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Pernikahan  adalah  ikatan  suci  serta  komitmen  antara  laki-laki  dan 

perempuan sebagai suami istri, yang dengannya diperbolehkan hubungan intim dan 

sebagai salah satu institusi agama yang bertujuan menjaga kelangsungan kehidupan 

manusia  di  bumi.  Seorang  yang melangsungkan  pernikahan  pasti mengharapkan 

keluarga  yang  dibangun  menjadi  harmonis,  untuk  menciptakan  keharmonisan 

keluarga  sebelum menikah  calon  pengantin  harus mempersiapkannya,  salah  satu 

yang  harus  dipersiapkan  adalah  pemeriksaan  kesehatan  praniakah.  Dalam 

pemeriksaan  kesehatan  sebagai  upaya  membentuk  keharmonisan  keluarga  harus 

ada  dukungan  dari  keluarga. Lantas  bagaimana  di  desa  sangen  kecamatan  geger, 

kabupaten madiun.  

Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pemeriksaan  kesehatan  pranikah  dan  kontribusi  dukungan  keluarga  terhadap 

pelaksanaan  pemeriksaan  kesehatan  pranikah  sebagai  upaya  pembentukan 

keharmonisan keluarga.  

Dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  skripsi  ini  akan menggambarkan 

beberapa  data  yang  diperoleh  dari  lapangan,  baik  dengan wawancara,  observasi, 

maupun  dokumentasi.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  editing,  

diklasifikasikan,  kemudian  dianalisa.  Selain  itu,  proses  analisa  tersebut  juga 

didukung  dengan  kajian  pustaka  sebagai  referensi  untuk memperkuat  data  yang 

diperoleh  dari  lapangan.  Sehingga  dengan  proses  semacam  itu,  dapat  diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 

Dari pertanyaan yang ada, muncul jawaban tentang bagaimana pemeriksaan 

kesehatan  pranikah  sebagai  upaya  pembentukan  keharmonisan  keluarga,  dari 

penelitian  peneliti mendapatkan  hasil  bahwasannya  seluruh  calon  pengantin telah 

melaksanakan  pemeriksaan  kesehatan  pranikah  dan  keluarga  calon  pengantin 

memberikan. Keluarga  calon  pengantin memberikan  dukungan  berupa  dukungan 

informasional,  emosional  maupun  instrumental  sehingga  dengan  dukungan 

keluarga  tersebut memberikan  kontribusi  bagi  calon  pengantin  yaitu  pemeriksaan 

kesehatan  pranikah  baik  imunisasi  TT,  tes  darah  maupun  panel  premarial  dan 

kekuatan mental untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah. Dukungan 

keluarga  dilatar  belakangi  dengan  ekonomi,  pengetahuan  dan  pendidikan.  Dari 

interaksi  antara  keluarga  dan  calon  pengantin  tersebut  menampakkan  adanya 

sebuah  perhatian  dari  keluarga,  hal  itu mengakibatkan  terciptanya  keharmonisan 

dalam keluarga, karena  selain dari kesehatan  interaksi dan komunikasi yang baik 

antara  keluarga  dan  calon  pengantin  dapat menciptakan  keluarga  yang  harmonis 

sehingga anggota keluarga merasa nyaman berada di lingkungan keluarga. 


