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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persalinan merupakan suatu proses fisiologis yang dialami oleh 

wanita. Pada proses ini terjadi serangkaian perubahan besar yang terjadi 

pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir (Decherney 

et al, 2007). Tujuan dari pengelolaan proses persalinan adalah mendorong 

kelahiran yang aman bagi ibu dan bayi sehingga dibutuhkan peran dari 

petugas kesehatan untuk mengantisipasi dan menangani komplikasi yang 

mungkin terjadi pada ibu dan bayi, sebab kematian ibu dan bayi sering 

terjadi terutama saat proses persalinan (Koblinsky et al, 2006).  

Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012 Angka Kematian Ibu (AKI) akibat persalinan di Indonesia masih 

tinggi yaitu 208/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) 26/1.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2013). Angka Kematian 

Ibu untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 116/100.000 

kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 12/1.000 

kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator 

untuk melihat derajat kesejahteraan perempuan dan target yang telah 

ditentukan dalam tujuan pembangunan Millennium Development Goals 

(MDGs) tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang 

akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko 
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jumlah kematian ibu atau 102/100.000 kelahiran hidup, maka dari itu 

upaya untuk mewujudkan target tersebut masih membutuhkan komitmen 

dan usaha keras yang terus menerus (Kemenkes RI, 2013).  

Penyebab tingginya angka kematian ibu antara lain, terlalu muda 

atau terlalu tua saat melahirkan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan 

secara teratur, dan banyaknya persalinan yang ditolong oleh tenaga non 

profesional (Koblinsky et al, 2006). Hal ini sejalan dengan penelitian 

Misar (2012) yang menyatakan bahwa kejadian komplikasi persalinan ibu 

melahirkan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang tidak baik beresiko 

lebih besar untuk mengalami komplikasi dibanding ibu yang mendapatkan 

kualitas pelayanan yang baik.  

Faktor yang berperan penting untuk mengurangi angka kematian 

maternal antara lain, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan 

pelayanan yang baik ketika persalinan (Reeves, 2010). Faktor lain yang 

dapat mengurangi angka kematian maternal yaitu akses ke tempat 

pelayanan kesehatan terjangkau dan fasilitas kesehatan yang memadai 

(Aboagye, 2013).  

Berdasarkan data SPM cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 97,14%, lebih 

tinggi dibanding cakupan tahun 2011 yaitu sebesar 96,79%. Cakupan 

pertolongan persalinan khususnya di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 

sebesar 96,39%. Semua Kabupaten/Kota sudah mencapai target SPM 

tahun 2015 (90%). Naiknya cakupan pertolongan persalinan menunjukkan 
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meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan persalinan oleh 

tenaga kesehatan dan perencanaan persalinan yang baik dari ibu maupun 

keluarga (Dinkes Jateng, 2012). 

Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun masih banyak permasalahan 

yang ditemukan terkait komplikasi saat persalinan antara lain kelainan 

letak/presentasi janin, partus macet/distosia, perdarahan pasca persalinan, 

infeksi berat/sepsis, placenta previa, Intra Uterine Fetal Death (IUFD). 

Timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi saat persalinan, pemerintah 

selalu berupaya menurunkan angka kematian ibu dengan melakukan 

perluasan pelayanan kesehatan berkualitas melalui pelayanan obstetrik 

yang komprehensif seperti penyediaan fasilitas Pelayanan Obstetrik 

Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetrik 

Neonatal Emergensi Dasar (PONED) (Kemenkes RI, 2013). 

 Tata laksanan ideal persalinan memerlukan dua sudut pandang 

yang berbeda. Pertama, persalinan harus dikenali sebagai proses fisiologis 

normal yang sebagian besar perempuan mengalaminya tanpa komplikasi. 

Kedua, komplikasi intrapartum yang muncul secara cepat dan tiba-tiba 

harus diantisipasi. Petugas kesehatan harus bisa membuat setiap 

perempuan yang melahirkan dan keluarga merasa nyaman dan memastikan 

keselamatan ibu serta neonatus jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi 

(Cunningham et al, 2006). 
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Sebagian besar wanita pada proses persalinan mengalami 

perubahan fisik dan psikologis sebagai respon dari apa yang dirasakan 

dalam proses persalinannya. Perubahan ini dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kemajuan persalinan pada pasien. Dukungan sosial dan 

emosional serta pelayanan selama persalinan adalah salah satu intervensi 

yang tepat digunakan untuk mencapai pengalaman melahirkan yang positif 

(Alexander et al, 2013). 

Petugas kesehatan harus memiliki sikap empati dan kesabaran 

untuk mendukung calon ibu yang melahirkan dan keluarga. Petugas 

kesehatan sebagai pemberi perawatan dalam persalinan juga harus mampu 

memenuhi tugas diantaranya mendukung wanita; pasangan dan keluarga 

selama proses persalinan, mengobservasi saat persalinan berlangsung; 

memantau kondisi janin dan kondisi bayi setelah lahir; mengkaji faktor 

resiko; mendeteksi masalah sedini mungkin, melakukan intervensi minor 

jika diperlukan seperti amniotomi dan episiotomi; perawatan bayi baru 

lahir, merujuk ke tingkat perawatan yang lebih tinggi jika terjadi 

komplikasi (Tasnim et al, 2011).  

Sebagian besar wanita menyatakan bahwa kehadiran petugas 

kesehatan saat persalinan sangat penting karena mereka memberikan 

dukungan dan informasi terkait proses persalinannya. Wanita merasa 

bahwa bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan saat proses 

persalinan menimbulkan dampak yang positif diantaranya dapat 

menurunkan kecemasan, menurunkan rasa sakit, menghindari stres dan 
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trauma saat persalinan (Deitrick, 2008). Hal ini sejalan dengan penelitian 

Enkin (2000) yang menyatakan bahwa jika wanita diperhatikan dan diberi 

dukungan selama proses persalinan, maka mereka akan aman dan merasa 

nyaman serta persalinan juga akan berlangsung lebih cepat.   

Menurut hasil wawancara empat petugas kesehatan dari empat 

Puskesmas di Sukoharjo menyatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi 

pada saat proses persalinan menjadi stressor bagi mereka. Petugas 

kesehatan mengatakan bahwa ketika menolong persalinan mereka punya 

tanggung jawab yang besar karena harus menanggung dua nyawa 

sekaligus yaitu ibu dan bayi yang dilahirkan, selain itu petugas kesehatan 

harus menghadapi beragam pasien yang memiliki respon fisik dan 

psikologis serta keadaan yang berbeda-beda, kadang mereka harus 

mengahadapi pasien yang awal mula anamnesa keadaannya baik tetapi 

tiba-tiba terjadi masalah saat persalinan. Petugas kesehatan menyatakan 

bahwa mereka harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 

yang terjadi selama proses persalinan. Dalam menghadapi berbagai macam 

permasalahan yang terjadi saat proses persalinan, petugas kesehatan 

memiliki respon dan koping yang berbeda-beda. Berdasarkan fenomena di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Respon 

dan Koping Petugas Kesehatan selama Menghadapi Proses Persalinan 

Secara Normal di Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Bagaimanakah respon dan koping petugas kesehatan 

selama menghadapi proses persalinan secara normal di Sukoharjo ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dan 

koping petugas kesehatan selama menghadapi proses persalinan secara 

normal di Sukoharjo.   

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi bentuk respon petugas kesehatan selama 

menghadapi proses persalinan secara normal.  

b. Mengidentifikasi bentuk koping petugas kesehatan terhadap 

dirinya sendiri selama menghadapi proses persalinan secara 

normal. 

c. Mengidentifikasi bentuk koping petugas kesehatan terhadap pasien 

selama proses persalinan secara normal. 

d. Mendeskripsikan respon petugas kesehatan selama menghadapi 

proses persalinan secara normal. 

e. Mendeskripsikan koping petugas kesehatan selama menghadapi 

proses persalinan secara normal. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

keperawatan maternitas tentang pengetahuan mengenai respon dan 

koping petugas kesehatan selama menghadapi proses persalinan secara 

normal dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Instansi Kesehatan di Sukoharjo 

Memberikan informasi bagi instansi kesehatan sebagai bahan 

pertimbangan demi menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik 

guna mensejahterakan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi. 

b. Bagi Praktisi Kesehatan 

Sebagai bahan informasi dan pembelajaran tentang pentingnya peran 

petugas kesehatan dalam mendampingi proses persalinan normal. 

c. Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi 

khususnya saat proses persalinan normal. 

d. Bagi Peneliti 

Memperoleh wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini adalah :  

1. Mulianti (2013), “Gambaran Mekanisme Koping Stres Bidan dalam 

Menangani Persalinan di Wilayah Kerja Puksesmas Sibreh Kabupaten 

Aceh Besar”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 

dengan rancangan penelitian design cross sectional. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, usia, pengalaman kerja 

berkontribusi terhadap kemampuan Bidan dalam mengatasi masalah 

dan mekanisme koping stres yang dihadapi saat menangani persalinan.  

2. Rodiah (2011), “Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Bidan Terhadap 

Penerapan Asuhan Persalinan Normal (APN) Di Rumah Bersalin Ngudi 

Saras Karanganyar”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara pengetahuan dengan penerapan APN, sikap dengan 

penerapan APN, pengetahuan dan sikap dengan penerapan APN. 

  


