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ABSTRAK 
Kelas ibu hamil merupakan kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan 
antara 20 minggu sampai dengan 36 minggu (menjelang persalinan) dengan jumlah 
peserta maksimal 10 orang.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan 
pengetahuan dan sikap ibu dengan keikutsertaan kelas ibu hamil di Wilayah Kerja 
Puskesmas Sidodadi Kabupaten Bengkulu TengahPenelitian ini menggunakan 
desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini ibu hamil trimester III yang 
tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Sidodadi pada bulan Juni 2018 sebanyak 58 
orang ibu hamil. Pengambilan sampel kasus menggunakan tehnik teknik Total 
Sampling yaitu seluruh ibu hamil trimester III yang tinggal di Wilayah Kerja 
Puskesmas Sidodadi sebanyak 58 orang ibu hamil dijadikan sampel. Hasil penelitian 
didapatkan: (1) terdapat 24 dengan persentase 41,4% yang tidak mengikuti kelas ibu 
hamil dan 34 orang dengan persentase 58,6% yang mengikuti kelas ibu hamil; (2) 
terdapat 19 orang ibu hamil dengan persentase 32,8% yang berpengetahuan 
kurang, terdapat 22 orang ibu hamil dengan persentase 37,9% yang 
berpengetahuan cukup dan terdapat 17 orang ibu hamil dengan persentase 29,3% 
yang berpengetahuan baik;(3) terdapat 26 orang ibu hamil dengan persentase 
44,8% yang bersikap tidak mendukung, dan terdapat 32 orang ibu hamil dengan 
persentase 55,2% yang mendukung;(4) Ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan keikutsertaan kelas ibu hamil dengan kategori hubungan 
sedang;(5) Ada hubungan yang signifikan antara sikap ibu dengan keikutsertaan 
kelas ibu hamil dengan kategori hubungan sedang.Disarankan kepada pihak 
Puskesmas Sidodadi untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan 
informasi terkait kesehatan pada masa kehamilan dan mendorong ibu hamil untuk  
mengikutisenam hamil. 
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