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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu kebijakan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan 

status kesehatan masyarakat melalui usaha pencegahan dan pengurangan 

morbiditas, mortalitas dan kecacatan terutama pada bayi, anak balita, wanita 

hamil, pencegahan, pengobatan penyakit dan rehabilitasi. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, remaja, usia subur, 

dan usia lanjut agar tercipta kesehatan reproduksi yang optimal (Depkes  RI, 

2000).  

Derajat kesehatan penduduk secara optimal dapat pula diukur dengan 

indikator antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan tingkat 

kesuburan penduduk yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan KIA-KB. 

Walaupun program safe motherhood  telah dilaksanakan sejak lama yaitu 

mulai tahun 1988, hasilnya belum seperti yang diharapkan (Ambarwati, 2006). 

Berdasarkan data WHO, sekitar 80 % kematian maternal merupakan akibat 

meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah 

melahirkan (Wijaya, 2008).  

Seorang perempuan setiap menit meninggal diseluruh dunia karena 

komplikasi terkait dengan kehamilan dan persalinan. Di Indonesia, dua orang 

ibu meninggal setiap jam karena kehamilan, persalinan dan nifas (Wijaya, 

2008). Data lain menyebutkan bahwa AKI di Indonesia masih relatif lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN. Risiko 
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kematian ibu karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, sedangkan di 

Thailand menunjukkan angka 1 dari 1.100 (Bappenas, 2007).   

Penyebab kematian ibu hamil dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu 

faktor medis dan faktor non medis. Faktor medis yang menjadi penyebab 

langsung kematian ibu hamil adalah perdarahan, infeksi, hipertensi dalam 

kehamilan (eklamsia), obstruksi trauma, keguguran (obortus), dan penyebab 

lainnya Sedangkan faktor non medis yang menjadi penyebab langsung 

kematian ibu hamil adalah status nutrisi ibu hamil yang rendah, anemia pada 

ibu hamil, terlambat mendapatkan pelayanan, usia terlalu muda dan terlalu tua, 

terlalu banyak anak, terlalu dekat jarak melahirkan, dan kondisi emosi ibu 

hamil (Supari, 2008). 

Dampak kecemasan pada ibu  hamil trimester III adalah preeklamsi 

dan eklamsi. Penyelidikan ini menunjukkan kemungkinan bahwa preeklamsi 

dan eklamsi mempunyai latar psikologis. Hal ini dapat diakibatkan oleh sikap 

yang kurang wajar, perasaan bersalah, berdosa atau cemas terhadap 

kehamilannnya, dan kadang-kadang walaupun jarang ada kecenderungan 

bunuh diri (Detiana, 2010).  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 14 orang ibu 

hamil trimester III yang memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit  Marga 

Husada Pati, 9 ibu hamil trimester III mengatakan cemas dikarenakan pada 

mulainya sering timbul kram pada  kaki, sehingga  ibu kesulitan untuk 

memulihkan, sementara suami atau anggota keluarga tidak berada di rumah. 2 

Ibu mengatakan cemas karena setiap hari terutama pada malam hari, frekuensi 
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buang buang air kecil meningkat, namun ibu menyatakan tidak tahu 

penyebabnya, 4 ibu menyatakan bahwa pada masa kehamilan trimester III 

kebiasaan makan yang masih belum teratur dan asupan yang belum banyak 

mengandung nutrisi  yang baik bagi ibu maupun untuk janinnya, sehigga ibu 

cemas akan pertumbuhan janinnya.  

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai hubungan pengetahuan dan strategi koping dengan kecemasan ibu 

hamil trimester III di Rumah Sakit Marga Husada Pati.    

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah hubungan pengetahuan dan strategi koping dengan 

kecemasan ibu hamil Trimester III di Rumah Sakit Marga Husada Pati. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui berhubungan pengetahuan dan strategi koping 

dengan kecemasan ibu hamil trimester III. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui karakteristik ibu hamil yang  meliputi umur ibu, 

tingkat pendidikan, status pekerjaan dan jumlah anak 

b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan trimester 

III. 
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c. Untuk mengetahui strategi koping ibu hamil menghadapi proses 

persalinan.  

d. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan pada ibu 

hamil trimester III. 

e. Mengetahui hubungan antara strategi koping dengan kecemasan pada 

ibu hamil trimester III. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan keilmuan penulis dalam penelitian selanjutnya. 

b. Meningkatkan pemahaman penulis terhadap hubungan dengan 

kecemasan ibu hamil trimester III. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perawat 

di Rumah Sakit Marga Husada Pati khususnya bagian maternitas sebagai 

gambaran dalam memberikan informasi maternitas khususnya kecemasan 

ibu hamil trimester III. 

E. Keaslian Penelitian  

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian seperti yang 

dilakukan penulis saat ini, namun ada beberapa penelitian yang serupa antara 

lain yang dilakukan oleh: 

1. Perbedaan kecemasan antara ibu hamil primigravida dan multigravida 

menghadapi persalinan di Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ibu hamil primigravida lebih tinggi 
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kemungkinan timbulnya kecemasan dalam menghadapi proses persalinan 

dibandingkan dengan multigravida (Mandeyanti, 2001). 

2. Hubungan antara kestabilan emosi dengan kecemasan menghadapi 

kelahiran anak pertama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif yang cukup signifikan antara kestabilan emosi dengan 

kecemasan menghadapi kelahiran anak pertama (Wahyuningsih, 2007). 

3. Pengaruh keberadaan support system terhadap tingkat kecemasan ibu 

dalam proses persalinan di RB Ny. Sudariah Murangan Sleman hasil 

penelitian menunjukan tidak ada tanda-tanda kecemasan ibu pada saat 

proses persalinan, baik itu ibu yang ditunggu suami maupun ibu yang tidak 

ditunggu suami (Handayani, 2003) 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

subyek, waktu dan tempat penelitian, sedangkan kesamaannya yaitu sama-

sama meneliti tentang  kecemasan pada ibu hamil. 


