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ABSTRAK 

Di Indonesia diperkirakan terjadi 5 juta persalinan setiap tahunnya. Sekitar 20.000 diantaranya 
berakhir dengan kematian akibat sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan dan 
persalinan sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan kehamilan. Antenatal care merupakan 
asuhan yang di berikan kepada ibu hamil sampai saat sebelum melahirkan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi ibu hamil tentang dukungan suami dan motivasi 
ibu dalam melakukan pemeriksaan kehamilan di Rumah Sakit Umum Maluku Tenggara. Metode 
penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dengan studi (Cross Sectional), teknik 
pengambilan sampel secara sample jenuh dan responden yang ada sebanyak 35 orang  diambil 
seluruhnya. Variabel persepsi ibu hamil tentang dukungan suami diukur dari dukungan suami, 
bentuk-bentuk dukungan suami sedang variabel motivasi ibu diukur dari frekuensi, keteraturan 
dan fasilitas. Uji statistik yang digunakan adalah hipotesis analisis chi-square. Hasil penelitian 
menunjukan 13 orang ibu hamil yang dukungan suaminya kurang baik, diketahui 11 orang ibu 
hamil (84.6%) motivasinya rendah dan 2 orang ibu hamil (15.4%) motivasinya tinggi. 
Sedangkan dari 22 orang ibu hamil yang dukungan suaminya baik, diketahui 5 orang ibu hamil 
(22.7%) motivasinya rendah dan 17 orang ibu hamil (77.3%) motivasinya tinggi. Sehingga 
menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi ibu hamil tentang dukungan suami 
dan motivasi ibu dalam melakukan pemeriksaan kehamilan p value = 0,001 < (α = 0,05 ). 
Simpulan bahwa upaya meningkatkan dukungan suami akan meningkatkan motivasi ibu dalam 
melakukan pemeriksaan ANC di Rumah Sakit Umum, Maluku Tenggara. 
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