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 BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesiapan kehamilan sama halnya dengan  merencanakan suatu kehamilan, 

semakin banyak waktu yang digunakan untuk mempersiapkan kehamilan akan 

lebih baik, idealnya beberapa bulan hingga setahun (Walker, 2012). Sebesar 

40% dari 85 juta kehamilan di dunia merupakan kehamilan yang tidak 

direncanakan dan 38% berakhir dengan aborsi, keguguran dan persalinan yang 

tidak direncanakan (Mehdi et al, 2018). Berdasarkan penelitian Oktalia (2016) 

didapatkan bahwa dari 96 ibu yang menjadi responden sebagian besar 

responden tidak menyiapkan kehamilannya sebanyak 62 orang (64,6%) dan 34 

orang ibu sudah menyiapkan kehamilannya dengan baik (35,4%). 

Penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin adalah 

suatu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 

Penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual merupakan pendekatan untuk 

meningkatkan pengetahuan calon pengantin agar dapat merencanakan dan 

mempersiapkan kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi penerus yang 

berkualitas (Kemenkes RI, 2018). 

Kehamilan ideal merupakan kehamilan yang direncanakan, diinginkan, 

dan dijaga setiap perkembanganya dengan baik. Terdapat berbagai faktor yang 

dapat membuat kehamilan menjadi tertunda dan tidak diinginkan sehingga 

menjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan yang tidak diinginkan 

dapat terjadi karena hubungan seks pranikah, drop out KB, unmet need pada 

wanita usia subur yang tidak ingin mempunyai anak tapi tidak mengunakan   

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PENYULUHAN KESEHATAN... RIKA ORTININGSIH



2 
 

 

 
  

alat kontrasepsi (Kemenkes RI,2015).Kehamilan yang sehat membutuhkan 

persiapan fisik dan mental dari setiap ibu, perencanaan kehamilan harus 

dilakukan sebelum masa kehamilan. Proses kehamilan yang direncanakan 

dengan baik maka akan berdampak baik bagi kondisi ibu dan kondisi janin. 

Pada umumnya kehamilan dapat berkembang dengan normal sehingga dapat 

menghasilkan kelahiran bayi yang sehat melalui jalan lahir. Namun, kadang-

kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan (Prawirohardjo, 2014). Sulit 

untuk diketahui bahwa kehamilan mengalami masalah sehingga Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan faktor 

resiko morbiditas dan mortalitas bagi ibu dan bayi.  

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Indonesia masih tinggi. Berdasarkan profil kesehatan RI (2017) AKI di 

Indonesia 305 per 100.000 angka kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (2017) AKB di Indonesia 24 per 1.000 

kelahiran hidup. Pada tahun 2017, AKI Provinsi Jawa Timur mencapai 91,92 

per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2016 yang mencapai 91 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan AKB 

Tahun 2017  pada posisi 23,1 per 1.000 kelahiran hidup (angka estimasi dari 

BPS Provinsi). Angka Kematian Bayi Jatim sampai dengan tahun 2017 masih 

diatas target Nasional (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018). Pada kota 

Surabaya AKI pada tahun 2017 yaitu 79,40 per 100.000 kelahiran hidup. 

Demikian pula dengan AKB yaitu 5,11 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes, 

2017). 
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Penyebab kematian ibu yang tertinggi di Jawa Timur adalah 

preeklamsia/eklamsi yaitu sebesar 28,92% atau sebanyak 153 orang, 

perdarahan yaitu 26,28% atau sebanyak 139 orang, dan infeksi sebesar 3,59% 

atau sebanyak 19 orang dan 29,11% atau 154 orang disebabkan faktor penyakit 

yang menyertai kehamilan (Depkes,2018). 

Menyadari hal tersebut, agar kelak mempunyai keturunan yang sehat dan 

ibu melahirkan dengan selamat maka setiap pasangan perlu perencanaan 

kehamilan. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan ibu harus 

dilaksanakan secara komprehensif. Intervensi program kesehatan ibu, tidak 

dapat dilakukan hanya kepada ibu hamil saja, namun juga dilakukan pada 

remaja dan dewasa muda sehingga tumbuh dan berkembang secara sehat. 

(Kemenkes RI, 2015). 

Jika perencanaan kehamilan telah disiapkan, maka diharapkan ibu lebih 

siap untuk kehamilanya sehingga morbiditas dan mortalitas AKI dan AKB 

dapat ditekan dengan adanya program pemerintah mengenai penyuluhan 

kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Upaya meningkatkan 

kesiapan kehamilan tersebut dapat direalisasikan melalui Instruksi Walikota 

Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan 

penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Menurut 

UU no. 4 tahun 2019 tentang kebidanan menjelaskan bahwa peran bidan dalam 

memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum 

hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru 

lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana sesuai tugas dan wewenangnya. Pada 
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permenkes no. 28 tahun 2017 dijelaskan bahwa bidan berwenang memberikan 

penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bidan dalam memberikan 

asuhan yaitu dengan cara promotif dan preventif.  

Puskesmas Gading dan Puskesmas Wonokusumo merupakan  Puskesmas 

yang ada di Surabaya, dan menjalan program penyuluhan kesehatan reproduksi 

dan seksual bagi calon pengantin dan memiliki kunjungan K1 terbanyak di 

Surabaya. Menurut Profil Kesehatan Kota Surabaya (2018) cakupan kunjungan 

K1 di Puskesmas Gading mencapai 1.473 ibu hamil, dan di Puskesmas 

Wonokusumo mencapai 1.120 ibu hamil.  

  Maka berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai hubungan penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual 

bagi calon pengantin dengan kesiapan kehamilan pada primigravida di 

Puskesmas Gading dan Puskesmas Wonokusumo Surabaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi  peyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual 

bagi calon pengantin dengan harapan mampu membantu menurunkan AKI dan 

AKB. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual bagi 

calon pengantin dengan kesiapan kehamilan pada primigravida di 

Puskesmas Gading dan Puskesmas Wonokusumo Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan penyuluhan kesehatan reproduksi dan 

seksual bagi calon pengantin dengan kesiapan kehamilan pada primigravida 

di Puskesmas Gading dan Wonokusumo Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengkaji distribusi frekuensi penyuluhan kesehatan reproduksi dan 

seksual bagi calon pengantin yang pernah diterima oleh ibu 

primigravida. 

2) Mengkaji distribusi frekuensi pengetahuan kesehatan reproduksi 

dan seksual bagi calon pengantin pada ibu primigravida. 

3) Mengkaji distribusi frekuensi sikap terhadap kesehatan reproduksi 

dan seksual bagi calon pengantin pada ibu primigravida 

4) Mengkaji distribusi frekuensi kesiapan kehamilan pada ibu 

primigravida 

5) Menganalisis hubungan antara penyuluhan kesehatan reproduksi 

dan seksual bagi calon pengantin dengan pengetahuan dan sikap 

pada ibu primigravida 

6) Menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap dengan kesiapan 

kehamilan pada ibu primigravida. 
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7) Menganalisis hubungan penyuluhan kesehatan reproduksi dan 

seksual bagi calon pengantin dengan kesiapan kehamilan pada ibu 

primigravida. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan mengenai hubungan penyuluhan kesehatan 

reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dengan kesiapan kehamilan pada 

primigravida serta sebagai bahan dokumentasi pendidikan. 

1.4.2 Praktis  

1) Bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi bahwa pentingnya 

mempersiapkan kehamilan. 

2) Bagi pendidikan  

Hasil penelitian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan 

sumbangan pemikiran untuk meningkatkan program remaja, pranikah, 

dan persiapan kehamilan. 

1.5 Risiko penelitian 

Risiko penelitian menyita waktu subyek dalam pengisian kuisioner. 
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