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Abstrak 
 
Kesehatan ibu dan Anak merupakan masalah yang cukup mendasar terutama di 
beberapa negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya AKI di 
Indonesia, lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. AKI di 
Indonesia masih cukup besar yaitu sekitar 305/100.00 kelahiran hidup. 
Pemerintah telah membentuk Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) 
diharapkan dapat menurunkan AKI sebesar 25%. Promosi kesehatan merupakan 
salah satu usaha dalam menurunkan AKI. Promosi kesehatan dapat dilakukan 
dengan bantuan berbagai media, salah satunya MH (Mobile health) berupa 
smartphone dengan menggunakan aplikasi whatsapp. Tujuan penelitian untuk 
meningkatkan pengetahuan ibu hamil dengan promosi kesehatan menggunakan 
Whatsapp. Design penelitian menggunakan Quasi eksperiment pre-test post-test 
non equivalen control group design. Teknik sampel yang digunakan consecutive 
sampling dengan jumlah 62 responden yang berada di Puskesmas Mergangsan 
dan Puskesmas Danurejan 2. Dengan teknik analisa independent sampel t-Test 
dengan uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-wilk. Dan dilakukan analisa 
Regresi Linier Berganda. Terjadi peningkatan rata-rata pengetahuan setelah 
diberikan promosi kesehatan pada kelompok intervesi dengan Mean±SD 
85,12±14,14 dan pada kelompok kontrol Mean±SD 67,03±11,38. Sehingga 
terdapat perbedaan pengetahuan yang cukup signifikan antara sebelum dan 
setelah diberikan promosi pada kelompok control dan intervesni dengan nilai t-
hitung 3.917 dan p=0.000. Promosi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan pengetahuan setelah dikontrol oleh variabel usia dan pendidikan 
dengan nilai p<0.05. Terdapat peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah 
dilakukan intervensi. 
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Abstract 

Maternal and Child Health is a fairly basic problem, especially in some 
developing countries. This can be seen from the high MMR in Indonesia, higher 
than other ASEAN countries. MMR in Indonesia is still quite large at around 305 / 
100.00 live births. The government has established Maternal and Neonatal 
Survival (EMAS) expected to reduce MMR by 25%. Health promotion is an effort 
to reduce MMR. Health promotion can be done with the help of various media, 
one of which is MH (Mobile Health) in the form of a smartphone using the 
WhatsApp application.The aim of the study was to increase the knowledge of 
pregnant women with health promotion using Whatsapp. The study design used 
Quasi experiment pre-test post-test non equivalent control group design. The 
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sample technique used was consecutive sampling with the number of 62 
respondents who were in Mergangsan Health Center and Danurejan 2 Health 
Center. With independent sample t-Test analysis techniques with normality test 
data using the Shapiro-Wilk test. And analysis of Multiple Linear Regression is 
carried out. There was an increase in mean knowledge after being given health 
promotion in the intervention group with Mean ± SD 85.12 ± 14.14 and in the 
control group Mean ± SD 67.03 ± 11.38. So that there is a significant difference in 
knowledge between before and after being given promotion in the control and 
intervention groups with a t-count value of 3.917 and p = 0.000. Health promotion 
has a significant effect on increasing knowledge after being controlled by age and 
education variables with a value of p <0.05. There is an increase in knowledge 
before and after intervention. 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan ibu dan anak yang terjadi di beberapa negara berkembang 

hingga saat ini masih menjadi masalah yang sangat utama (1). Hal tersebut 

dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di beberapa negara berkembang, 

berdasarkan data World Health Organization (WHO) jumlah Angka Kematian Ibu 

(AKI) di dunia mencapai 289.000 jiwa (2), (3). Di Indonesia sendiri AKI ibu masih 

sekitar 305/100.00 kelahiran hidup (4). Dan AKI di Yogyakarta mencapai 

34/100.000 kelahiran hidup (5).  

Tingginya angka kematian ibu tersebut juga telah mendapat perhatian 

khusus dari WHO, dibuktikan dengan terbentuknya program SDG’s yang 

bertujuan untuk menurunkan AKI dibawah 70/100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2030 (6). Saat ini angka kematian ibu yang terjadi di Indonesia masih 

sangat tinggi, dan bahkan merupakan yang terbesar dibandingkan negara-

negara ASEAN lainnya (7). Kematian Ibu terjadi di Indonesia disebabkan oleh 

berbagai masalah, diantaranya karena perdarahan, eclampsia, pre eclampsia, 

sepsis, dan infeksi, emboli, dan penyakit penyerta lainnya (6). Hal tersebut dapat 

dicegah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, yaitu minimal 4 

kali kunjungan antenatal selama hamil (8). Dalam masalah tersebut peran bidan 

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas kunjungan ANC dan pemberian 

informasi yang baik terhadap masyarakat tentang keseahtan ibu selama hamil (9) 

(10). 

Promosi kesehatan yang diberikan dengan sesuai dan tepat pada ibu hamil 

memiliki efek positif untuk meningkatkan pengetahuan ibu terhadap 

kesehatannya selama hamil (11). Dengan adanya penyampaian promosi 



kesehatan yang baik dan penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan 

pengetahuan yang cukup baik pada ibu hamil untuk meningkatakan kesehatan 

selama kehamilannya (12). Saat ini media dalam memberikan informasi 

kesehatan cukup banyak diantaranya ada media cetak, dan media elektronik 

(13). Penyebaran informasi kesehatan yang dilakukan melalui media elektronik 

saat ini dinilai sangat setrategis, salah satunya penggunaan Mobile Health (MH) 

(14).  

Teknologi mobile (smartphone) saat ini banyak diminati oleh masyarakat, 

berdasarkan data dari sebuah lembaga riset menyebutkan bahwa negara 

Indonesia berada pada peringkat ke lima daftar pengguna smartphone terbesar 

di dunia, dengan jumlah mencapai lebih dari 1 milyar (15). Smartphone juga 

memberikan kemudahan dan manfaat yang cukup banyak kepada penggunanya 

(16). Terdapat berbagai kelebihan yang dimiliki oleh smartphone diantaranya 

mudah digunakan, mudah dibawa kemana saja, dapat digunakan untuk berbagai 

kegiatan diantaranya komunikasi, akses informasi dan hiburan, sehingga hal 

tersebut membuat pengguna smartphone semakin meningkat tiap tahunnya (17). 

Smartphone juga dinilai dapat meningkatkan pengetahuan bagi penggunanya 

dalam menjaga kesehatan melalui akses informasi tentang kesehatan (18). 

Smartphone juga menawarkan berbagai fitur-fitur yang dapat digunakan 

untuk berkomunikasi secara mudah baik dalam bentuk kelompok maupun 

perorangan (19). Salah satu aplikasi dalam smartphone tersebut adalah 

Whatsapp. Whatsapp dapat digunakan untuk komunikasi baik individu maupun 

kelompok (20). Berdasarkan hasil studi penelitian dari 10 orang ibu hamil yang 

diwawancara mengatakan bahwa 5 dari 10 ibu hamil belum mendapatkan 

informasi yang baik dari tenaga kesehatan, dan 10 ibu hamil mengatakan setuju 

jika mendapatkan informasi kesehatan langsung dari tenaga keseahtan melalui 

whatsapp. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mencari 

informasi lebih lanjut tentang peningkatan pengetahuan ibu hamil dengan 

pendekatan promosi menggunakan media whatsapp. 

 

DESAIN DAN METODE 

Jenis metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan quasi–

eksperimental non-equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini 



berjumlah 131 ibu hamil yang berada di wilayah Puskesmas Mergangsan dan 

Puskesmas Danurejan II tahun 2017. Metode pengambilan sampel yaitu 

consecutive sampling sebanyak 62 responden. Kriteria inklusi Usia kehamilan 20 

minggu–28 minggu, ibu hamil memili ponsel smartphone yang mendukung 

aplikasi WhatsApp, dapat mengoperasikan whatsapp dengan baik, ibu hamil  

yang bisa membaca dan menulis. Instrumen dalam penelitian ini berupa 

kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas di Puskesmas Jetis 

Kota Yogyakarta. Analisa data yang digunakan independent sampel t-Test yang 

sebelumnya telah dilakukan analisis uji normalitas data dengan menggunakan uji 

Shapiro-wilk. Penelitian ini menggunakan analisa Regresi Linier Berganda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengetahuan Hamil sebelum dan setelah  diberikan promosi kesehatan 

tentang pemeriksaan kehamilan, nutrisi dan istirahat pada saat hamil, perawatan 

sehari-hari pada saat hamil, tanda bahaya pada saat hamil dan yang tidak boleh 

dilakukan ibu pada saat hamil  dengan menggunakan media Whatsapp pada 

kelompok intervensi dan kontrol. 

Tabel 1. Rata-rata Pengetahuan Sebelum dan Setelah Diberikan Promosi Kesehatan 
dengan Whatsapp  

Pengetahuan Kelompok Mean±SD 

Intervensi 
Pretest 68,80±15,63 
Posttest 85,12±14,14 

Kontrol 
Pretest 63,27±12,07 
Posttest 67,03±11,38 

Rata-rata pengetahuan sebelum diberikan promosi kesehatan Mean±SD 

kelompok intervensi 68,80±15,63 dan kelompok kontrol 63,27±12,07. Setelah 

diberikan intervensi didapatkan hasil Mean±SD pada kelompok intervensi 

85,12±14,14 dan kelompok kontrol 67,03±11,38. Didapatkan bahwa terdapat 

peningkatan pengetahuan pada kelompok intervensi setelah diberikan promosi 

kesehatan dengan Whatsapp. 

 

Tabel 2. Perbedaan Pengetahuan antara Kelompok intervensi dan control yang 
mendapat promosi dengan media whatsapp. 

Variabel Kelompok t-hitung 
Asymp. Sig 
(2-tailed) 

Pengetahuan 

Intervensi 

3,917 0,000 
Kontrol 



Hasil pengujian pretest dan posttest untuk membandingkan pengetahuan ibu 

hamil pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai t-hitung   

sebesar 3,917 dan didapatkan nilai p-value sebesar (p=0,000) yaitu p<0,05, yang 

artinya secara statistik terdapat perbedaan yang bermakna antara kedua 

kelompok sebelum dan setelah dilakukan promosi kesehatan dengan Whatsapp. 

 

Tabel 3. Pengaruh Promosi Kesehatan Menggunakan Media Whatsapp dengan Usia 
dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan. 

Variabel 
Model (1) 
p-value 

Koefisien 

Model 2 
p-value 

Koefisien 

Model 3 
p-value 

Koefisien 

Promosi 
terhadap 

Pengetahuan 

0,006 
-2,258 

0,022 
-1,871 

0,028 
-1,662 

Usia  
0,040 
2,000 

0,147 
1,320 

Pendidikan   
0,001 
2,636 

 

Pengaruh promosi kesehatan dengan media Whatsapp terhadap 

pengetahuan ibu hamil setelah dikontrol oleh variabel usia dan pendidikan. Hasil 

uji regresi variabel promosi terhadap pengetahuan setelah dikontrol oleh variabel 

usia dipoeroleh nilai koefisiensi sebesar 2,000 dan p=0.040, yang menunjukkan 

bahwa hubungan antara promosi terhadap pengetahuan dan usia adalah linier. 

Hasil uji regresi variabel promosi terhadap pengetahuan setelah dikontrol oleh 

variabel pendidikan diperoleh nilai koefisiensi sebesar 2,636 dan p=0.001, yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara promosi terhadap pengetahuan setelah 

dikontrol oleh variabel pendidikan adalah linier. 

 

Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Pendekatan Promosi 

Kesehatan Menggunakan Whatsapp 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan skor 

pretest dan posttest pada variabel pengetahuan antara kelompok intervensi dan 

kontrol hasil distribusi frekuensi promosi kesehatan degan media Whatsapp 

terhadap pengetahuan ibu didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan 

pada kelompok intervensi setelah diberikan promosi kesehatan dengan hasil 

mean±SD sebelum diberikan promosi kesehatan dengan Whatsapp 

12,3871±2,81280 menjadi 15,3226±2,81280 dan sidapatkan CI 95% 11,3554-

13,4188 menjadi 14,3880-16,2572 dan pada kelompok kontrol didapatkan 



mean±SD 12,0323±2,22836 menjadi 12,0645±2,04834 dihasilakn nilai CI 95% 

11,2149-12,8496.  

Dan hasil uji dengan menggunakan independent sample t-test didapatkan  

nilai p-value sebesar (0,000) dengan t=3,917 dan terdapat perbedaan yang 

bermakna antara sebelum dan setelah intervensi dengan perbedaan mean±SD 

pada kelompok kontrol (0,0323±2,52301) dan pada kelompok intervensi 

(2,9355±3,26533). Hasil tersebut menjelaskan bahwa promosi kesehatan dengan 

menggunakan media whatsapp secara signifikan dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu hamil. Diketahui bahwa saat ini ponsel dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan yang berhubungan dengan kesehatan, salah satunya adalah 

promosi kesehatan (21). 

Hasil penelitian tersebut juga didukung dengan hasil perhitungan 

multivariabel menggunakan uji regresi linier berganda didapatkan bahwa 

pengetahuan secara signifikan berpengaruh terhadap promosi kesehatan 

dengan media Whatsapp (p=0,006).  Promosi kesehatan berpengaruh terhadap 

pengetahuan secara bersama-sama setelah di kontrol oleh variabel usia  

(p=0.040) dan pendidikan sebesar (0.001) p<0.05 yang berarti promosi 

kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan setelah di kontrol 

dengan variabel usia dan pendidikan.  

Hal tersbut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan ibu tidak hanya 

dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan pada kelas antenatal dengan media 

Whatsapp tetapi juga dipengaruhi oleh usia dan pendidikan. Hasil penelitian 

didukung oleh Perry dan Potter, 2007 menyatakan bahwa ibu dengan usia antara 

20-35 tahun termasuk dalam dewasa menengah, dimana sesorang telah memiliki 

kematangan dalam berpikir serta memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

kehidupannya (22). Dan didukung oleh Ewistle, 2007 yang menyatakan bahwa 

ibu yang memiliki pendidikan tinggi dapat memahami informasi dengan lebih baik 

(23). 
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