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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO (2002) kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan 

kesejahteraan fisik, emosional, mental dan sosial yang utuh berhubungan dengan 

reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan namun dalam segala 

aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Ruang 

lingkup pelayanan kesehatan repoduksi menurut International Conference Population and 

Development (ICPD) tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga 

berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk 

HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, 

kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta 

kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunnat perempuan dan 

sebagainya. (Eni Kusmiran, 2013). 

Masalah-masalah kesehatan reproduksi di Indonesia masih sangat perlu 

diberikan perhatian khusus, United Nations Development Economic and Social Affairs 

(UNDESA, 2010) menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara ke-37 dengan 

persentase pernikahan usia muda  tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. 

Masalah lainnya adalah HIV/AIDS, Estimasi dan proyeksi jumlah orang dengan 

HIV/AIDS pada umur ≥15 tahun di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebanyak 

785.821 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 90.915 orang dan kematian 

sebanyak 40.349 orang (Profil Kesehatan Indonesia 2016). 

Pernikahan adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap orang serta 

merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir 

dan batin pada pria dan wanita dengan ikatan suami isteri yang bertujuan untuk 
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membangun kehidupan rumah tangga yang utuh dan bahagia berdasarkan ketuhanan 

yang maha esa (UU RI, 1974). Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung 

mencatat di Jawa Timur pada September 2016 angka perceraian di Jatim sudah 

mencapai 51.000 perkara. Sedangkan di Kota Malang pada tahun 2017 tercatat 6.752 

perkara cerai yang masuk dari total 8.354 kasus yang ditangani dan sepanjang 2018 

sejak Januari hingga Oktober, sudah ada 5.998 perkara. Terjadinya angka perceraian 

tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan pasangan suami isteri terhadap 

kesehatan reproduksi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam 

kehidupan berumah tangga (Wan, 2017).  

Menurut Amalia dan Siswantara (2018) dalam penelitiannya tentang 

Efektifitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di Kota Surabaya, dari total 32 total 

responden 62.5% memiliki pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi. 

Dalam penelitian lain juga menggambarkan dari total 100 calon pengantin (catin) 

terdapat 12% – 88% yang belum mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan 

seksual dalam hal ini pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang sudah 

dijabarkan dalam masing-masing aspek seperti bagaimana merawat kesehatan 

reproduksi, organ reproduksi, kehamilan, proses perkembangan janin, imunisasi 

tetanus, alat kontrasepsi, dan sebagainya (Nugraheni, 2018). Jumlah presentase 

pengetahuan catin tentang kesehatan reproduksi yang digambarkan tersebut masih 

cukup besar dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. 

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang 

bahagia, tentram, aman serta nyaman. Maka dari itu, setiap calon pengantin 

hendaknya mempunyai bekal yang cukup untuk menyiapkan kebutuhan yang 

nantinya akan dihadapi dalam membina rumah tangga, baik moril maupun materil 

(Amalia, 2018). Oleh karenaya sangat dibutuhkan adanya tindakan pencegahan, 
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tindakan pencegahan ini tidak cukup hanya diterapkan kepada pasangan yang telah 

menikah, namun sangat penting untuk diketahui sejak dini oleh pasangan yang 

berencana melakukan pernikahan atau pada calon pengantin. Hal ini dilakukan agar 

calon pengantin dapat mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeluarga. 

Melihat kondisi diatas, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

(KEMENKES RI) memutuskan untuk mengadakan program Konseling, Informasi 

dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada calon pengantin 

yang dilaksanakan diseluruh Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, 

KEMENKES bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai institusi yang 

mengurusi masalah pernikahan. Tujuan dari program ini adalah agar catin dapat 

mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeuarga termasuk merencanakan 

kehamilan yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas.  

Program ini dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan jaringannya serta 

petugas dari lembaga keaagamaan setempat pada seluruh catin yang akan menikah. 

Pemberian KIE akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu/media KIE yaitu 

berupa lembar balik yang berisi informasi kesehatan tentang persiapan pranikah, 

kesetaraan gender dalam pernikahan, keluarga berencana, kehamilan, pencegahan 

komplikasi, persalinan dan pasca salin, infeksi saluran reproduksi, infeksi menular 

seksual serta HIV dan AIDS, termasuk pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke 

anak (PPIA), informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara, 

gangguan dalam kehidupan seksual suami istri dan mitos pada perkawinan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, program 

KIE kesehatan reproduksi dan seksual pada catin telah mulai dijalankan diberbagai 

Kota/Provinsi di seluruh Indonesia. Di Kota Malang sendiri telah dilaksanakan 2-3 

kali secara berkala di berbagai puskesmas. Dari hasil studi pendahuluan juga 
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ditemukan bahwa Puskesmas Kendalkerep adalah salah satu puskesmas yang 

menjalankan program tersebut dan merupakan Puskesmas yang pesertanya paling 

banyak yaitu sejumlah 80 pasangan catin dan telah dilaksanakan sebanyak 3 periode, 

oleh karenanya peneliti memilih wilayah kerja Puskesmas KendalKerep sebagai 

tempat penelitian.  

Catin yang kini telah menjadi pasangan suami isteri (pasutri) yang telah 

mengikuti program KIE kesehatan reproduksi dan seksual di Puskesmas 

KendalKerep ini belum dilakukan evaluasi tentang persepsi mereka terhadap 

program tersebut sedangkan sebuah program perlu dievaluasi agar dapat mengetahui 

keefektifan dari program tersebut, oleh karenanya peneliti ingin mengetahui “Persepsi 

Pasangan Suami Isteri terhadap Program KIE Calon Pengantin tentang Kesehatan 

Reproduksi dan Seksual di Wilayah Kerja Puskesmas KendalKerep Kota Malang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diaatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah “Bagaimana Persepsi Pasangan Suami Isteri terhadap Program KIE 

Calon Pengantin tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Wilayah Kerja 

Puskesmas KendalKerep Kota Malang? ” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Pasangan Suami Isteri terhadap 

Program KIE Calon Pengantin tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksual di 

Wilayah Kerja Puskesmas KendalKerep Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan persepsi pasutri tentang materi program KIE catin tentang 

kesehatan reproduksi dan seksual di Puskesmas Kendalkerep Kota Malang. 
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2. Mengidentifikasi persepsi pasutri mengenai proses pelaksanaan program KIE 

catin tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang dilakukan di Puskesmas 

KendalKerep Kota Malang. 

3. Mengidentifikasi persepsi pasutri mengenai efektifitas pelaksanaan program KIE 

catin tentang kesehatan reproduksi dan seksual terhadap persiapan pernikahan 

dilakukan di Puskesmas KendalKerep Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan persepsi pasangan 

suami isteri terhadap program KIE calon pengantin tentang kesehatan 

reproduksi dan seksual yang diadakan diseluruh Indonesia khususnya di 

Puskesmas KendalKerep Kota Malang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk petugas 

kesehatan di puskesmas maupun dinas kesehatan terhadap pelaksanaan program 

KIE catin tentang kesehatan reproduksi dan seksual. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

pengembangan kesejahteraan kesehatan keluarga oleh tenaga medis maupun 

petugas kesehatan lainnya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang “Persepsi Pasangan Suami Isteri terhadap Program KIE 

Calon Pengantin tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Wilayah Kerja 

Puskesmas KendalKerep Kota Malang” sejauh penelusuran yang telah dilakukan 

peneliti belum pernah dilakukan sebelumnya, namun beberapa penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang dilakukan Suriah, dkk (Januari, 2018) tentang Edukasi Bagi 

Calon Pengantin tentang Anemia Gizi dan Kurang Energi Kronik (KEK) di 

Kota Pare-Pare. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan KIE tentang 

Anemia Gizi dan KEK dengan tiga bentuk kegiatan yaitu sosialisasi dan bina 

usaha, pelatihan aplikasi penggunaan media KIE tentang anemia gizi dan KEK, 

dan edukasi tentang anemia gizi dan KEK pada ibu hamil. Sosialisasi dan Bina 

Usaha adalah kegiatan KIE dengan metode ceramah, presentasi, diskusi dan role 

play yang di targetkan pada petugas KUA, kader posyandu, dan perwakilan dari 

dinas kesehatan dengan tujuan terciptanya komitmen peserta kegiatan sosialisasi 

untuk berperan sesuai tahapan pelaksanaan pengabdian. Pelatihan aplikasi 

penggunaan media KIE, kegiatan ini dilakukan pada kader posyandu atau tokoh 

masyarakat yang bertujuan menghasilkan komunikator lokal yang terampil dalam 

menyampaikan KIE anemia gizi dan KEK. Kegiatan yang terakhir yaitu 

memberikan KIE pada calon pengantin dengan menggunakan berbagai media 

KIE. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya kader-kader yang dapat 

memberikan KIE tentang anemia gizi dan KEK menggunakan macam-macam 

media KIE serta meningkatkan pengetahuan tentang tindakan pencegahan 

anemia gizi dan KEK. Dari gambaran tersebut, dapat diketahui perbedaan 

antara penelitian Suriah ini dengan peneliti. Variabel dari penelitian Suriah, dkk 

adalah anemia gizi dan KEK sedangkan variabel peneliti adalah persepsi pasutri 

terhadap program KIE catin tentang kesehatan reproduksi dan seksual. 

2. Yulisawati (2016) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Metode Peer Education Mengenai Skrining Prakonsepsi terhadap Pengetahuan 

dan Sikap Wanita Usia Subur di Wilayah Kabupaten Agam” tahun 2016. 

Penelitian ini merupakan studi quasi eksperimental dengan rancangan pretest-posttest 
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design. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. Dilakukan pendidikan 

kesehatan dengan metode peer group pada kelompok intervensi, dan pada 

kelompok kontrol tidak dilakukan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan kesehatan dengan metode peer education berpengaruh terhadap 

peningkatan sikap WUS mengenai skrining pranikah. Penelitian ini 

menggunakan metode quasi experiment sedangkan peneliti akan mengidentifikasi 

persepsi pasutri terhadap program KIE catin tentang kesehatan reproduksi dan 

seksual. 

3. Agus Hendra Al Rahmad (2017) tentang peningkatan pengetahuan calon 

pengantin melalui konseling ASI eksklusif di Aceh Besar. Tujuan penelitian 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang ASI eksklusif pada calon pengantin 

melalui konseling. Penelitian quasi-eksperimen ini menggunakan sampel 30 

orang calon pengantin melalui non-random assignment. Data variabel 

pengetahuan diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dengan skala 

ratio, sedangkan variable metode konseling dilakukan secara tatap muka dengan 

alat bantu leaflet. Data dianalisis menggunakan Wilcoxon-rank test. Hasil 

penelitian menunjukan konseling ASI eksklusif dapat meningkatkan 

pengetahuan calon pengantin (p=0,000) dengan selisih rerata 6,13 serta deviasi 

3,71. Perbedaan dengan penelitian kami adalah metode ini menggunakan metode 

konseling dengan fokus yang berbeda yaitu mengenai ASI eksklusif. 

4. Hermina (2015) tentang pengembangan media poster dan strategi edukasi gizi 

untuk pengguna posyandu dan calon pengantin. Penelitian ini menggunakan 

poster sebagai media KIE. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa poster 

edukasi gizi yang dibuat cukup sederhana, mudah dipahami dan bersifat 

universal serta cukup efektif dapat meningkatkan pengetahuan gizi ibu-ibu 
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pengguna posyandu dan calon pengantin. Hal ini dapat menjadi suatu 

perbandingan dalam penelitian kami yang akan meneliti persepsi pasutri 

terhadap program KIE catin tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang 

dilakukan di puskesmas KendalKerep dengan menggunakan media yang berbeda 

yaitu dengan lembar balik. 

 


