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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kehamilan dan kelahiran bayi pada umumnya memberikan arti emosional 

yang dirasakan oleh wanita sedang hamil. Selama peristiwa kehamilan seorang 

wanita yang tengah hamil memiliki kecenderungan-kecenderungan psikologis dan 

cirri-ciri tingkah laku yang dimiliki sebelum menjadi hamil. Kehamilan pada 

umumnya menambah intensitas emosi dan tekanan-tekanan batin pada 

kehidupan psikisnya (Kartono, 1992). 

Kehamilan bagi seorang wanita merupakan hal yang membahagiakan 

sekaligus menggelisahkan. Dikatakan membahagiakan karena ia akan 

memperoleh keturunan sebagai pelengkap dan penyempurna fungsinya sebagai 

wanita, namun juga menggelisahkan karena penuh dengan perasaan takut dan 

cemas mengenai hal-hal yang buruk yang dapat menimpa dirinya terutama pada 

saat proses persalinan. Kecemasan yang dirasakan oleh wanita yang sedang hamil, 

akan berdampak pada janin yang dikandungnya. Banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa pikiran negatif dapat berdampak buruk bagi ibu hamil dan 

janin yang dikandungnya. Menurut Stanley dan Oberta (Lestariningsih, 2005), ibu 

hamil yang sering kali merasa khawatir bahkan stres memiliki kecenderungan 

untuk melahirkan bayi prematur. Hal ini terjadi karena stres dan kecemasan 

memicu produksi Cortiotrophin Releasing Hormone (CRH), hormon ini juga memiliki 

fungsi sebagai “tanda” bila persalinan akan tiba. Janin dalam rahim 

dapatmerespon apa yang sedang dirasakan ibunya, seperti detak jantung ibu. 



2 
 

Semakin cepat detak jantung ibu, semakin cepat pula pergerakan janin dalam 

rahim. Ibu hamil yang mengalami kecemasan atau stres maka detak jantung akan 

meningkat, dan dia akan melahirkan bayi prematur atau lebih kecil dari bayi 

normal lainnya bahkan mengalami keguguran (Arief, 2008). 

Taylor (1995) mengatakan bahwa kecemasan ialah suatu pengalaman 

subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum 

dan ketidakmampuan menghadapi masalah atau adanya rasa aman. Perasaan yang 

tidak menyenangkan ini umumnya menimbulkan gejala-gejala fisiologis (seperti 

gemetar, berkeringat, detak jantung meningkat, dan lain-lain) dan gejala-gejala 

psikologis (seperti panik, tegang, bingung, tak dapat berkonsentrasi, dan 

sebagainya). 

Makin tuanya kehamilan, maka perhatian dan pikiran ibu hamil mulai 

tertuju pada sesuatu yang dianggap klimaks, sehingga kegelisahan dan ketakutan 

yang dialami ibu hamil akan semakin intensif saat menjelang persalinan (Kartono, 

1992). Rasa takut menjelang persalinan menduduki peringkat teratas yang paling 

sering dialami ibu selama hamil (Lestaringsih, 2005). 

Pengetahuan ibu hamil tentang proses persalinan merupakan salah satu 

faktor yang penting untuk dikaji dalam mempersiapkan ibu hamil menghadapi 

persalinan. Ibu hamil yang dalam keadaan cemas, tubuh akan memproduksi 

hormon kortisol secara berlebihan yang berakibat meningkatkan tekanan darah 

dan emosi yang tidak stabil. Hormon kortisol pada ibu hamil melalui pembuluh 

darah akan sampai di plasenta dan akhirnya ke janin, akibatnya dapat terjadi 
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aspeksia pada bayi. Kecemasan yang dialami oleh ibu hamil dapat mempersulit 

proses persalinan. 

Banyak wanita, khususnya wanita nullipara, ssecara aktif mempersiapkan 

diri untuk menghadapi persalinan. Mereka membaca buku, menghadiri kelas 

untuk orang tua, dan berkomunikasi dengan wanita lain (ibu, saudara perempuan, 

teman, orang yang tidak dikenal). Mereka akan mencari orang terbaik untuk 

memberi mereka nasihat, arahan, dan perawatan (Patterson, Freese, Goldenberg, 

1990). Wanita multipara memiliki pengalaman tersendiri dalam melahirkan dan 

bersalin, yang mempengaruhi  pendekatannya dalam mempersiapkan diri 

menghadapi persalinan kali ini (Bobak, 2004). 

Rasa cemas dapat timbul akibat kekhawatiran akan proses kelahiran yang 

aman untuk dirinya dan anaknya (Rubin, 1975). Hal ini mungkin tidak dinyatakan 

secara terbuka, tetapi isyarat kekhawatiran akan tampak, jika perawat 

mendengarkan rencananya dalam merawat bayibarunya dan anak-anak lain 

seandainya “terjadi sesuatu”. Perasaan ini tetap muncul meskipun ada bukti 

statistik tentang hasil akhir kehamilan yang amna untuk ibu. Banyak wanita takut 

mengalami nyeri selama proses bersalin atau mutilasi (hilangnya bagian tubuh) 

karena mereka tidak mengerti anatomi dan proses kelahiran. Pendidikan yang 

perawat berikan dapat meredakan ketakutan tersebut. Wanita juga menyatakan 

rasa khawatirnya akan perilaku yang pantas selama proses bersalin dan bagimana 

individu yang merawat mereka akan menerima perilaku mereka (Bobak, 2004). 

Pengetahuan itu sendiri adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 
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Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting utuk 

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 1993). 

Menurut teori Kuncoro yang dikutip oleh Nursalam (2008), mengatakan 

bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima 

informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu 

pengetahuan yang dimiliki seorang ibu itu sangat berkesinambungan terhadap 

kecemasan yang akan di hadapi saat persalinan. 

Berdasarkan penilitan Sekardiani (2009), ada hubungan erat antara tingkat 

pengetahuan dengan kecemasan menghadapi persalinan. Sedangkan, pada 

penilitan Sari (2009) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dengan kecemasan 

sangatlah rendah. 

Paritas juga dapat mempengaruhi kecemasan dimana paritas merupakan 

faktor yang bisa dikaitkan dengan psikologis. Ibu dengan primigravida yang tidak 

ada bayangan mengenai apa yang akan terjadi saat bersalin nanti dan ketakutan 

karena sering mendengar cerita mengerikan dari teman atau kerabat tentang 

pengalaman saat melahirkan seperti sang ibu atau bayi meninggal dan ini 

mempengaruhi ibu berfikiran proses persalinan yang menakutkan menurut 

psikolog Universitas Padjadjaran Dra Sri Rahayu Astuti, M.si dan Psikolog 

Nungki Nilasari, S.Psi dari RSB Permata Hati apalagi jika persalinan pertama si 

calon ibu tidak tahu apa yang akan terjadi saat persalinan nanti, jangankan yang 

pertama pada persalinan kelima pun masih wajar bila ibu merasa cemas atau 

khawatir (Amalia, T, 2009,  http://titian amalia.wordpress.com). 
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Ibu multigravida perasaannya terganggu diakibatkan karena rasa takut, 

tegang dan menjadi cemas oleh bayangan rasa sakit yang dideritanya dulu 

sewaktu melahirkan (Suara merdeka, 2004,  http://www.suara merdeka.com ). 

Selain tingkat pengetahuan dan paritas usia juga termasuk dalam salah 

satu faktor kecemasan persalinan. Diketahui bahwa selain usia kehamilan 

penyebab kecemasan dapat dihubungkan dengan usia ibu yang memberi dampak 

terhadap perasaan takut dan cemas yaitu di bawah usia 20 tahun serta di atas 31-

40 tahun karena usia ini merupakan usia kategori kehamilan berisiko tinggi dan 

seorang ibu yang berusia lebih lanjut akan menanggung risiko yang semakin 

tinggi untuk melahirkan bayi cacat lahir dengan sindrom down(Kitzingger, 1993). 

Tingkat pengetahuan, paritas, dan usia ibu hamil merupakan salah satu 

dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan menghadapi 

persalinan. Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan 

menghadapi persalinan yang diantaranya pendamping persalinan, penolong 

persalinan, respon psikologis dan respon fisiologis (Kartono, 1992). Beberapa 

faktor tersebut hanya tiga faktor yang diambil untuk diteliti yaitu tingkat 

pengetahuan, paritas, dan usia. Tiga faktor tersebut merupakan faktor intern dari 

diri ibu yang lebih cepat berpengaruh terhadap kecemasan persalinanya.         

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu 

Rumah Bersalin milik pemerintah yang berdiri sejak tahun 1977 dan 

beralamatkan di Jl. Panji Suroso No. 9 Malang. Berdasarkan data pasien register 

bulan Mei didapatkan sebanyak lima puluh ibu hamil trimester tiga (28-37 

minggu) yang melakukan pemeriksaan rutin kehamilan atau ante natal care. Studi 
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pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bersalin Pemkot Malang 

didapatkan data kunjungan setiap harinya sebanyak sepuluh sampai lima belas ibu 

hamil dan hampir separuh dari ibu hamil tersebut adalah ibu hamil trimester tiga 

yang akan menghadapi persalinan. Kebanyakan ibu menyatakan rasa 

kecemasannya akan menghadapi masa persalinan. Kebanyakan ibu tidak terlalu 

memahami tentang fase-fase dalam persalinan, ibu menyatakan persalinan 

merupakan suatu proses yang menyakitkan dan menguras tenaga, ibu juga 

menyatakan kecemasannya akan keadaan janin yang akan dilahirkan. Selian itu, 

ibu juga cemas dengan proses persalinannya karena faktor usia yang sudah tidak 

muda lagi, dan beberapa ibu yang lain mengalami cemas disebabkan karena 

mereka baru pertama kali hamil dan akan menjalani persalinan pertamanya. 

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan antara tingkat pengetahuan, paritas dan usia ibu hamil dengan 

kecemasan menghadapi persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota 

Malang.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian : 

1. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil tentang persalinan di 

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang? 

2. Bagaimana gambaran paritas ibu hamil dalam menghadapi persalinan di 

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang? 
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3. Bagaimana gambaran usia ibu hamil dalam menghadapi persalinan di 

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang? 

4. Bagaimana gambaran kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan 

di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang? 

5. Adakah hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil dengan  kecemasan 

menghadapi persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota 

Malang? 

6. Adakah hubungan paritas ibu hamil dengan kecemasan menghadapi 

persalinan Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang?  

7. Adakah hubungan usia ibu  hamil dengan kecemasan menghadapi 

persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang?  

8. Adakah hubungan bersama antara tingkat pengetahuan, paritas dan usia 

ibu hamil dengan kecemasan menghadapi persalian Rumah Sakit Bersalin 

Pemerintah Kota Malang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1     Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, paritas, dan usia ibu hamil 

dengan kecemasan menghadapi persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah 

Kota Malang 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu  hamil tentang persalinan di 

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 
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2. Mengetahui gambaran paritas ibu hamil dalam menghadapi persalinan di 

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 

3. Mengetahui gambaran usia ibu hamil dalam menghadapi persalinan di Rumah 

Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 

4. Mengetahui gambaran kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan di 

Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 

5. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kecemasan 

menghadapi persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 

6. Mengetahui hubungan paritas ibu  hamil dengan  kecemasan menghadapi 

persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 

7. Mengetahui hubungan usia ibu hamil dengan  kecemasan menghadapi 

persalinan di Rumah Sakit Bersalin Pemerintah Kota Malang 

8. Adakah hubungan bersama antara tingkat pengetahuan, paritas dan usia ibu 

hamil dengan kecemasan menghadapi persalian Rumah Sakit Bersalin 

Pemerintah Kota Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Umum 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi tim medis 

khususnya perawat tentang kecemasan pada ibu hamil yang akan 

menghadapi masa persalianan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecemasan menghadapi persalinan serta penanganannya. 
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2. Bagi Pasien/Ibu Hamil 

Memberikan suatu informasi bagi pasien (ibu hamil)  tentang faktor- 

faktor yang mempengaruhi kecemasan mengdahapi persalinan dan  

memberikan pengetahuan  dalam mengidentifikasi kecemasannya dan 

diharapkan kecemasan bisa dikendalikan atau  berkurang dengan 

diketahuinya faktor usia dan paritas. 

3. Bagi Perawat 

Menjadi bahan masukan dalam Ilmu Keperawatan terutama mengenai 

peran perawat sebagai edukator. Agar bisa memberi edukasi dan 

informasi pada pasien yang diharapkan bisa menurunkan tingkat 

kecemasan pasien (ibu hamil) saat menghadapi persalinan.  

1.4.2 Manfaat Khusus 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan tentang kecemasan 

dalam menghadapi persalinan dan sebagai data pendahuluan yang 

mungkin dapat digunakan sebagai data untuk penelitian yang 

selanjutnnya. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang kajian kecemasan menghadapi 

persalinan serta sebagai pengalaman dalam rangka mempraktekkan atau 

mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh di masyarakat 

khususnya pada ibu hamil yang menghadapi persalinan. 
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1.5 Keaslian Penelitan 

Penelitian terkait yang telah dilakukan Dwi Astifa Setiyorini (2002) dengan 

judul Hubungan usia ibu hamil dengan tingkat kecemasan saat bkehamilan untuk 

menghadapi persalinan di poli hamil RSSA malang, adapun perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitain yang akan peneliti lakukan adalah jumlah variable 

bebas, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Kesamaan dari penelitian tersebut 

adalah variable terikat yaitu kecemasan. Penelitian yang dilakukan Dwi Astifa 

Setyorini tersebut menggunakan desain  penelitian observasional dengan jenis 

penelitiannya observasional effect causa dan menggunakan uji chi-square. Alat 

ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan populasi klien ibu hamil di poli 

hamil RSSA malang, dan sampel yaitu ibu hamil trimester tiga yang primipara 

dan ibu hamil yang multipara dengan usia 15-19 tahun, 20-30 tahun, dan 31-40 

tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil dengan usia 15-19 tahun 

mengalami cemas sedang, ibu hamil dengan usia 20-30 tahun mengalami cemas 

ringan, dan ibu hamil dengan usia 31-40 tahun mengalami cemas sedang. 

Penelitian yang terkait berikutnya adalah penelitian yang dilakukakan oleh Ni 

Luh Putu Sekardini (2009) dengan judul hubungan antara pengetahuan ibu hamil 

tentang proses persalinan dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan di 

wilayah kerja Puskesmas Karambitan II Tabanan Bali. Adapun perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitain yang akan peneliti lakukan adalah jumlah 

variable bebas, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Dan kesamaan dari 

penelitian tersebut adalah variable terikat yaitu kecemasan, metode penelitian 

deskriptif analitik, alat ukur kuesioner kecemasan dengan menggunakan HARS. 
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Adapun metode penelitiannya adalah jenis deskriptif analitik non eksperimental 

dengan pendekatan cross sectional. Alat ukur yang dipergunakan berupa kuesioner 

dengan pertanyaan tertutup, yaitu kuesioner pengetahuan 20 item dan kuesioner 

kecemasan (HRS-A) 14 kelompok gejala. Analisis pengolahan data menggunakan 

uji statistik dengan rumus Kendal tau. Hasil penelitian Menunjukkan ada 

hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang proses persalinan dengan 

tingkat kecemasan menghadapi persalinan, dengan hasil uji statistik : correlation 

coefficien sebesar 0,327 nilai signifikan sebesar 0,031 pada taraf kepercayaan 0,05 

gambaran pengetahuan, yang berpengetahuan baik lebih banyak dari yang 

berpengetahuan kurang, dan gambaran kecemasan lebih banyak yang tingkat 

kecemasan sedang dari pada kecemasan berat. 

1.6 Definisi Istilah  

1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmojdo, 2005). 

2. Paritas 

Banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita (BKKBN, 

2006).  

Jumlah kehamilan yang menghasilkan janin hidup, bukan janin yang 

dilahirkan (Bobak, 2004). 

3. Usia ibu hamil 

Usia adalah Masa antara kelahiran dan tanggal sekarang (Salim, 1991). 
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4. Kecemasan Menghadapi Persalinan 

Kecemasan adalah Respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup dalam kehidupan 

sehari-hari (Suliswati, 2005). 

5. Ibu Hamil 

Masa mulai dari ovulasi sampai partus yaitu kira-kira 280 hari (40 minggu) 

dan tidak lebih dari 300 hari (42 minggu)( Wiknjosastro, 1999). 

6. Persalinan  

Proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membrane dari dalam rahim 

melalui jalan lahir (Bobak, 2004). 

Proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau 

dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, 

dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 1998). 

7. Rumah Sakit Bersalin 

Tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, 

pertolongan persalinan fisiologis dan masa nifas termasuk pelayanan KB 

serta perawatan bayi baru lahir (Ambon, 2011). 

 

 


