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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang dicari oleh semua 

orang. Menurut (World Health Organization,2012) kesehatan adalah suatu 

keadaan yang sehat dan utuh secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya 

bebas dari penyakit. Kesehatan ibu dan bayi merupakan masalah Nasional 

yang perlu mendapat prioritas utama, karena sangat menentukan kualitas 

sumber daya manusia generasi yang akan datang. Saat ini status kesehatan ibu 

dan bayi di Indonesia masih rendah, ditandai dengan masih tingginya angka 

kematian ibu dan bayi.  

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk 

melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan 

salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka 

kematian ibu merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam 

pembangunan melineum yang tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu 

dimana terget yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi ¾ 

resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah 

menunjukan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk 

mewujudkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan 

komitmen dan usaha keras yang terus menerus (SDKI, 2007). 
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Menurut Rukmawanti (2012), salah satu faktor tingginya angka 

kematian ibu pada saat persalinan normal di Indonesia adalah disebabkan 

karena pendarahan. Pendarahan menempati persentase tertinggi penyebab 

kematian ibu yaitu sebanyak 28%, preeklamsi/eklamsi 24%, infeksi 11% 

sedangkan penyebab tidak langsung adalah trauma obstetri 5% dan lain-lain 

11%, penyebab pendarahan pada umumnya adalah anemia dan kekurangan 

energi kronis pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan 

dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu. Di berbagai negara 

paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh 

pendarahan, Selain itu penyebab kematian ibu pada saat persalinan karena 

relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan dan 

kurangnya dukungan untuk ibu. 

Fokus dalam masa persalinan adalah wanita, tetapi perlu diketahui 

bahwa ansietas atau kecemasan dan stres juga dilami oleh pasangannya. 

Konsekuensi ansietas dan perilaku koping yang tidak efektif dapat 

menimbulkan efek psikologis yang buruk pada pasangan pria. Kecemasan 

(ansietas) merupakan perasaan takut terhadap sesuatu yang akan terjadi dan 

didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas individu meras tidak nyaman, 

dan cenderung takut (Sapkota, 2012). 

Respon kecemasan suami saat menghadapi persalinan disebabkan 

beberapa faktor, menurut Misrawati (2006), seperti faktor usia, pengalaman 

persalinan istri sebelumnya, status kesehatan perencanaan persalinan, 

pendidikan dan pemahaman suami itu sendiri akan proses persalinan.  



3 

 

 

Suami sebagai pendamping persalinan harus mengetahui dahulu apa 

yang akan dilakukannya di ruang persalinan karena seorang istri yang akan 

melahirkan sebenarnya sangat mengharapkan kehadiran seorang suami untuk 

mendapingi dan memberi dukungan selama proses persalinan berlangsung. 

Karena istri merasa lebih memegang kendali selama melahirkan jika ditemani 

dan didukung oleh (pendamping persalinan) yaitu suaminya sendiri 

(Leavhywaren, 2007). 

Dukungan seorang suami selama persalinan sangat penting untuk 

kesejahteraan emosional seorang wanita yang melahirkan itu. Bukti 

menunjukan bahwa jenis dukungan memungkinkan seorang wanita untuk 

merasa lebih memegang kendali selama persalinan dengan mengurangi 

kecemasan ibu pada saat melahirkan secara normal dan wanita calon ibu ini 

merasa jika dengan adanya suami pada saat persalinan akan membuat istri 

membayangkan persalinan dengan minimnya rasa nyeri, hal ini didukung 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Mullay (2012). 

Dukungan emosional dari suami telah disarankan oleh House (2007) 

sebagai kategori yang paling penting dimana presepsi dukungan disampaikan 

kepada orang lain. Menurut riset yang dilakukan oleh Ball menyatakan bahwa 

kehadiran support pada ibu selama persalinan akan menimbulkan kekuatan 

dan perasaan aman serta nyaman bagi ibu. Hal ini diasumsikan dengan 

menurunya lama persalinan, penurunan komplikasi perinatal dan menurunkan 

kebutuhan pemberian oksitoksin. 
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World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan bahwa 

pendamping persalinan adalah atas pilihan ibu sendiri. Namun saat ini 

partisipasi pria dalam kesehatan reproduksi masih rendah, masih banyak 

suami belum mampu menunjukkan dukungan penuh terhadap proses 

persalinan. Efek dari tidak adanya pendampingan suami selama persalinan 

berdampak kecemasan pada ibu mengakibatkan kadar kotekolamin yang 

berlebihan sehingga menyebabkan turunnya aliran darah ke rahim, kontraksi 

rahim melemah, turunnya aliran darah ke plasenta, oksigen yang tersedia 

untuk janin berkurang serta dapat meningkatkan lamanya persalinan (Cholil, 

2007). 

Survei pendahuluan yang dilakukan oleh peniliti di Puskesmas 

Kartasura Sukoharjo 6 dari 10 orang suami merespon dengan cara seperti 

gelisah, berkeringat dan menangis dari respon yang telah di terima oleh 

seorang suami, suami belum mempu menyesuaikan diri dengan baik, akibat 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik akan menyebabkan seorang suami 

belum mampu memberikan dukungan yang harus diberikan seorang suami 

kepada istri yang akan melahirkan. Dari alasan diatas maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meniliti “Respon dan koping suami selama mendampingi 

proses persalinan secara normal di Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “ Bagaimana Respon Dan Koping Suami Selama 

Mendampingi Proses Persalinan Secara Normal Di Sukoharjo ? 



5 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah respon dan koping suami selama mendampingi proses 

persalinan secara normal di Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi bentuk respon suami selama mendampingi proses 

persalinan secara normal 

b. Mengidentifikasi koping  suami selama mendampingi proses persalinan 

secara normal 

c. Mengidentifikasi jenis dukungan yang diberikan suami pada saat 

mendampingi proses persalinan secara normal 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

keperawatan maternitas tentang pengetahuan mengenai respon dan koping 

suami selama mendampingi persalinan secara normal dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktisi 

a. Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi bagi Puskesmas sebagai bahan penunjang 

pelayanan kesehatan yang lebih baik khusunya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ibu yang akan mendampingi perslinan normal. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan 

Sebagai bahan pembelajaran sebagai bahan pembanding dalam 

kegiatan yang ada hubunganya dengan layanan kesehatan selain itu 

juga dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dalam pembelajaran 

tentang respon dan koping suami selama mendampingi proses 

persalinan secara normal. 

c. Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan dan mensejahterakan ibu khusunya pada 

saat menghadapi persalinan secara normal. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dihaharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

ilmu pengetahuan dalam mengkaji permasalahan tentang respon dan 

koping suami selama mendampingi proses persalinan secara normal. 
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E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan Penelitian yang mempunya kemiripan dengan penelitian 

yang dilakukan peniliti : 

1. Sukmawati (2008), “ Hubungan Kehadiran Pendamping Ibu Bersalin 

Terhadap Persalinan Kala II “. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan cross 

sectional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Bahwa ibu bersalin 

yang didampingi suami pada saat persalinan akan mengalami persalinan 

kala II selama 1 – 30 menit, sedangkan yang didampingi selain suami 

cenderung mempunyai persalinan kala II yang lebih lama yaitu 31 – 60 

menit.   

2. Nurjanah Siti dan Indarwati (2013), “ Tingkat Kecemasan Suami Saat 

menghadapi Persalinan Istri Di RSU ASY-SYIFA Sambi Boyolali “. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. Pengambila sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah sampel 

penelitian 90 responden, instrumen penelitian menggunakan lembar 

kuesioner HARS (Hamilton Anxiety RatingnScale). Penelitian ini 

menggunakan analisa univariate. Hasil dari penelitian ini mununjukan 

bahwa tingkat kecemasan suami saat menghadapi persalinan istri sebagian 

besar mengalamikecemasan ringan. Berdasarkan karakteristiknya sebagian 

besar mengalami kecemasan ringan pada usia menengah, pendidikan 

rendah, bekerja, dan suami multigravida. Sebagian besar suami mengalami 
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kecemasan ringan pada persalinan istri normal dan kecemasan sedang pada 

persalinan istri sectio caesarea. Gejala kecemasan suami yang sering 

dialami adalah sukar konsentrasi, merasa tegang, dan gelisah. 

3. Hervianlia (2010), “ Gambaran Pengetahuan Suami Tentang Peran Suami 

Sebagai Pendamping Persalinan Di Klinik Lena Binjai Sumatra Utara “. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif menggunakan rancangan cross tabulation. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa Pengetahuan suami tentang peran suamisebagai 

pendamping persalinanberpengetahuan cukup dimana dari hasil penelitian 

didapat bahwa banyak suami yang berpengetahuan cukup dari p 

adaberpengetahuan baik dan kurang.Pengetahuan suami tentang peran 

suami sebagai pendamping persalinan berdasarkan umur dimana mayoritas 

suami berumur >35 tahun berpengetahuan lebih baik dari pada suami 

berumur <35 tahun. 

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti sekarang, peneliti akan menggunakan metode deskriptiv dengan 

pendekatan kualitatif, dan akan mendeskripsikan hasil penelitian dalam 

deskripsi bukan dalam analisa data. Data didapatkan dari hasil wawancara 

mendalam dan menggunakan metode observasi dan menggunakan alat bantu 

perekam untuk membantu jalanya penelitian ini. 

 

 

 




