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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehamilan merupakan masa yang paling istimewa bagi seorang wanita 

terutama yang baru pertama kali hamil. Dalam masa kehamilan akan terjadi 

perubahan pada diri seorang wanita antara lain perubahan pada tubuh dan juga 

perubahan pada psikologisnya menjadi lebih sensitif dan merasa cemas 

(Sulistyawati, Ari, 2013). Menurut Schetter, Dunkel.C (2014), kecemasan saat 

kehamilan dapat terjadi pada trimester pertama, kemudian menurun pada 

trimester kedua, dan meningkat kembali pada trimester ketiga. Hasil penelitian 

Kalayil,Girija,et al. (2015), pada trimester pertama kecemasan yang terjadi 

sebesar 48,6% sebagai kecemasan sedang, sedangkan pada trimester ketiga 

kecemasannya lebih tinggi yaitu, sebesar 71%.  

Kecemasan kehamilan juga lebih sering terjadi pada primigravida 

mengenai kehamilannya dan proses persalinan karena belum pernah 

mengalami hal tersebut sebelumnya (Devilata, Swarna, 2015). Sebuah data 

epidemiologi dari hasil penelitian Devilata, Swarna (2015), menunjukkan 

wanita yang sedang hamil sekitar 86.67% mengalami kecemasan sedang pada 

trimester ketiga terutama primigravida. Penelitian di Iran sekitar 160 wanita 

hamil pada trimester ketiga terutama nullipara memiliki tingkat kecemasan 

yang tinggi daripada multipara pada Usia Kehamilan (UK) 28-38 minggu 

(Alipour, Lamyian, & Hajizadeh, 2012). Hasil penelitian lain yang dilakukan 

di Indonesia kecemasan pada trimester ketiga sebesar 33,93% (Larasati, 

2012).  
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Kecemasan tersebut menyebabkan wanita hamil memilih untuk tindakan 

caesar karena ketakutan pada persalinan. Menurut Rubertsson, et al. (2014), 

pada 916 wanita hamil di Swedia menunjukkan bahwa kecemasan selama 

kehamilan meningkatkan prevalensi tindakan caesar. Berdasarkan hasil 

penelitian di Amsterdam terhadap 7740 wanita hamil juga menunjukkan 

bahwa kecemasan ketika hamil berhubungan dengan outcome kehamilan 

seperti, peningkatan risiko seperti preterm, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

(Loomans, et al., 2013). Cara mencegah kecemasan selama kehamilan dengan 

prenatal care, salah satunya dengan senam hamil yang merupakan teknik 

untuk mendukung dalam menghadapi proses persalinan (Devilata, Swarna, 

2015). 

Senam hamil adalah bentuk latihan guna memperkuat dan 

mempertahankan elastisitas dinding perut, ligamen, otot dasar panggul yang 

berhubungan dengan proses persalinan (Sulastri, 2012). Sebuah penelitian 

systematic review tahun 2010 menunjukkan bahwa latihan fisik memberikan 

efek antidepresan (Shivakumar, 2011). Menurut Goodwin (2000) dalam 

Gaston (2013), menyebutkan bahwa wanita hamil yang berolahraga empat kali 

atau lebih per minggu minimal 30 menit dilaporkan memiliki kecemasan yang 

lebih rendah. Hasil Penelitian lain yang dilakukan oleh Larasati (2012), 

menunjukkan bahwa latihan senam hamil dapat menurunkan tingkat 

kecemasan sebesar 14,28%  

Mengingat hubungan latihan fisik yang dapat menurunkan kejadian 

kecemasan, sedangkan angka prevalensi kecemasan terutama pada trimester 

ketiga dan primigravida masih meningkat, maka peneliti ingin mengetahui 
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pengaruh keikutsertaan senam hamil terhadap skor kecemasan primigravida 

trimester ketiga dalam menghadapi persalinan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh keikutsertaan senam hamil terhadap skor 

kecemasan primigravida trimester ketiga dalam menghadapi persalinan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh keikutsertaan senam hamil terhadap skor kecemasan 

primigravida trimester ketiga dalam menghadapi persalinan 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui keikutsertaan senam hamil primigravida trimester ketiga  

2) Mengetahui skor kecemasan primigravida trimester ketiga dalam 

menghadapi persalinan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah informasi terkait pengaruh keikutsertaan senam hamil terhadap 

skor kecemasan primigravida trimester ketiga menghadapi persalinan 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

1) Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian dapat dipakai sebagai dasar penelitian 

pengembangan yang bisa dilakukan di kemudian hari  

2) Bagi Ibu Hamil 

Diharapkan dapat digunakan oleh ibu hamil untuk diulang di rumah    

dengan tujuan menurunkan skor kecemasan menghadapi persalinan. 


