salah 

dari masyarakat yang ada di sekitar tempat 

tinggal ibu hamil. 

c. Menurut pendapat kader upaya yang bias 

dilakukan dalam menurunkan kematian ibu dna 

neonatal adalah dengan memberikan 

penjelasan/penyuluhan kepada semua ibu baik 

yang hamil atau tidak tentang  tanda-tanda 

bahaya risiko tinggi pada kehamilan dan  

neonatal. 

d. Para kader sangat membutuhkan informasi 

tentang bahaya risiko tinggi pada ibu hamil dan 

neonatal melalui pelatihan yang diberikan oleh 

petugas puskesmas. 

e. Hambatan oleh kader dalam melakukan deteksi 

dini risiko tinggi pada ibu hamil dan neonates 

adalah kader masih belum mendapatkan 

informasi /pelatihan tentang bahaya risti pada 

ibu hamil dan neonates secara mendalam atau 

mendetail. Selain itu, banyak kader yang 

berhenti dan diganti dengan kader yang baru 

sehingga informasi kesehatan yang pernah 

diberikan menjadi terputus pada kader yang baru 

ini. Penggantian kader ini bisa terjadi karena 

tidak adanya aturan yang menyatakan kader 

harus bekerja sekian tahun sehingga bisa 

berhenti sewaktu-waktu. 

f. Di Puskesmas Kediri masih diperlukan bantuan 

kader sebagai ujung tombak kesehatan di 

masyarakat. 

g. Hambatan di puskesmas adalah anggaran 

kegiatan di puskesmas yang sangat minim 

karena setiap usulan dari puskesmas sering 

dipotong/pangkas di tingkat atas sehingga 

anggaran yang ada lebih diutamakan untuk 

kegiatan yang lebih penting/utama, dan kalaupun 

ada anggaran untuk pelatihan diutamakan untuk 

pelatihan yang menjadi prioritas di dinkes saat 

ini dan anggaran yang terbatas juga tidak bisa 

dilakukan pada seluruh wilayah puskesmas. 
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PEMBAHASAN 

Tingkat pengetahuan Kader Deteksi Dini Risti 

Ibu Hamil dan Neonatus 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

untuk pengetahuan dari 48 responden diperoleh hasil, 

responden dengan tingkat pengetahuan kurang 

sebanyak 24 orang (50%), responden dengan tingkat 

pengetahuan cukup sebanyak 22 orang (45,8%), dan 

responden dengan tingkat pengetahuan baik 

sebanyak (4,2%). 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya sebanyak 23 orang (48%) yang berusia di 

bawah 25 tahun, sehingga kematangan konsep risti 

ibu hamil dan neonates masih kurang,  didukung oleh 

data tidak bekerja 23 orang (48%) dan ibu rumah 

tangga 23 orang (48 %), sehingga para kader lebih 

disibukkan dengan urusan ekonomi dan rumah 

tangga, yang akan berakibat pemahaman terhadap 

konsep risti ibu hamil dan neonates berkurang. 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari 

“Tahu” ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu, 

penginderaan terjadi melalui panca indra manusia 

yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

di peroleh melalui mata dan telinga.  (Notoatmodjo, 

2003).  

Hal ini juga diperkuat dengan hasil FGD 

bahwa hambatannya oleh kader dalam melakukan 

deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil dan neonates 

adalah kader masih belum mendapatkan informasi 

/pelatihan tentang bahaya risti pada bumil dan 

neonates secara mendalam atau mendetail. Selain itu, 

banyak kader yang berhenti dan diganti dengan kader 

yang baru sehingga informasi kesehatan yang pernah 

diberikan menjadi terputus pada kader yang baru ini. 

Penggantian kader ini bisa terjadi karena tidak 

adanya aturan yang menyatakan kader harus bekerja 

sekian tahun sehingga bisa berhenti sewaktu-waktu. 

Sikap Kader Dalam Deteksi Dini Risti Ibu Hamil 

dan Neonatus 

Untuk sikap dari 48 responden diperoleh 

hasil responden dengan sikap yang kurang sebanyak 

1 orang  (2,1%), sikap cukup sebanyak 10 orang 

(20,8 %), sikap yang baik sebanyak 37 orang (77,1 

%). Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 

masih dominan SMA sebanyak 22 orang (46 %), 

dimana pada usia ini individu sudah mampu untuk 

bersikap, selanjutnya didukung oleh faktor sebanyak 

22 (46 %) orang belum berumah tetapi karena 

mudahnya komunikasi dan informasi, maka kader 

akan mampu untuk menentukan sikap. 

Sikap merupakan reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu 

stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat 

langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap 

secara nyata menunjukkan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang  

dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang 

bersifat emosional terhadap stimulus sosial  

(Notoatmodjo, 2007). 

Dalam hal ini, Notoatmojo (2007) 

berpendapat beberapa strategi untuk memperoleh 

perubahan prilaku dikelompokan menjadi 3 

kelompok dan salah satunya adalah memberikan 

informasi guna menimbulkan kesadaran mereka dan 

akhirnya akan menyebabkan orang lain berprilaku 

sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 
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Prilaku Kader Dalam Deteksi Dini Risti Ibu 

Hamil dan Neonatus 

Untuk prilaku dari 48 responden diperoleh 

hasil responden dengan perilaku  kurang sebanyak 21 

orang (43,8%), perilaku cukup sebanyak 20 orang 

(41,7%) dan perilaku baik sebanyak 7 orang (14,5%). 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya sebanyak 23 orang (48%) yang berusia di 

bawah 25 tahun, sehingga kematangan konsep risti 

ibu hamil dan neonates masih kurang, didukung oleh 

data tidak bekerja 23 orang (48%) dan ibu rumah 

tangga 23 orang (48%), sehingga para kader lebih 

disibukkan dengan urusan ekonomi dan rumah 

tangga, yang akan berakibat pemahaman terhadap 

konsep risti ibu hamil dan neonates berkurang. 

Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama 

pada orang dewasa, dimulai pada domain kognitif, 

dalam arti si subyek tahu terlebih dahulu terhadap 

stimulus yang berupa materi atau objek di luarnya 

sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada 

subyek tersebut, dan selanjutnya menimbulkan 

respons batin dalam bentuk sikap si subyek terhadap 

obyek yang diketahuinya  (Notoatmodjo, 2003). 

Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan yang masih dominan SMA sebanyak 22 

orang (46%), dimana pada usia ini individu sudah 

mampu untuk bersikap tetapi sering pada tingkat 

aplikasinya masih ragu, selanjutnya didukung oleh 

faktor sebanyak 22 (46%) orang belum berumah 

tetapi karena mudahnya komunikasi dan informasi, 

maka kader akan mampu untuk menentukan sikap, 

walaupun masih coba-coba. Menurut Rogers dalam 

Jelantik (2005) terjadinya adopsi berlangsung 

melalui 4 tahap yaitu : 

1. Knowledge ( Pengetahuan ) 

2. Persuation ( Persuasi ) 

3. Decision ( Keputusan ) 

4. Confirmation ( Konfirmasi ) 

Sesuai dengan hasil FGD, hambatan oleh 

kader dalam melakukan deteksi dini risiko tinggi 

pada ibu hamil dan neonates adalah bahwa selama ini 

kader masih belum mendapatkan informasi /pelatihan 

tentang bahaya risti pada bumil dan neonates secara 

mendalam atau mendetail. Selain itu, banyak kader 

yang berhenti dan diganti dengan kader yang baru 

sehingga informasi kesehatan yang pernah diberikan 

menjadi terputus pada kader yang baru ini, 

penggantian kader ini bisa terjadi karena tidak 

adanya aturan yang menyatakan kader harus bekerja 

sekian tahun sehingga bisa berhenti sewaktu-waktu. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian yang sudah dilakukan tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan dari 

48 responden diperoleh hasil, responden dengan 

tingkat pengetahuan kurang sebanyak 24 orang (50 

%), responden dengan tingkat pengetahuan cukup 

sebanyak 22 orang (45,8%), sedangkan responden 

dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak (4,2%); 

sikap dari 48 responden diperoleh hasil responden 

dengan sikap yang kurang sebanyak 1 orang (2,1%), 

sikap cukup sebanyak 10 orang (20,8 %), sikap yang 

baik sebanyak 37 orang (77,1 %); prilaku dari 48 

responden diperoleh hasil responden dengan sikap 

kurang sebanyak 21 orang (43,8%), prilaku cukup 

sebanyak 20 orang (41,7%) dan prilaku baik 

sebanyak 7 orang (14,5%). 

Beberapa faktor yang sangat berpengaruh 

pada semua prilaku ibu hamil yang ada di 
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masyarakat antara lain: mertua dan orang tua Ibu 

hamil sehingga pada saat kehamilan dan 

kelahirannya tergantung dari ke 2 anggota keluarga 

ini. meskipun ibu hamil mempunyai pendidikan yang 

tinggi prilakunya tetap akan mengikuti apa yang 

dikatakan oleh ke 2 anggota keluarga ini sehingga 

bumil tidak dapat/sulit untuk menentang apa yang 

dikatakan/diperintahkannya meskipun hal itu salah 

menurut kesehatan, tokoh agama sering memberikan 

nasehat/dakwah yang tidak sesuai dengan petunjuk 

kesehatan dengan memberikan alasan berupa ayat-

ayat dan hadis sehingga ibu hamil menjadi percaya 

dan mengikuti apa yang dinasehatkan/dakwahkan 

meskipun ini salah, perilaku kebersihan lingkungan 

yang salah dari masyarakat yang ada di sekitar 

tempat tinggal  ibu hamil, kader masih belum 

mendapatkan informasi/pelatihan tentang bahaya risti 

pada ibu hamil dan neonates secara mendalam atau 

mendetail, banyak kader yang berhenti dan diganti 

dengan kader yang baru sehingga informasi 

kesehatan yang pernah diberikan menjadi terputus 

pada kader yang baru ini.  penggantian kader ini bisa 

terjadi karena tidak adanya aturan yang menyatakan 

kader harus bekerja sekian tahun sehingga bisa 

berhenti sewaktu-waktu, anggaran kegiatan di 

puskesmas yang sangat minim karena setiap usulan 

dari puskesmas sering dipotong/pangkas di tingkat 

atas sehingga anggaran yang ada lebih diutamakan 

untuk kegiatan yang lebih penting/utama, dan 

kalaupun ada anggaran untuk pelatihan diutamakan 

untuk pelatihan yang menjadi prioritas di dinkes saat 

ini dan anggaran yang terbatas juga tidak bisa 

dilakukan pada seluruh wilayah  puskesmas. 

 

Saran  

Bagi Pemerintah Daerah, agar lebih 

meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lebih 

mengutamakan prioritas dibidang kesehatan 

khususnya penurunan angka kematian ibu dan anak 

dan bagi Departemen Kesehatan agar anggaran 

diperbesar untuk kegiatan dan program PKM 

khususnya yang berkaitan langsung dengan kader 

sehingga dapat lebih meningkatkan frekwensi 

pelatihan kader. 

DAFTAR PUSTAKA 

Depkes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2001. 

Departemen Kesehatan R.I,  2002. 

__________. Pedoman Perencanaan “Making 

Pregnancy Safer” melalui pendekatan Tim 

Kabupatern/Kota, Kerjasama Depkes-

WHO, 2003. 

Irianto, Joko, S.Soemantri, Tien Afifah. Tren Angka 

Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak 

Balita di Indonesia, Analisis Lanjut Data 

Susenas 2001.  Jakarta: Badan Litbang 

Kesehatan,  2002. 

Notoatmodjo, S.  Pendidikan dan Perilaku 

kesehatan.  Jakarta: PT Rineka Cipta,  2007. 

Setyowati, Titik, S.Soemantri, Sarimawar Djaja. 

Angka Kematian Ibu di Indonesia (Analisis 

Data Susenas 2000).  Jakarta: Badan 

Litbang Kesehatan, Depkes, 2002. 

Soemantri, S, dkk. Kajian Kematian Ibu dan Anak di 

Indonesia.  Badan Litbangkes, Depkes RI, 

2004. 

Soesanto, SS. Faktor-faktor yang Mendorong dan 

Menghambat Peran Serta Masyarakat dan 

Swasta dalam Pembangunan Kesehatan, 

MKM: 39, 1989. 

Widodo, AD dkk. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

tentang Kehamilan, Persalinan serta 

Komplikasinya pada Ibu Hamil 

Nonprimigravida di RSUPN Cipto 

Mangunkusumo, MKI 55: 10, 2005. 


