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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita  ditakdirkan  dengan  peran  biologis  yang  mulia  memiliki  keutamaan

untuk  dapat  hamil  dan  melahirkan  anak,  sebagai  penerus  suatu  generasi.  Proses

kehamilan  pada  umumnya  mendatangkan  suatu  kebahagiaan  tersendiri  bagi  wanita,

karena  telah  merasa  lengkap  menjalani  fungsi  kewanitaan  dalam  hidupnya.  Namun

tidak  jarang  saat  menghadapi  persalinan  seorang  wanita  (ibu  hamil)  mengalami

berbagai  kecemasan.  Ibu  hamil,  terutama  pada  kehamilan  pertama  dapat  mengalami

berbagai  perasaan  yang  bercampur  aduk.  Selain  perasaan  bahagia  yang  tidak

terlukiskan,  juga  kecemasan,  kekhawatiran,  takut  karena  ia  belum  pernah  mengalami

proses  tersebut.  Ibu hamil dalam  proses  kehamilannya  juga  merasakan  kondisi  tubuh

yang  lemah  sehingga  dapat  memunculkan  perasaan  tertekan  dan  tidak  berdaya

(Moordiningsih, 2001).

Kecemasan menurut Syarif (2002) dikemukakan sebagai penyakit kecemasan

yakni  merasa  sempit  dan  penyakit  ketakutan,  yang  juga  diartikan  sebagai  perasaan

sempit,  disertai  dengan  adanya  kelainan  pada  anggota  tubuh  dalam  melaksanakan

fungsinya  seperti  : detak  jantung  yang cepat,  jiwa  merasa  sempit,  tidak  stabilnya alat

pencernaan,  susunan  syaraf  dan  otot,  kacaunya  aktivitas  pengeluaran  dari  berbagai

kelenjar  yang  ada  di  dalam  tubuh  dan  sebagainya.Kecemasan  juga  mempunyai  segi

yang  disadari  seperti  rasa  takut,  terkejut,  tidak  berdaya,  rasa  dosa  atau  bersalah,

terancam dan sebagainya.  Juga ada segisegi yang terjadi di  luar kesadaran atau tidak

jelas, seperti orang merasa takut tanpa mengetahui sebabnya ia menjadi takut dan tidak

dapat menghindari perasaan  yang  tidak menyenangkan  itu. Najati  (2001)  menyatakan

bahwa sesungguhnya halhal yang sangat ditakuti manusia sangatlah banyak. Al Quran

menyebutkan  sebagian  hal  penting  yang  ditakuti  manusia  seperti  rasa  takut  kepada

Allah, takut kepada maut, dan takut kepada kemiskinan. Ibu hamil juga mersakan takut

dan  kecemasan  ini.  Takut  yang  membuat  kecemasan  terjadi  karena  ibu  hamil  takut
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menghadapi  konsekuensi  dari  kehamilan  tersebut,  seperti  sebagai  seorang  ibu  untuk

merawat bayi dan membesarkan anak, sebagaimana firman Allah :

“Ibunya  telah  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya

dengan  susah  payah  pula,  masa  mengandung  sampai  menyapihnya  selama  tiga puluh

bulan” (QS AlAhqaaf: 15).

Ketakutan  yang  terbesar  adalah  karena  didasari  pengetahuan  seorang  wanita

bahwa  proses  bersalin  adalah  proses  mempertaruhkan  nyawa  sehingga  terbayang

kengerian  dan  ketakutan  terhadap kematian  ketika persalinan.  Hal  ini  dijelaskan  pula

dalam Al Quran bahwa di antara rasa takut yang terbesar diantara manusia adalah rasa

takut terhadap maut, sebagaimana ditanyakan dalam firman Allah:

“Katakanlah,  sesungguhnya  kematian  yang  kalian lari darinya  adalah  se

sungguhnya kematian itu (pasti) akan menemui kalian” (QS. AlJumu’ah: 8).

Demikian pula ibu hamil, rasa takut maut tersebut juga terkadang menyergap sehingga

membentuk kecemasan apakah ibu hamil sanggup berjuang menjalani persalinan untuk

melahirkan  bayi.  Menurut  Moordiningsih  (2001)  kecemasan  ini  sering  tampak  pada

saat trimester 3 (bulan 79) saat ibu hamil akan menghadapi persalinan. Kartono (dalam

Moordiningsih, 2001)  menjelaskan  bahwa cemas  lebih disebabkan karena pikiran dan

perasaan yang tidak menyenangkan dan adanya ketidakpastian dalam situasi, misalnya

merasa  cemas  atau  gelisah  dalam  menghadapi  kelahiran  anak  pertama.  Menghadapi

kelahiran  anak pertama  merupakan  situasi  yang  mengandung  resiko  mempertaruhkan

jiwa dan raga sehingga menyebabkan rasa takut, kuatir pada wanita hamil.

Individu  yang  mengalami  kegelisahan,  ketakutan,  atau  kecemasan  akan

berusaha  berhubungan  dengan  Tuhan,  agar  hatinya  tenteram  dan  penuh  keyakinan

dalam menyelesaikan suatu masalah. Masserman dan Fromm berpendapat, kecemasan

dapat terjadi karena adanya pengaburan pada hubungan antara Tuhan dengan manusia.

Orang  yang  religius,  yang  mempunyai  hubungan  dekat  dengan  Tuhan,  tidak  akan

merasa  terasing  dari  dirinya  sendiri  maupun  dari  Tuhan.  Oleh  karena  Tuhan  baginya

merupakan penguasa dari nasib dan kematian, pengisi rasa kosong, dan pemberi makna

kehidupan. Tetapi dalam hal ini memerlukan kemantapan iman (keyakinan) dalam hati

dan pelaksanaan ajaranajaran agama yang teratur dalam kehidupan seharihari (Dister,

1993).
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Meichati (1983) juga mengemukakan kehidupan beragama dapat memberikan

bantuan  moral  dalam  menghadapi  krisis  serta  menimbulkan  sikap  rela  menerima

kenyataan  sebagaimana  yang  telah  digariskan  Tuhan.  Penyelesaian  masalah  hidup

melalui  keagamaan  akan  meningkatkan  kehidupan  ke  nilai  spiritual  sehingga

memperoleh keseimbangan mental. Agama juga dapat mempengaruhi kepribadian dan

memberikan jalan untuk mendapatkan rasa aman, tidak takut atau cemas, gelisah dalam

menghadapi persoalan hidup.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan religiusitas dengan kecemasan menghadapi persalinan

pada primigravida?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk  mengetahui  hubungan  antara  kecemasan  menghadapi  persalinan  dengan

religiusitas pada primigravida.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui  intensitas religiusitas pada pasien primigravida di klinik  kebidanan

dan penyakit kandungan RS. PKU Muhammadiyah Surakarta.

b. Untuk mengetahui frekuensi kecemasan pada pasien primigravida di klinik  kebidanan

dan penyakit kandungan RS. PKU Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1.   Secara teoritis
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      Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  bagi  perkembangan  ilmu

kedokteran  jiwa  mengenai kecemasan  menghadapi persalinan ditinjau dari  religiusitas

pada primigravida.

2.   Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Wanita hamil

Dengan  mengetahui  pentingnya  religiusitas,  diharapkan  para  wanita  hamil  dapat

meningkatkan  religiusitas dalam  dirinya serta dapat mengendalikan kecemasan dalam

menghadapi persalinan.

b. Tenaga medis

Dengan  mengetahui  pentingnya  religiusitas,  diharapkan  tim  medis  dapat

memberitahukan pentingnya religiusitas bagi wanita hamil yang mengalami kecemasan

dalam menghadapi persalinan.
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