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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Kehamilan adalah hasil dari pertemuan sperma dan sel telur. Dalam 

prosesnya, perjalanan sperma untuk menemui sel telur (ovum) betul-betul penuh 

perjuangan (Mirza, 2008). Kehamilan dibagi menjadi tiga trimester yaitu trimester  

yang pertama dimulai dari konsepsi sampai dengan 3 bulan, trimester kedua 

dimulai dari bulan keempat sampai dengan 6 bulan, trimester ketiga dimulai dari 

bulan ketujuh sampai dengan 9 bulan dalam (Wiknjosastro, 2005). Pada trimester 

I, biasanya seorang ibu mengalami peningkatan frekwensi berkemih, morning 

sickness, kelelahan, dan keletihan. Ketika usia kehamilan memasuki usia 

kehamilan di trimester II, hal seperti yang dialami pada semester I akan berhenti 

dan ibu hamil akan mulai tenang karena ibu hamil telah terbiasa mengalami hal 

tersebut. Pada trimester III ibu hamil akan mulai mengalami kecemasan karena 

pada periode ini ibu hamil akan memasuki proses menjelang persalinan 

(Andriana, 2007). 

       Trimester III merupakan waktu untuk menyiapkan kelahiran dan kedudukan 

sebagai orangtua seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi, sehingga 

disebut sebagai periode penantian(Kusmiyati, Yuni, & dkk, 2009). Sejumlah 

ketakutan terlihat selama trimester ketiga. Wanita mungkin khawatir terhadap 

hidupnya dan bayinya, dia tidak akan tahu kapan dia melahirkan. Ibu mulai 

merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu 

melahirkan(Kusmiyati et al., 2009). Ketidaknyamanan pada trimester ini 
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meningkat, ibu merasa dirinya aneh dan jelek, menjadi lebih ketergantungan, 

malas dan mudah tersinggung serta merasa menyulitkan(Sulistyawati, 2012). 

      Ketidaknyamanan psikologis yang paling sering muncul pada trimester III 

adalah kecemasan. Kecemasan (Ansietas) adalah istilah yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, yakni menggambarkan keadaan kekhawatiran, 

kegelisahan yang tidak menentu, atau reaksi ketakutan dan tidak tenteram yang 

terkadang disertai dengan keluhan fisik (Sulistyawati, 2012). Berbagai keluhan 

dapat ditimbulkan oleh ansietas. Keluhan tersebut dapat berupa firasat buruk, 

mudah tersinggung, merasa tegang, takut sendirian, takut pada keramaian dan 

banyak orang serta gangguan konsentrasi. Selain itu, keluhan-keluhan somatik 

juga dapat timbul pada seseorang yang mengalami kecemasan, misalnya rasa sakit 

pada otot, tulang, pendengaran berdenging, dada berdebar-debar, sesak nafas, 

gangguan pencernaan, gangguan perkemihan dan lain-lain (Hawari, 2011). 

Ansietas menghadapi persalinan pada ibu hamil trimester III disebabkan 

oleh beberapa factor yaitu pengetahuan, ekonomi, pengalaman, dukungan 

keluarga serta dukungan suami. Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau 

lebih dari 35 tahun merupakan usia hamil resiko tinggi karena dapat terjadi 

kelainan atau gangguan pada janin, sehingga dapat menimbulkan kecemasan pada 

ibu hamil tersebut(Aprillia, 2010). Ansietas dalam menghadapi persalinan pada 

ibu hamil trimester III lebih sering dirasakan oleh ibu primigravida atau ibu yang 

hamil untuk pertama kali, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Iqbal, dkk (2015) mengenai perbandingan tingkat kecemasan primigravida 

dengan multigravida di RSUD Majalaya yaitu dengan responden 21 orang 

didapatkan hasil sebanyak 16 orang Ibu primigravida mengalami kecemasan pada 



3 
 

saat trimester III dan 11 orang Ibu multigravida mengalami kecemasan pada saat 

trimester III (Iqbal, Wati, & Yulianti, 2015) 

Gejala ansietas menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) meliputi 

gejala mayor dan minor. Gejala minor dari ansietas adalah merasa bingung, 

tampak gelisah, tampak tegang dan susah tidur. Gejala minor pada ansietas yaitu 

tekanan darah meningkat dan muka tampak pucat. Menurut penelitian  

(Grigoriadis et al., 2011) di USA pada tahun 2004, dari 8000 wanita hamil 

terdapat 21.9% yang mengalami kecemasan pada Ibu primigravida Trimester III. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui (Kementrian Kesehatan RI, 2008) di 

Indonesia terdapat 373.000 ibu hamil, diketahui yang mengalami kecemasan 

dalam menghadapi persalinan sebanyak 107.000 orang (28,7%).  

Berdasarkan hasil penelitian dari(Zamriati, Hutagaol, & Wowiling, 2013) 

mengatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan bidan dan perawat di 

ruangan Poli KIA Puskesmas Tuminting data yang di peroleh dari 10 orang ibu 

hamil trimester III, rata-rata mengatakan cemas dalam trimester III. Penyebab 

kecemasan itu umumnya dikarenakan mereka yang merupakan kehamilan 

pertama, namun ada pula yang mengatakan karena takut perdarahan, dan juga 

takut akan keselamatan anak dan dirinya kedepan. (Reska Handayani, 2015) 

mengatakan bahwa dari 64 orang yang diteliti didapatkan bahwa dari 45 orang 

(70,3%) responden memiliki tingkat kecemasan sedang, (18,8%) responden 

memiliki tingkat kecemasan berat dan (10,9%) mengalami tingkat kecemasan 

ringan di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Tahun 2012. 

Menurut (Rubertsson, Hellström, Cross, & Sydsjö, 2014)  kecemasan 

dalam menghadapi persalinan tidak hanya menjadi masalah pada kesehatan bagi 
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calon ibu namun kecemasan pada ibu juga berdampak pada perkembangan bayi. 

Menurut (Field et al., 2003)ansietasdalam menghadapi persalinan pada kehamilan 

primigravida trimester III perlu ditangani dengan serius karena ansietas memiliki 

dampak yang negatife yaitu saat melahirkan dapat mengalami skor APGAR 

rendah, kesehatan fisik dan mental pada ibu janin terganggu, kemungkinan ibu 

mengalami depresi postpartum meningkat, dan dapat terjadinya bayi lahir dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR).  

Upaya untuk mencegah terjadinya dampak pada kecemasan dalam 

menghadapi persalinan pada Ibu primigravida Trimester III adalah melalui teknik 

relaksasi. Tehnik relaksasi merupakan salah satu intervensi non-farmakologi yang 

telah terbukti efektif untuk mengurangi kecemasan. Intervensi non farmakologis 

sering disebut dengan intervensi tubuh dan pikiran seperti meditasi, yoga, doa, 

imagery dan latihan nafas dalam(Susanti, 2010). Menurut (Walyani, 2015) salah 

satu tindakan untuk mengurangi kecemasan ibu trimester III adalah melalui 

support dari keluarga, lingkungan dan tenaga kesehatan, serta memberikan 

pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan ibu beserta keluarga. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 23 Januari 

2018 di  Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya. Kunjungan ibu primigravida pada 

tahun 2015 sebanyak 606 ibu hamil, pada tahun 2016 sebanyak 438 ibu hamil dan 

pada tahun 2017 sebanyak 410 ibu hamil. Berdasarkan data diatas peneliti tertarik 

dalam melakukan penelitian mengenai “ Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Ibu Primigravida Trimester III Dengan Ansietas Dalam Menghadapi Persalinan di 

Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya Tahun 2018’’. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Ibu Primigravida Trimester III Dengan Ansietas Dalam Menghadapi Persalinan di 

Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya Tahun 2018?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Mengetahui gambaran asuhan pada ibu primigravida trimester III dengan 

ansietasdalam menghadapi persalinan di Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya 

Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

Secara lebih khusus penelitian pada ibu primigravida trimester III dengan 

ansietasdalam menghadapi persalinan di Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya 

Tahun 2018, bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada ibu primigravida trimester III 

dengan ansietas dalam menghadapi persalinan. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada ibu primigravida trimester III 

dengan ansietas dalam menghadapi persalinan. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada ibu primigravida trimester III 

dengan ansietas dalam menghadapi persalinan. 

d. Mengidentifikasi implementasi pada ibu primigravida trimester III dengan 

ansietas dalam menghadapi persalinan. 
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e. Mengidentifikasi evaluasi tindakan keperawatan yang telah diberikan pada ibu 

primigravida trimester III dengan ansietas dalam menghadapi persalinan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

memperdalam teori asuhan keperawatan pada Ibu Primigravida Trimester III 

dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya 

mengenai asuhan keperawatan pada ibu primigravida trimester III dengan 

ansietas dalam menghadapi persalinan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan asuhan keperawatan dalam 

mengatasi ansietas dalam menghadapi persalinan pada ibu primigravida 

trimester III. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran bagi 

masyarakat dalam menanggulangi ansietas dalam menghadapi persalinan pada 

ibu primigravida trimester III. 

b. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran tersendiri bagi 

penulis, dan sebagai tugas akhir dalam jenjang pendidikan D III yang 

ditempuh peneliti.  
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c. Bagi ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada ibu 

primigravida dengan ansietas dalam menghadapi persalinan. 

 


