
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LatarBelakang 

Sasaran Millenium Development Goals (MDGs) 2015 beberapa 

diantaranya telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih 

membutuhkan usaha keras untuk mencapai target yang diinginkan, salah 

satunya adalah sasaran ke lima yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 

102 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Berdasarkan survey demografi 

kesehatan Indonesia pada tahun 2007, AKI di Indonesia belum mencapai 

target yaitusebesar 228 per KH (SDKI, 2007). Sementara itu, AKI di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 117,02 per KH 

(DinkesProvinsiJateng, 2009). 

Pada tahun 2010 kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo 

mengalami kenaikan 47% (21 jiwa atau 152 per 100.000 KH) 

dibandingkan tahun 2009 (11 jiwa atau 81 per 100.000 KH), tetapi pada 

tahun 2011 mengalami penurunan 38% (13 jiwa atau 93 per 100.000 per 

KH). AKI tertinggi terjadi di Kecamatan Polokarto sebesar 3 jiwa (200 

per 100.000 KH) dan sisanya tersebar di 11 kecamatan lain (DKK 

Sukoharjo, 2011). 

Berdasarkan survei pendahuluan kepada bidan, sebagian bidan 

di tempat penelitian mengatakan bahwa tidak semua ibu dapat mengikuti 
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kelas ibu hamil yang di dalamnya juga membahas isi dan manfaat buku 

KIA serta kehamilan risiko tinggi.Karena hal inilah ibu tidak mengetahui 

gejala komplikasi atau kehamilan risiko tinggi yang berakibat fatal bagi 

kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya bahkan sampai 

menyebabkan kematian. 

Kematian ibu dapat disebabkan oleh penyebab langsung dan 

tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu dapat dikarenakan oleh 

komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas (Syafrudin, 

2009) dan penyebab tidak langsung kematian ibu dapat dikarenakan oleh 

suatu penyakit yang bukan komplikasi obstetri dan berkembang atau 

bertambah berat akibat kehamilan atau persalinan misalnya diabetes, 

hepatitis, dan TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan 

Herpes Simplex Virus)(Syafrudin, 2009), disamping itu juga dikarenakan 

oleh keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, keterlambatan 

mendapat pertolongan dan keterlambatan mengenali tanda bahaya yang 

dapat menyebabkan kematian ibu atau janinnya. Saat persalinan akan 

berlangsung, istri tetap menunggu suaminya bila tidak ada di rumah 

sehingga pertolongan persalinan terlambat diberikan kepada istri karena 

suami mempunyai peran besar dalam pengambilan keputusan. Namun, 

pada kenyataannya suami sering kali kurang memperhatikan kesehatan 

istri selama hamil dan tidak mengetahui apakah kehamilan istrinya 

termasuk risiko tinggi atau tidak (Sudarma, 2008). 



 
 

3 
 

Peran suami tidak hanya berupa pengambilan keputusan dalam 

pertolongan persalinan namun juga dalam hal asuhan Antenatal 

(Antenatal Care/ ANC) yang hasilnya tercatat dalam buiku KIA. ANC 

merupakan pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada 

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Ibu hamil 

dianjurkan untuk melakukan kunjungan ANC minimal sebanyak empat 

kali dalam masa kehamilan dan dicatat dalam buku KIA (Yulaikhah, 

2008). Tetapi dalam pemanfaatan buku KIA, perhatian yang diberikan 

suami masih kurang. Buku KIA sering disalah artikan oleh pasangan 

suami istri (pasutri) karena dianggap hanya sebagai buku untuk 

melakukan pemeriksaan, pencatatan kehamilan dan tumbuh kembang 

bayi yang hanya perlu diketahui oleh bidan dan istri, sehingga suami 

kurang memanfaatkan materi maupun info yang terdapat dalam buku 

KIA. 

Suami merupakan orang terdekat dan dipercaya oleh istri untuk 

mengambil segala keputusan terutama pada saat persalinan 

(Nurhayati,2008), sehingga penting sekali bagi suami ikut serta dalam 

membaca dan memahami buku KIA yang diberikan oleh bidan ataupun 

posyandu setempat. Dengan membaca dan memahami buku KIA suami 

akan paham keadaan kesehatan istri dan apa saja yang harus diketahui 

serta apa yang harus dilakukan dalam mendampingi kehamilan istri 

hingga kelahiran anaknya. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Novyta (2009) mengenai 

hubungan dukungan suami dengan konsumsi Tablet Fe dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi dukungan suami kemungkinan 

kejadian anemia pada ibu hamil semakin rendah. Hal ini memberi 

gambaran bahwa dukungan atau partisipasi suami dapat memberikan 

pengaruh pada perilaku istri sehingga partisipasi suami yang baik akan 

meningkatkan kesehatan ibu dan dapat menekan angka kematian ibu. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tentang hubungan pengetahuan suami tentang manfaat buku 

KIA dan pengetahuan suami tentang kehamilan risiko tinggi dengan 

partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istrinya. 

 

B. RumusanMasalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

hubungan antara pengetahuan suami dengan partisipasi suami dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan istri?” 

 

C. TujuanPenelitian 

1. TujuanUmum 

Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan suami 

dengan partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan 

persalinan istri. 
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2. Tujuan khusus 

a. Menganalisis hubungan antara pengetahuan suami tentang 

manfaat buku KIA dengan partisipasi suami dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan istri. 

b. Menganalisis hubungan antara pengetahuan suami tentang 

kehamilan risiko tinggi dengan partisipasi suami dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan istri. 

 

D. ManfaatPenelitian 

1. Masyarakat umum 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat 

mengetahui pentingnya manfaat buku KIA sebagai alat pemantau 

kesehatan ibu selama hamil serta tanda-tanda kehamilan risiko 

tinggi serta apa saja yang harus dilakukan saat menghadapi ibu 

hamil sehingga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu 

dan anak. 

2. Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebagai sumber informasi dan 

data untuk meningkatkan program KIA dengan melibatkan peran 

serta dari suami. 
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3. Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kesehatan ibu 

dan anak. 


