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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kesehatan ibu hamil adalah masalah kesehatan yang harus mendapat 

prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber 

daya manusia pada masa mendatang (Bobak, Lowdermik & Jensen, 2005). 

Upaya dalam kesehatan telah dipersiapkan yang bertujuan untuk 

mendapatkan janin yang sehat. 

Kadar hemoglobin (Hb) adalah molekul yang mengandung besi yang 

mengikat oksigen dan terdapat di dalam sel darah merah. Kekurangan kadar 

hemoglobin yang kurang dari 11 gr/dl pada ibu hamil merupakan 

permasalahan yang rentan terjadi selama kehamilan. Kekurangan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil salah satunya adalah anemia. Anemia dalam 

kehamilan merupakan masalah kesehatan utama di negara berkembang, rata-

rata kematian yang disebabkan anemia di Asia diperkirakan 72,6%. (Brabin, 

2001). Anemia mengakibatkan reduksi kapasitas darah untuk membawa 

oksigen sehingga kapasitas berkurang, jantung berusaha mengompesasi 

dengan meningkatkan beban jantung dan fungsi ventrikel (Lowdermilk, 

2013). 

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur derajat kesehatan perempuan. Untuk mengukur tingkat kematian 

ibu saat ini merupakan masalah kesehatan utama yamg menarik perhatian dari 

berbagai sektor (Chowdhury, 2009). 
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Millenium Development Goals (MDGs) adalah sasaran pembangunan 

millenium untuk meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang harus 

dicapai pada tahun 2015 (Depkes RI, 2012). Tujuan MDGs yang kelima yaitu 

penurunan kematian ibu sebesar 32 per 100.000 kelahiran hidup yang 

dihubungkan dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan, upaya kesehatan reproduksi, peningkatan pelayanan antenatal, 

penurunan kehamilan remaja, dan peningkatan cakupan peserta aktif 

Keluarga Berencana (KB) (Kemenkes RI, 2013). Dalam pencapaian MDGs 

tahun 2015 ini berakhir, namun Indonesia belum tercapai targetnya. Dengan 

berakhirnya MDGs 2015, selanjutnya diganti program Sustainable 

Development Goal’s (SDGs) adalah program pembangunan global yang 

dilaksanakan tahun 2015-2030 sebagai perluasan dari MDGs, sehingga perlu 

diupayakan dan dicapai perbaikan untuk keberhasilan target utama (Dirjen 

Bina Gizi KIA, 2015). 

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 

2007, AKI di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, dimana 

angka kematian tersebut merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Angka 

tersebut mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu sebesar 226 per 

100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 AKI mengalami peningkatan lagi 

menjadi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target MDGs 

pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, hal tersebut 

menyebutkan Indonesia dapat mencapai target MDGs yang ke-5 (Kemenkes 

RI, 2014). World Health Organization (WHO) pada tahun 2013 menyatakan 
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bahwa terjadi peningkatan AKI di Indonesia sebesar 359 per 100.000 

kelahiran hidup. Angka tersebut jika dibandingkan dengan Thailand AKI 

sebesar 129 per 100.000 kelahiran hidup, Malaysia sebesar 39 per 100.000 

kelahiran hidup, dan Singapura 6 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2013), 

Indonesia masih tertinggal diantara negara-negara tetangganya. 

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan menerapkan 

strategi Making Pregnancy Safer (MPS) sebagai upaya untuk menurunkan 

AKI yang dimulai pada tahun 2000. MPS merupakan strategi kesehatan yang 

terfokus untuk meningkatkan kemampuan sistem kesehatan dalam menjamin 

penyediaan dan pemantapan pelayanan kesehatan yang ditujukan dalam 

menanggulangi penyebab utama kematian dan kesakitan ibu (Depkes, 2009). 

MPS atau kehamilan yang aman adalah kelanjutan dari program Safe 

Motherhood, dengan tujuan melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia 

dengan cara mengurangi beban sakit, kecacatan, dan kematian yang 

berhubungan dengan kehamilan dan persalinan yang seharusnya tidak terjadi 

(Kemenkes, 2010).  

Berdasarkan data di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo pada 

bulan Januari sampai Maret 2016 ibu hamil yang mengalami anemia 

mencapai 37, 5% dan tidak anemia mencapai 65,5%.Oleh karena itu jika 

anemia pada ibu hamil tidak segera ditangani terjadi komplikasi yang dapat 

menyebabkan gagal jantung kongestif ( Lowdermilk, 2013). 
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Salah satu program kesehatan untuk mencegah terjadi komplikasi pada 

ibu hamil yang diperoleh yaitu melalui penyelenggaraan kelas pre-natal. 

Upaya dalam penurunan kematian ibu salah satunya dengan peningkatan 

kualitas pelayanan antenatal dengan pelaksanaan kelas pre-natal (Dirjen Bina 

Gizi dan KIA, 2011). Kelas pre-natal adalah suatu aktifitas belajar kelompok 

bersama di dalam kelas dengan diskusi dan tukar pengalaman dengan 

memakai buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai alat pembelajaran. 

Dalam penggunaan buku KIA dengan tujuan untuk peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan dari petugas kesehatan serta adanya peningkatan kualitas 

pelayanan, serta pendidikan dan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil 

(Kemenkes, 2011). 

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

mengenai” Pengaruh kelas pre-natal terhadap kadar hemoglobin ibu hamil di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kartsura Kabupaten Sukoharjo”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah 

“Apakah ada pengaruh kelas pre-natal terhadap kadar hemoglobin ibu hamil 

di Wilayah Keja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo”? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kelas pre-natal terhadap kadar hemoglobin 

ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kadar hemoglobin ibu hamil kelompok 

perlakukan pre dan post. 

b. Untuk mengetahui kadar hemoglobin ibu hamil kelompok kontrol 

pre dan post. 

c. Untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil kelompok 

perlakukan pre dan post. 

d. Untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil kelompok 

kontrol pre dan post. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kelas 

pre-natal dalam pemeriksaan kadar hemoglobin ibu hamil. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan kesehatan dan dijadikan data dalam penelitian 

selanjutnya. 



6 
 

b. Bagi Tenaga Kesehatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi bagi tenaga kesehatan 

mengenai pentingnya kesehatan ibu hamil dalam upaya menurunkan 

angka kematian ibu. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan pengalaman secara langsung pada kasus kesehatan ibu hamil. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Ada beberapa penelitian yang mempelajari tentang masalah pengaruh 

kelas pre-natal terhadap kadar hemoglobin ibu hamil yaitu : 

1. Setiawan, Lipoeto, Izzah (2013) dengan judul “Hubungan Kadar 

Hemoglobin Ibu Hamil Trimester III Dengan Berat Bayi Lahir Di Kota 

Pariaman”. Jenis penelitian menggunakan analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Jumlah sampel 32 responden. Instrument penelitian 

menggunkan kuesioner, timbang khusus bayi dan peralatan untuk 

pengukuran kadar hemoglobin dengan metode cyanment. Analisa data 

menggunakan uji korelasi Pearson. 

2. Hastuti, Nugroho, dan Usnawati (2011) dengan judul “Efektifitas 

Pelatihan Kelas Ibu Hamil Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, 

Keterampilan dan Kunjungan Antenatal Care”. Jenis penelitian analitik 

dengan rancangan pra eksperiment One Group Pre-Post Test Design. 

Populasi 15 responden. Instrument penelitian menggunakan  soal pre-

post test, kuesioner sikap, check list keterampilan, dan buku KIA. 
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Analisa data menggunakan metode statistik deskriptif dan metode 

statistik analitik. 

3. Rabiatul (2016) yang berjudul “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh senam hamil terhadap perubahan kadar Hb pada 

ibu dengan usia kehamilan lebih dari 5 bulan. Metode yang digunakan 

adalah metode pre-eksperimental dengan design penelitian one grup 

pretest-posttest design. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 22 

sampel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Kadar Hb responden 

diperiksa menggunakan automatik hemoglobinometer sebelum dan 

setelah melaksanakan senam hamil. Responden mengikuti senam hamil 

secara rutin sebanyak 6 kali dengan frekuensi 2 kali seminggu selama 3 

minggu. Posttest dilakukan setelah senam ke-enam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kadar Hb sebelum dan setelah 

melakukan senam hamil dengan rata-rata kadar Hb ibu sebelum senam 

adalah 11.405 meningkat menjadi 12.055 setelah senam. Uji paired 

sample t-test menunjukkan nilai p < 0.01. Sehingga penelitian ini 

menunjukkan bahwa senam hamil dapat dijadikan sebagai salah satu 

asuhan prenatal yang membantu meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil. 

4. Meisita (2015) yang berjudul “Hubungan Antara Aktifitas Fisik Dan 

Konsumsi Tablet Fe DenganStatus Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah 

Kerja Puskesmas KerjoKabupaten Karanganyar” Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara aktifitas fisik dan konsumsi tablet Fe 

dengan status anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kerjo 
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Kabupaten Karanganyar. Desain penelitian adalah observasional dengan 

rancangan cross sectional dengan jumlah 49 subyek yang dipilih secara 

konsekutif yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data aktifitas 

fisik diperoleh dengan recall 24 jam aktifitas fisik yangdiambil selama 7 

hari berurutan, data konsumsi tablet Fe diperoleh menggunakan 

kuesioner dengan menanyakan konsumsi tablet Fe yang diperoleh dengan 

menghitung jumlah selisih tablet Fe yang tersisa dari total yang diberikan 

puskesmas. Kadar hemoglobin diukur dengan metode cyanment 

haemoglobin. Ujistatistik menggunakan uji Chi Square. Aktifitas fisik 

responden ibu hamil rata-rata dikategorikan sedang (57,1%) , konsumsi 

tablet ibu hamil rata-rata termasuk kategori cukup (53,1%), dan 55,1% 

ibu hamil tidak anemia. Hasil uji Chi Square aktifitas fisik berdasarkan 

status anemia menunjukkan nilai p=0,869, p > 0,05. Hasil uji Chi Square 

konsumsi tablet Fe berdasarkan status anemia menunjukkan p =0,035, p 

< 0,05. Berdasarkan uji statistik tidak ada hubungan antara aktifitas 

fisikdengan status anemia. Ada hubungan antara konsumsi tablet Fe 

dengan status anemia. 

5. Dwi (2015) yang berjudul “Pemberian Vitamin C Pada Latihan Fisik 

Maksimal Dan Perubahan Kadar Hemoglobin Dan Jumlah Eritrosit” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kadar hemoglobin 

dan jumlah eritrosit setelah diberi vitamin C dan latihan fisik maksimal. 

Metode penelitian yaitu True eksperimen dengan mengadakan intervensi 

atau perlakuan. Populasi penelitian ini tikus stain wistar (Rattus 
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norvegicus). Jumlah sampel 18 tikus jantan wistar berumur 2-2,5 bulan, 

berat 100-150 gram. Besar sampel berdasarkan WHO setiap kelompok 

minimal 5 ekor dengan cadangan 1 ekor. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan februari 2015, di Laboratorium Biologi FMIPA, Unnes. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode sahli dan hemositometer. 

Teknik analisis data menggunakan uji pengaruh paired t-test dan uji 

perbandingan. Hasil penelitian ini, terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pemberian vitamin C sebelum latihan fisik maksimal terhadap 

jumlah eritrosit dengan nilai P=0,038 (p<0,05). Tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pemberian vitamin C sebelum latihan fisik 

maksimal terhadap kadar hemoglobin dengan nilai P=0,117(p>0,05). 

Simpulan hasil penelitian yaitu pemberian vitamin C murni dosis 1,8 

mg/200 gr BB tikus per hari yang diberikan pada tikus wistar sebelum 

latihan fisik maksimal dapat meningkatkan jumlah eritrosit secara 

signifikan tetapi tidak meningkatkan kadar hemoglobin secara signifikan. 

Perbedaan antara kelima penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

rancangan One Group Pretest-Postest with control group. Populasi 136. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental  sampling. Alat 

pengumpulan data dengan lembar indentitas diri dan seperangkat 

pemeriksaan kadar hemoglobin. 


