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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah keadaan  dimana  seorang  wanita  yang  terdapat  

embrio  atau  fetus dalam rahimnya. Kehamilan dimulai dari ovulasi hingga  

partus  yang  diperkirakan  sekitar  40  minggu  dan  tidak  lebih dari 43 

minggu (Kuswanti,  2014). Pada tahun 2017 di  Indonesia terdapat Ibu hamil 

kurang lebih 5.324.561  jiwa. Banyaknya ibu hamil di Jawa Tengah mencapai 

590.983 orang (Kemenkes RI, 2018). Pada kehamilan yang dapat ditemukan 

adalah resiko tinggi saat kehamilan, hamil muda, saat inpartu apalagi setelah 

melahirkan (Manuba, 2008). Ibu hamil yang memiliki persoalan kesehatan 

dapat dikategorikan resiko tinggi sehingga pelaksanaan asuhan dan kebutuhan 

semakin bertambah besar (Robson and Waugh, 2012). 

Indikator utama tercapainya upaya kesehatan bisa dilihat dari Angka 

Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu merupakan parameter sangat 

penting yang menjelaskan total kematian ibu terpaut dengan gangguan  selama 

kehamilan, saat persalinan dan masa nifas karena kecelakaaan setiap 100.000 

kelahiran hidup (Kusmiyati dkk, 2008). Di Indonesia, kejadian paling pokok 

yang menjadi masalah kematian yaitu hal utama tentang persoalan kesehatan.  

Pada tahun 2015 di negara berkembang, Angka Kematian Ibu sekitar 239 per  

100.000  kelahiran  hidup, dibandingkan  dengan  negara  maju yang  hanya  

mencapai  12  per  100.000 kelahiran hidup (WHO, 2018). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia hingga kini sedang tinggi bila 

dibandingkan dengan negara tetangga. Dari data Survei Demografi dan 

kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 yakni, AKI yang berhubungan 

dengan kehamilan, persalinan hingga nifas sekitar 360 per 100.000 kelahiran 

hidup (Manuba dkk, 2007). Data AKI didapat dari kabupaten/kota di Jawa 

Tengah. Di Jawa Tengah tahun 2016 terdapat Angka Kemarian Ibu sampai 

602 kasus per 100.000 kelahiran hidup, yang tertinggi terdapat di daerah 
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Brebes yaitu 52 kasus dan terendah di Temanggung dan Magelang 

sekitar 3 kasus tiap daerah. (Dinkes Jawa Tengah, 2017).  

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2017, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran 

hidup. Angka Kematian Bayi di Jawa Tengah tahun 2017 sekitar 8,9 per 1.000 

kelahiran hidup. Di kabupaten Sukoharjo menduduki urutan ke tuju di 

Provinsi Jawa Tengah yaitu Angka Kematian Bayi  (AKB) sebesar 6,4 per 

1.000 kelahiran hidup (Dinkes Jawa Tengah, 2017). 

Penyebab tingginya angka kematian ibu di indonesia dapat dilihat dari 

berbagai faktor berikut ini yaitu perdarahan, aborsi, persalinan lama, 

eklampsia, infeksi dan lain-lain (Kemenkes, 2013). Saat persalinan yang lebih 

banyak menyebabkan kematian yaitu karena perdarahan dan empat terlalu 

(4T) yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan dan terlalu 

banyak anak. Terdapat tiga terlambat (3T) yakni terlambat mengenal tanda-

tanda, terlambat mendapat pertolongan dan terlambat sampai ke tempat 

penolongan yang mendukung kondisi tersebut. Faktor (4T dan 3T) yang 

menjadikan penentu kesehatan dan keselamatan persalinan.  (Kemenkes, 

2014). 

Upaya yang termasuk untuk mencegah kehamilan resiko tinggi yaitu 

dengan dilakukannya deteksi awal pada kehamilan  (Primadewi, 2008). Resiko 

tinggi kehamilan adalah kesehatan ibu dan bayi yang dapat terancam. Terdapat 

beberapa faktor yang bisa menyebabkan kondisi tersebut, diantaranya 

kurangnya pengetahuan tentang resiko kehamilan. Pengetahuan kehamilan 

merupakan faktor yang bisa berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu 

(Hariyadi R, 2004). Pengetahuan merupakan faktor pendukung yang penting 

untuk kesehatan. Hal yang dapat menurunkan angka kematian yaitu apabila 

pengetahuan ibu hamil yang lebih dapat membantu ibu untuk mencegah, 

menghindari atau mengatasi resiko kehamilan itu, dan sadar akan periksa 

kehamilannya. Apabila sampai terjadi resiko saat hamil dapat ditangani secara 

cepat dan tepat oleh petugas kesehatan   (Depkes, 2015). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sasmita,2009) tentang gambaran 

tingkat pengetahuan ibu hamil tentang bahaya kehamilan di RSUP Dr MD 

Jamil Padang, didapatkan hasil 64% tingkat pengetahuan tinggi dan 36% 

pengetahuan rendah terhadap bahaya dalam kehamilan. Sedangkan hasil 

penelitian (Antoni, 2018) 61.7% ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan yang 

rendah tentang pencegan resiko tinggi kehamilan di kelurahan Tabing Wilayah 

Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang dan 7.6% ibu hamil memiliki tingkat 

pengetahuan yang tinggi tentang pelaksanaan resiko tinggi kehamilan di 

Kelurahan Tabing Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang.  

Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilaksanakan di puskesmas 

Kartasura didapatkan data dari bidan KIA yaitu  ibu hamil yang mengalami 

resiko tinggi 4 terlalu pada satu kecamatan sekitar 732 orang. Ibu hamil yang  

memiliki resiko tinggi di Puskesmas Kartasura sebanyak 183 ibu hamil 

diantaranya merupakan ibu hamil yang dirujuk karena risiko tinggi. 

Kehamilan beresiko yang didapat yaitu hamil pada usia kurang 20 tahun, 

hamil pada umur lebih 35 tahun, terlalu cepat punya anak dengan jarak kurang 

2 tahun, dan terlalu banyak punya anak atau lebih dari 4 anak dan adanya 

penyakit penyerta pada kehamilan seperti anemia, pre-eklampsia dan 

eklampsia, serta riwayat sectio caesarea akan dirujuk ke rumah sakit untuk 

dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis  tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu 

Hamil Tentang Risiko Pada Kehamilan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu 

Hamil Tentang Resiko Pada Kehamilan”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 



4 

 

 
 

Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil 

Tentang Resiko Pada Kehamilan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui Gambaran Karakteristik Ibu Hamil di Puskesmas 

Kartasura. 

b. Untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Resiko 

Pada Kehamilan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Tenaga Pelayanan Kesehatan 

Dari Hasil  Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai masukan  untuk 

meningkatkan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dengan memberikan 

pendidikan kesehatan pada ibu hamil tentang kehamilan beresiko,  selain  

itu  melibatkan  kader  dalam  melakukan  monitoring terhadap ibu hamil. 

b. Bagi Institusi Keperawatan 

Dari penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  gambaran  untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang resiko pada kehamilan 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan intervensi 

keperawatan pada ibu hamil dan digunakan sebagai bahan pustaka untuk  

menambah informasi tentang ilmu kesehatan. 

c. Bagi Peneliti 

Dari penelitian ini diharapkan mengetahui dan menambah wawasan 

tentang pengetahuan ibu hamil yang beresiko pada kehamilannya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pengetahuan peneliti melalui penelitian terdahulu belum 

menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penelitidengan judul “ Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Resiko Pada Kehamilan“. Namun demikian terdapat penelitian yang hampir 

serupa yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut : 
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1. (Siti, Yosalina, & Octasila, 2018) “Status Resiko 4 Terlalu Pada Ibu Hamil 

Dilihat Dari Pengetahuan dan Sikapnya di Puskesmas Kecamatan Pondok 

Aren Tahun 2016“. Desain penelitian berupa Analitik. Jumlah sampel 

penelitian 144 responden. Teknik pengambilan sampel Accidental 

Sampling. analisis data menggunakan chi-square. Hasil penelitian 

responden dengan resiko status 4T sebesar 42,3%, tingkat pengetahuan 

baik 87,5%,presentase sikap positif 83,3%. Hasil analisis chisquare 

pengetahuan dan sikap dengan status resiko 4T didapatkan nilai p value 

0,339 dan 1.000. kesimpulan, tidak  ada petugas puskesmas melakukan 

pemantauan lebih intern terhadap dtatus resiko 4T. Perbedaan  dengan  

penelitian  yang  akan  dilakukan  yaitu  terdapat  pada variabel,  metode  

penelitian  dan  tempat  penelitian.  Pada  penelitian  yang akan  dilakukan  

variabel  yang  digunakan  yaitu  tingkat pengetahuan ibu hamil ,  metode  

penelitian  yang  digunakan  yaitu metode  kuantitatif  dan  tempat  

penelitian  akan  dilakukan  di  puskesmas Kartasura. 

2. (Sari, Dharmayanti, & Kusumawardani, 2014).Dengan judul“Faktor-

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Resiko Kehamilan “4 Terlalu (4T)” 

Pada Wanita Usia 10-59 Tahun (Analisis Riskesdas 2010)”. Desain 

penelitian cross sectional. Data yang dianalisis merupakan data hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh 

Badan Litbangkes. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode 

logistik regresi untuk mengetahui faktor yang paling dominan. 

Kesimpulannya yaitu Ibu yang berisiko lebih besar untuk mengalami 4-T 

adalah kelompok ibu yang berada di perdesaan, berpendidikan rendah, 

berasal dari tingkat ekonomi rendah, tidak menginginkan kehamilannya 

dan kesulitan akses ke pelayanan kesehatan. 

3. (Sugiyarti, Soedirham, & Mochny, 2012) dengan judul “ Upaya 

Pemberdayaan Ibu Hamil Untuk Deteksi Dini Resiko Tinggi Kehamilan 

Trimester Satu”. Jenis penelitian ini adalah pra-eksperimen, dengan 

rancangan satu kelompok pretest - posttest”. Tiga puluh lima ibu hamil 

trimester pertama ditetapkan berdasarkan purposive sampling, 
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berpartisipasi dalam penelitian ini. Data dianalisis menggunakan Wiloxon 

Signed Uji Peringkat dengan tingkat signifikansi p = 0,001. Uji regresi 

logistik menunjukkan tidak ada pengaruh upaya terhadap pemberdayaan 

kemampuan ibu hamil untuk mendeteksi risiko awal mereka. Tapi otonomi 

pribadi menunjukkan p = 0,047 (p < 0,05), menunjukkan pengaruh yang 

signifikan pada kemampuan untuk mendeteksi kehamilan risiko tinggi 

awal. Ibu hamil dengan otonomi pribadi yang lebih baik akan mendeteksi 

risiko dan menilai kehamilan mereka serta dapat memilih institusi 

pelayanan kesehatan. 

4. (Corneles S dan Fredrika N, 2015). Dengan judul “Hubungan  Tingkat 

Pendidikan Dengan Pengetahuan Ibu Hamil TentangKehamilan Risiko 

Tinggi”. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik 

dengan rancangan Cross  Sectional. Populasi  dalam  penelitian  ini  

berjumlah  50  ibu  hamil.Analisa  data  menggunakan distribusi frekuensi 

dan uji Chi Square.Hasil : analisis  uji ChiSquareantara  hubungantingkat  

pendidikan  dengan  pengetahuan  ibu  hamiltentang  kehamilan  risiko  

tinggi  di  Puskesmas  papusungan  Kecamatan  Lembeh  Selatan  

KotaBitungdidapatkan  hasilx²  hitung  sebesar  83.801  dan x²  tabel 

sebesar  3.84  dengan  nilai p =  0.05.Kesimpulan terdapat  hubungan  

antara  tingkat  pendidikan  dengan  pengetahuan  ibu  hamil  

tentangkehamilan risiko tinggi di Puskesmas Papusungan Kecamatan  

Lembeh Selatan Kota Bitung. 

 


