
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

COVID-19 ialah suatu penyakit yang dimana virus..severe..acute 

respiratory..syndrome...coronavirus.2 atau (SARS-CoV-2) sebagai 

penyebabnya. COVID-19 menyebabkan gejala seperti batuk kering, 

kelelahan, rasa nyeri,1pilek,1sakit1tenggorokan11dan11diare. Beberapa 

individu terkena virus COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala/orang 

tanpa gejala (OTG). Sebagian individu bisa sembuh dari COVID-19 tanpa 

memerlukan perawatan khusus. Tetapi, individu yang terkena COVID-19 

bisa jadi sakit yang parah dan susah bernapas yaitu sekitar111dari16 

orang1(WHO, 2020) 

Seseorang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang sudah 

terjangkit melalui tetesan dari hidung atau mulut saat penderita COVID-19 

batuk atau mengeluarkan napas. Tetesan ini menempel di permukaan 

benda dan orang lain menyentuh benda tersebut. Orang juga dapat tertular 

COVID-19 jika mereka menghirup tetesan dari seorang dengan penyakit 

COVID-19 yang batuk (WHO, 2020) 

Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai 

pandemi dunia. Pada tanggal 3 Oktober 2020, tercatat dari 235 negara 

terdapat 34.495.176 kasus terkonfirmasi, dan 1.025.729 angka kematian 

(WHO, 2020). Sementara di Negara Indonesia pada tanggal 4 Oktober 

2020 terdapat 299.506 kasus terkonfirmasi, 11.055 angka kematian,dan 

225.052 angka kesembuhan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2020) 

Di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 Oktober 2020 tercatat ada 

23.521 kasus terkonfirmasi, 2.018 orang terkonfirmasi meninggal, dan 

17.590 orang terkonfirmasi sembuh. Sedangkan di Kabupaten Sragen pada 

tanggal 9 Januari 2021 tercatat ada 3.049 kasus terkonfirmasi, 194 orang 

terkonfirmasi meninggal, dan 2.471 orang dinyatakan sembuh dari virus 
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corona. (Jateng Tanggap COVID-19, 2021). Menurut data Puskesmas 

Kabupaten Sragen, pada tanggal 1 Agustus 2020 terkonfirmasi ada 2 orang 

ibu hamil dengan rapid reaktif dan hasil swab negatif yang dirujuk ke 

Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta. 

  Wanita hamil tergolong...dalam...pasien...yang...rentan...terhadap 

progesivitas...gejala...COVID-19...selain...kelompok...usia...lanjut..(lansia) 

dengan...penyakit.1.penyerta.1.atau..1kelompok..1yang.. memiliki..riwayat 

penyakit..saluran..pernapasan (Tantona, 2019). Kelompok rentan..adalah 

kelompok yang mempunyai peluang risiko yang lebih tinggi untuk bisa 

mengalami perubahan keadaan kesehatan. (Pradana, Casman & Nur'aini, 

2020). Pada masa kehamilan, dibutuhkan asupan gizi/nutrisi yang lebih 

banyak. Menurut (Anitasari B. Tandiama A, 2018) dalam pemenuhan gizi 

ibu dan janin didalam kandungan dibutuhkan nutrisi dalam jumlah yang 

banyak yang dalam hal ini diartikan sebagai gizi ibu hamil. 

National Commission of China melaporkan bahwa kasus pertama 

di Wuhan-Tiongkok tercatat 118 perempuan hamil yang terkena COVID-

19 pada 50 Rumah Sakit dari tanggal 8 Desember 2019-20 Maret 2020 di 

seluruh Kota Wuhan. Bersumber dari Chinese Clinical Guidance for 

COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment, tercatat 84 orang (71%) 

wanita hamil melalui tes PCR membuktikan hasil positif SARS-CoV-2 

dan 34 orang (29%) membuktikan gambaran infiltrat di paru melalui 

Ctscan dari sebanyak 118 kasus COVID-19 yang ditemukan. Menurut  

data ini membuktikan sekitar 0,24% wanita hamil terkena COVID-19 

(Guan et al., 2020) 

  Sejak kasus COVID-19 muncul, himbauan untuk rajin mencuci 

tangan,  menjaga jarak dan menjaga imunitas tubuh terus dilakukan, tetapi 

hal ini dianggap remeh oleh sebagian masyarakat. Padahal memiliki sistem 

imun yang kuat adalah cara untuk melawan virus. Cara yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan 

pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga 

(Amalia et al., 2020) 
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  Untuk memenuhi gizi ibu hamil dibutuhkan nutrisi dalam..jumlah 

yang..banyak11untuk11ibu pribadi1dan pertumbuhan serta perkembangan 

.janin (Anitasari B. Tandiama A, 2018). Menurut (Moran-Lev et al., 2019) 

dalam (Imdad & Bhutta, 2011) untuk optimalisasi pertumbuhan dan 

perkembangan janin, penerapan gaya hidup sehat dan pola makan 

sangatlah penting bagi ibu hamil. Nutrisi yang optimal sangat berguna 

janin untuk pertumbuhan dan perkembangannya, kesehatan ibu yang 

berkelanjutan dan dapat memiliki efek jangka panjang pada kesehatan ibu 

dan bayinya (de Seymour et al., 2019) 

Menurut WHO tahun 2017, setiap hari di seluruh dunia sejumlah 

810 perempuan meninggal dunia akibat komplikasi dalam kehamilan dan 

persalinan. 40% kematian ibu di negara berkembang disebabkan oleh KEK 

(Kekurangan..Energi..Kronis) dan anemia selama kehamilan. Pada tahun 

2017, terdapat 295.000 wanita meninggal selama dan setelah hamil atau 

saat persalinan. Antara tahun 2000-2017, angka11kematian11ibu11di1 

dunia (jumlah kematian/100.000 kelahiran hidup) menurun sekitar 38% 

per tahun. Negara yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah 

menyumbang sekitar 94% dari semua kematian ibu yang terjadi. (WHO, 

2017). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 secara nasional didapatkan 

bahwa Kekurangan Energi1Kronis1(KEK).pada.wanita.hamil.di.Indonesia 

prevalensinya adalah 17,3%.  

Pada tahun 2018 kejadian BBLR di Indonesia mencapai 6,2% yang 

karena angka kurang gizi pada ibu hamil yang tinggi, sedangkan 

prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2018 sebesar 48,9% (Riset 

Kesehatan Dasar, 2018). Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2019 sebesar 46,4% kematian neonatal disebabkan karena BBLR. 

Penyebab terjadinya BBLR antara lain adalah kurang asupan gizi dalam 

kandungan, ibu hamil mengalami anemia atau lahir kurang bulan. Pada 

tahun 2019 angka..kematian..bayi (AKB) di Provinsi..Jawa..Tengah 

sebesar..8,2% / 1.000 kelahiran..hidup, sedangkan di Kabupaten..Sragen 

kasus AKB sebesar 6,5% per 1.000 kelahiran hidup. Di Provinsi Jawa 
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Tengah..Angka ..kematian ..ibu. .(AKI).. sebesar 76,9 / 100.000  

kelahiran.. hidup, sementara di Kabupaten Sragen kasus AKI adalah 7 / 

1.000 kelahiran..hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019) 

Penyebab kekurangan nutrisi saat kehamilan diakibatkan karena 

mengkonsumsi makanan yang bukan memenuhi syarat pemenuhan gizi 

sehingga bayi dikandungan dapat menderita kurang gizi (Anitasari B. 

Tandiama A, 2018). Menurut (Kumalasari et al., 2011) pertumbuhan dan 

perkembangan janin, pertambahan besar organ kandungan, persiapan ibu 

menyusui, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu bergantung 

pada zat gizi dan energi yang baik. 

Ibu hamil diharuskan memelihara kondisi fisiknya dengan 

mencukupi.1..kebutuhan..1.gizi..1.dengan..1cara..1mengkonsumsi1 asupan 

(energi,1.protein,1.lemak,1.vitamin.1dan1.mineral) yang baik secara porsi 

seimbang dan tahapan kehamilan yang sesuai untuk menghindari 

defisiensi gizi selama kehamilan (Husna & Arum, 2020). Banyak literatur 

kuntitatif menunjukkan bahwa kunci untuk menjaga kesehatan kehamilan 

dan pencegahan utama komplikasi ibu dan janin adalah dengan 

menerapkan pola makan  dan kebiasaan yang sehat. (Girard & Olude, 

2012) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian KEK adalah, 

jarak kelahiran, pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan tentang 

makanan bergizi baik dan menu makanan sehat pada ibu hamil sangat 

dibutuhkan untuk pemenuhan asupan nutrisi ibu hamil yang lebih 

berkualitas. (Handayani & Budianingrum, 2011). Rendahnya pengetahuan 

perempuan hamil terkait gizi kehamilan akan berdampak kurang baik 

untuk janin dikandungan (Mamuroh et al., 2019). Menurut (Khoramabadi 

et al., 2015) kurangnya pengetahuan terkait gizi pada masa kehamilan 

biasanya terjadi pada kelompok masyarakat ekonomi menengah atau 

bawah.  

Untuk memelihara kesehatan individu, ada 2 faktor dasar yang 

mempengaruhi kesehatan,1yaitu..faktor..perilaku..dan..faktor..nonperilaku. 
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ada 3 bidang perilaku, yaitu pengetahuan.(knowledge), sikap.(attitude), 

dan.tindakan.(practice) (Notoatmodjo, 2010). Penyuluhan kesehatan dapat 

diberikan kepada ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan, merubah 

sikap dan perilaku kesehatan. Kelas Ibu hamil ialah salah satu cara 

pemerintah dalam melakukan penyuluhan (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2015). Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku 

selama kehamilan penting untuk dilakukan untuk menentukan kualitas 

hidup ibu dan bayi (Astika et al., 2021) 

Penyuluhan kesehatan tentang nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil 

sangat penting diberikan karena akan mempengaruhi pengetahuan yang 

akan berpengaruh pada asupan nutrisi sehingga bisa merubah status nutrisi 

ibu dan mencegah terjadinya KEK. (Husna & Arum, 2020). Penelitian dari 

(Anitasari & Tandiama, 2018) menunjukkan hasil, yakni terdapat pengaruh 

pendidikan..kesehatan..terhadap11..pengetahuan dan sikap tentang 

pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil saat kehamilan. Hal serupa 

juga didapatkan hasil penelitian oleh (Andriani, 2016) bahwa terdapat 

pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap perilaku pemenuhan nutrisi pada 

ibu hamil trimester satu. 

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan terhadap responden di 

beberapa desa Kelurahan Karang Tengah dengan metode wawancara, 

didapatkan hasil bahwa sudah pernah diberikan penyuluhan kesehatan di 

kelas ibu hamil, tetapi yang dapat hadir sedikit dari keseluruhan ibu hamil. 

Dari hasil wawancara Bidan desa didapatkan hasil bahwa di Kelurahan 

Karang Tengah minat ibu hamil untuk menghadiri kelas ibu hamil sangat 

kurang, sehingga penyuluhan kesehatan kurang maksimal. Berdasarkan 

latar..belakang di atas, maka dapat diteliti mengenai “Pengaruh 

Penyuluhan Kesehatan Tentang Nutrisi Pada Ibu Hamil Terhadap 

Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Saat Pandemi.COVID-19” 
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B. Rumusan Masalah 

 Rumusan..masalah pada penelitian ini sesuai latar belakang di atas 

yaitu “Bagaimanakah Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Tentang Nutrisi 

Pada Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Saat Pandemi 

COVID-19 di Kelurahan Karang Tengah Wilayah Kerja Puskesmas 

Kabupaten Sragen?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh..penyuluhan..kesehatan 

tentang..nutrisi..pada..1ibu..1hamil11.terhadap11.pengetahuan,11.sikap 

dan1perilaku1saat1pandemi1COVID-19 

2. Tujuan Khusus 

Berikut penjelasan untuk mengetahui tujuan khusus pada penelitian ini 

yakni : 

a. Dapat diketahui karakteristik responden berupa usia, paritas, 

trimester, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi terkait 

nutrisi 

b. Dapat mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi sebelum 

dan setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

c. Dapat mengetahui sikap ibu hamil tentang nutrisi sebelum dan 

setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

d. Dapat mengetahui perilaku ibu hamil tentang nutrisi sebelum dan 

setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

e. Dapat mengidentifikasi pengaruh penyuluhan kesehatan tentang 

nutrisi pada ibu hamil terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku 

saat pandemi COVID-19 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Masyarakat dan Responden 
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Untuk masyarakat terkhusus responden sebagai upaya 

meningkatkan pengetahuan tentang nutrisi pada ibu hamil sehingga 

dapat merubah sikap dan perilakunya saat pandemi COVID-19 

2. Institusi Pelayanan Kesehatan  

Sebagai bahan pengetahuan dan masukan untuk mengembangkan 

program edukasi kesehatan yang lebih komprehensif kepada 

masyarakat.  

3. Peneliti  

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada 

peneliti tentang pengaruh..penyuluhan..kesehatan..tentang..nutrisi 

pada..ibu..hamil..terhadap..pengetahuan, sikap dan perilaku saat 

pandemi COVID-19 

E. Keaslian Penelitian 

1. Anitasari & Tandiama, 2018 yang dilakukan di..Wilayah..Kerja 

Puskesmas.. Wara.. Selatan.. Kota.. Palopo.. Tahun.. 2017 tentang 

Pendidikan.. Kesehatan.. Terhadap.. Pengetahuan..dan.Sikap.Ibu.Hamil 

Tentang..Pemenuhan..Nutrisi..Masa.Kehamilan....yang...quasi...eksperi

-ment one grup pre test-post test dengan jumlah 29 responden. 

Penelitian ini menggunakan total sampling dengan menggunakan 

analisa11data1t-test. Hasil penelitian membuktikan terdapat1pengaruh 

pendidikan....kesehatan....terhadap...pengetahuan...ibu...hamil...tentang 

pemenuhan nutrisi masa kehamilan dihasilkan nilai p 0,003 < 0,05 dan 

terdapat...pengaruh...pendidikan..kesehatan..terhadap..sikap..ibu..hamil 

tentang..pemenuhan..nutrisi..masa..kehamilan..dengan..nilai p 0,005 < 

0,05. Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel, jenis, sampel, 

analisa data dan waktu penelitian. 

2. Wahyudi et al., 2017 tentang Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu 

Dalam Pemenuhan Gizi Selama Kehamilan Melalui Promosi 

Kesehatan yang menggunakan metode quasy eksperiment dengan 

kelompok kontrol pretest-postest. Sampelnya ialah Ibu Hamil di Desa 
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Paberasan sebanyak 32 responden dengan analisis..menggunakan..uji 

Rank..Wilcoxon..1Signed..dan..1Mann-Whitney. Hasil Mann-Whitney 

dihasilkan nilai p : 0,000 < 0,05. Sebelum dan sesudah promosi 

kesehatan kelompok perlakuan serta kontrol dihasilkan nilai p 0,001 < 

0,05. Hal ini membuktikan terdapat pengaruh..promosi 

kesehatan.1pengetahuan11dan.1sikap.1ibu1.dalam.1pemenuhan.nutrisi

selama kehamilan. Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel, jenis, 

sampel, dan waktu penelitian. 

3. Andriani, D, 2016 tentang Optimalisasi Perilaku Pemenuhan Nutrisi 

Pada Ibu Hamil Trimester Satu Melalui Penyuluhan dengan desain 

penelitian pre-post one grup design. Sejumlah 20 responden 

menggunakan teknik purposive sampling. Data didapat dengan lembar 

angket perilaku dengan menggunakan analisis uji Wilcoxon Signed 

Rank Test. Hasil uji statistik didapat bahwa nilai p : 0,003 < 0,05 yang 

artinya di Puskesmas Gading Surabaya, perubahan perilaku perempuan 

hamil trimester satu terkait pemenuhan nutrisi sesudah pemberian 

penyuluhan terdapat pengaruh. Perbedaan penelitian ini adalah pada 

variabel, sampel, dan waktu penelitian. 

4. Astika et al., 2021 tentang The effect of nutrition and reproductive 

health education of pregnant women in Indonesia using quasi 

experimentasl study dengan menggunakan metode quasy 

eksperimental. Sampel sebanyak 194 responden wanita hamil dengan 

analisis data menggunakan uji-t dan chi-square. Setelah pendidikan 

kesehatan, penelitian membuktikan ibu hamil kelompok intervensi 

terdapat peningkatan yang signifikan pada pengetahuan,11sikap,11dan 

praktik11tentang gizi dan kesehatan11reproduksi. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah metode, sampel, dan analisa data penelitian. 

 


