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ABSTRAK 

Pertolongan persalinan yang tepat akan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan 
bayi yang dilahirkan sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
hubungan pendidikan dan pengetahuan dengan pengambilan keputusan kepala 
keluarga dalam pertolongan persalinan pada ibu bersalin di wilayah kerja 
Puskesmas Kota Padang.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
korelational dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh kepala  keluarga  ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Kota Padang 
tahun 2016 sebanyak97 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 
Simple Random Sampling sehingga diperoleh 78 sampel. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data 
dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji 
statistic Chi-Square dan Contingency Coefficient. Hasil penelitian didapatkan : 
dari 78 kepala keluarga, terdapat37 kepala keluarga  (47,4%)berpendidikan 
menengah,35 kepala keluarga (44,9%)berpengetahuan cukup, 47 kepala keluarga 
(60,3%)menyatakan bahwa persalinan ditolong tenaga kesehatan, ada hubungan 
yang signifikan antara pendidikan dengan pengambilan keputusan pertolongan 
persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kota Padang dengan kategori hubungan 
lemah, dan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 
pengambilan keputusan pertolongan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kota 
Padang dengan kategori hubungan sedang.Diharapkan kepada pihak Puskesmas 
untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya 
pada kepala keluarga tentang pentingnya melakukan pertolongan persalinan ke 
pelayanan kesehatan melalui penyuluhan dan penyebaran selebaran (leaflet) di 
wilayah kerja Puskesmas Kota Padang sehingga dapat menurunkan angka 
kematian ibu dan balita. 
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