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Pelayanan antenatal merupakan pelayanan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter 
spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum,bidan,dan perawat) kepada ibu hamil 
selama masa kehamilan, dimana hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan 
pelayanan K1 dan K4. Beberapa hal yang mempengaruhi cakupan pelayanan antenatal, 
adalah kelengkapan sarana puskesmas, tenaga kesehatan serta pengetahuan dan sikap ibu 
hamil,Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo cakupan kunjungan K4 pada tahun 2008 
juga masih dalam kategori kurang dan target pencapaian (87,87%) sedangkan di 
Puskesmas Pintas Tuo cakupan K4 sebesar 54%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan ibu hamil dan pelayanan antenatal dengan menggunakan 
Rancangan penelitian Cross sactional. Sebagai populasi ibu hamil Trimester III dan ibu 
dalam masa nifas dan petugas kesehatan bidan koordinator Metode pengambilan sampel 
simple random sampling terdiri dari 76 responden Data dianalisis secara Univariat terdiri 
dari,pengetahuan responden,Akses jarak dari rumah responden serta gambaran pelayanan 
Antenatal dan Bivariat dengan mengunakan uji rank spearman. Kunjungan periksa hamil, 
pengetahuan ibu hamil nilai rho (p) = 0,652. dengan C1=95%.nilai p 0,0001 Akses waktu 
nilai rho (p) =0,440 dengan (C 95% nilai p 0,0001) sedangkan yang tidak berhubungan 
Akses jarak nilai (C1 95%, nilai p 0,738) Akses biaya transportasi dan biaya pelayanan 
(C1 85% nilai p=0.187). Respomden yang menjawab kurang dari 50% terdiri dari dua 
pertanyaan yaitu tujuan dan jumlah tablet zat besi konsumsi selama hamil. Akses jarak 
rumah dan rumah ke tempat pelayanan s 0,5 Km sedangkan transport rata-rata Rp 1.000,- 
dan biaya pelayanan rata-rata Rp 5.000,- . Disarankan Bagi Bidan,dokter,dan tenaga yang 
melayani pelayanan Antenatal supaya memberikan informasi pada ibu hamil agar 
mengkomsumsi tablet zat besi,batasan umur, waktu yang dikeluarkan bagi ibu hamil dan 
melibatkan dukun bayi dalam menyampaikan informasi kepada ibu hamil. 
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