
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Konsep Dasar Kehamilan  

1. Definisi kehamilan 

 Ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung yang dimulai 

dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan adalah waktu transisi, yaitu masa 

antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan 

dan kehidupan nanti setelah anak itu lahir (Ratnawati, 2020) 

 Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan 

dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, 

kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut 

kalender internasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan 

bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau diluar Rahim dan berakhir dengan 

keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir (Yulaikhah, 2019). 

2. Tanda dan gejala kehamilan 

  Tanda dan Gejala Kehamilan diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu  

a. Tanda dan gejala kehamilan pasti 

Tanda dan gejala kehamilan pasti, antara lain: 

1) Ibu merasakan gerakan kuat bayi di dalam perutnya. Sebagian besar ibu mulai 

merasakan tendangan bayi pada usia kehamilan lima bulan. 

2) Bayi dapat dirasakan di dalam Rahim. Semenjak umur kehamilan 6 atau 7 

bulan. 
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3) Denyut jantung bayi dapat terdengar. Saat usia kehamilan menginjak bulan ke-

5 atau ke-6 denyut jantung bayi terkadang dapat didengar menggunakan instrument 

yang dibuat untuk mendengarkan, seperti stetoskop atau fetoskop. 

4) Tes kehamilan medis menunjukkan bahwa ibu hamil. Tes ini dilakukan dengan 

perangkat tes kehamilan di rumah atau di laboratorium dengan urine atau darah ibu. 

(Sutanto & Fitriana, 2019). 

b. Tanda dan gejala kehamilan tidak pasti 

1) Ibu tidak menstruasi 

 Hal ini seringkali menjadi pertama kehamilan. Jika ini terjadi, ada 

kemungkinan ibu hamil, tanda sebab berhentinya haid adalah pertanda dibuahinya 

sel telur oleh sperma. Kemungkinan penyebab tanda lain adalah gizi buruk, masalah 

emosi, atau menopause (berhenti haid). 

2) Mual atau ingin muntah 

 Banyak ibu hamil yang merasakan mual di pagi hari (morning sickness), 

namun ada beberapa ibu yang mual sepanjang hari. Kemungkinan penyebab lain 

dari mual adalah penyakit atau parsit. 

3) Payudara menjadi peka 

Payudara lebih lunak, sensitive, gatal dan berdenyut seperti kesemutan dan 

jika disentuh terasa nyeri. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi hormone 

esterogen dan progesterone. 

4) Ada bercak darah dan keram perut 

Adanya bercak darah dank ram perut disebabkan oleh implantasi atau 

menempelnya embrio ke dinding ovulasi atau lepasnya sel telur matang dari Rahim. 

Hal ini merupakan keadaan yang normal. 
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5) Ibu merasa letih dan mengantuk sepanjang hari 

Rasa letih dan mengantuk umum dirasakan pada 3 atau 4 bulan pertama 

kehamilan. Hal ini diakibatkan oleh perubahan hormone dan kerja ginjal, jantung 

serta paru-paru yang semakin keras untuk ibu dan janin. Kemungkinan penyebab 

lain tanda ini adalah anemia, gizi buruk, masalah emosi dan terlalu banyak bekerja. 

6) Sakit kepala 

Sakit kepala terjadi karena lelah, mual, dan tegang serta depresi yang 

disebabkan oleh perubahan hormone tubuh saat hamil. Meningkatnya pasokan 

darah ke tubuh juga membuat ibu hamil pusing setiap ganti posisi. 

7) Ibu sering berkemih 

Tanda ini terjadi pada 3 bulan pertama dan 1 hingga 2 bulan terakhir 

kehamilan. Kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah stress, infeksi, diabetes, 

ataupun infeksi saluran kemih. 

8) Sambelit 

Sambelit dapat disebabkan oleh meningkatnya hormone progesterone. 

Selain mengendurkan otot Rahim, hormone itu juga mengendurkan otot dinding 

usus, sehingga memperlambat gerakan usus agar penyerapan nutrisi janin lebih 

sempurna. 

9) Sering meludah 

Sering meludah atau hipersalivasi disebabkan oleh perubahan kadar 

esterogen. 
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10) Temperature basal tubuh naik 

Temperature basal adalah suhu yang diambil dari mulut saat bangun pagi. 

Temperature ini sedikit meningkat setelah ovulasi dan akan turun ketika mengalami 

haid. 

11)  Ngidam 

Tidak suka atau tidak ingin makanan tertentu merupakan ciri khas ibu hamil. 

Penyebabnya adalah perubahan hormone. 

12) Perut ibu membesar 

Setelah 3 atau 4 bulan kehamilan biasanya perut ibu tampak cukup besar 

sehingga terlihat dari luar. Kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah ibu 

mengalami kanker atau pertumbuhan lain di dalam tubuhnya (Sutanto & Fitriana, 

2019). 

c. Tanda dan gejala kehamilan palsu 

 Pseudocyesis (kehamilan palsu) merupakan keyakinan dimana  seorang wanita 

merasakan dirinya sedang hamil namun sebenarnya ia tidak hamil. Wanita yang 

mengalami pseudocyesis akan merasakan sebagian besar atau bahkan semua tanda-

tanda dan gejala kehamilan. Meskipun penyebab pastinya masih belum diketahui, 

dokter menduga  bahwa faktor psikologislah yang mungkin menjadi penyebab 

tubuh untuk “berpikir bahwa ia hamil”. 

Tanda-tanda kehamilan palsu : 

1) Gangguan menstruasi 

2) Perut bertumbuh 

3) Payudara membesar dan mengencang, perubahan pada putting dan mungkin 

produksi ASI 
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4) Merasakan pergerakan janin 

5) Mual dan muntah 

6) Kenaikan berat badan. (Sutanto & Fitriana, 2019) 

3. Perubahan Anatomis dan Fisiologis Kehamilan 

a. Uterus  

 Uterus mengalami peningkatan ukuran dan perubahan bentuk. Pada saat 

kehamilan uterus akan membesar pada bulan pertama karena pengaruh dari 

hormone esterogen dan progesterone yang kadarnya meningkat. Pada wanita hamil 

berat uterus 1000 gram dengan panjang kurang lebih 2,5 cm. 

b. Decidua 

 Decidua merupakan sebutan yang diberikan kepada endometrium pada 

kehamilan. Progesterone dan estrogen pada awalnya diproduksi oleh korpus luteum 

yang menyebabkan decidua menjadi lebih tebal , lebih vaskuer dan lebih kaya di 

fundus. 

c. Myometrium 

 Hormon estrogen sangat berperan dalam pertumbuhan otot di dalam uterus. 

Pada usia kehamilan 8 minggu, uterus akan mulai menghasilkan gelombang kecil 

dari kontraksi yang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks. 

d. Serviks 

 Serviks mengalami pelunakan dan sianosis. Kelenjar pada serviks 

mengalami proliferasi. Segera setelah terjadi konsepsi, mucus yang kental akan 

diproduksi dan menutup kanalis servikal. 
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e. Vagina dan perineum 

 Adanya hipervaskularisasi pada saat kehamilan mengakibatkan vagina dan 

vulva tampak lebih merah dan agak kebiruan (livide). Tanda ini disebut tanda 

Chadwick. 

f. Ovarium 

 Pada awal kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditas kira – kira 

berdiameter 3 cm. kemudian, ia mengecil setelah plasenta terbentuk.  

g. Payudara (Breast) 

 Payudara akan membesar dan tegang  akibat stimulasi hormone 

somatomammotropin, estrogen, dan progesterone tetapi belum mengeluarkan air 

susu. 

h. Kulit 

 Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat – alat tertentu. 

Pigmentasi terjadi karena pengaruh melanophore stimulating hormone (MSH) yang 

meningkat. MSH ini adalah salah satu hormon yang juga dikeluarkan oleh lobus 

anterior hipifisis. Kadang – kadang terdapat deposit pigmen pada pipi, dahi dan 

hidung, yang dikenal dengan kloasma gravidarum. (Sutanto & Fitriana, 2019) 

 

B. Konsep Dasar Tanda Bahaya Kehamilan 

1. Definisi tanda bahaya kehamilan 

 Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya 

bahaya yang dapat terjadi selama masa kehamilan, yang apabila tidak dilaporkan 

atau terdeteksi dini bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Tanda bahaya 

kehamilan harus segera ditangani dan dideteksi sejak dini karena setiap tanda 
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bahaya kehamilan bisa mengakibatkan komplikasi pada masa kehamilan (Sumarni, 

Rahma, & Ikhsan, 2014). 

 Tanda-tanda bahaya kehamilan adalah gejala yang menunjukkan bahwa ibu 

dan bayi dalam keadaan bahaya (Sutanto & Fitriana, 2019). 

2. Macam-macam tanda bahaya selama kehamilan 

a. Preeklamsia 

  Preeklamsia merupakan tekanan darah tinggi disertai dengan proteinuria 

(protein dalam air kemih) atau edema (penimbunan cairan) yang terjadi pada 

kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. 

Klasifikasi preeklamsia ada dua yaitu : 

1) Preeklamsia ringan 

Preeklamsia terjadi jika terdapat tanda-tanda berikut : 

a) Tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih yang diukur pada posisi berbaring 

terlentang atau kenaikan diastolic 15 mmHg atau kenaikan sistolik 30 mmHg atau 

lebih. 

b) Edema umum,kaki, jari, tangan, dan muka atau kenaikan berat badan 1 kg atau 

lebih per minggu. 

c) Proteinuria memiliki berat 0,3 gram atau per liter, kualitatif 1+  atau 2 + pada 

urin kateter atau midstream. 

2) Preeklamsia berat 

Preeklamsia berat ditandai sebagai berikut : 

a) Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih 

b) Proteinuria 5 gram atau lebih per liter 

c) Oliguria yaitu jumlah urine kurang dari 500 cc per 24 jam 
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d) Adanya gangguan serebral, gangguan visus dan rasa nyeri pada epigastrium 

e) Terdapat edema paru dan sianosis. (Ratnawati, 2020) 

b. Perdarahan pervaginan                                                                                                                

  Perdarahan pravaginam dalam kehamilan cukup normal. Pada masa awal 

kehamilan, ibu mungkin akan mengalami perdarahan atau spotting. Perdarahan  

tidak normal yang terjadi pada awal kehamilan (perdarahan merah, banyak atau 

perdarahan dengan nyeri), kemungkinan abortus, mola atau kehamilan ektopik. 

Ciri-ciri perdarahan tidak normal pada kehamilan lanjut (perdarahan merah, 

banyak, kadang – kadang, tidak selalu, disertai rasa nyeri) bisa berarti plasenta 

previa atau solusio plasenta.  

c. Sakit kepala yang hebat, menetap yang tidak hilang.  

  Sakit kepala hebat dan tidak hilang dengan istirahat adalah gejala pre 

eklamsia dan jika tidak diatasi dapat menyebabkan kejang bahkan stroke. 

d. Perubahan visual secara tiba – tiba (pandangan kabur)  

  Pendangan menjadi kabur atau berbayang dapat disebabkan oleh sakit 

kepala yang hebat, sehingga terjadi odema pada otak dan meningkatkan resistensi 

otak yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Perubahan penglihatan atau 

pandangan kabur dapat menjadi tanda dari preeklamsia.  

e. Nyeri abdomen yang hebat  

  Nyeri abdomen yang dirasakan oleh ibu hamil bila tidak ada hubungannya 

dengan persalinan adalah tidak normal. Nyeri yang dikatakan tidak normal apabila 

ibu merasakan nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat, hal 

ini kemungkinan karena appendisitis, kehamilan ektopik, abortus, penyakit radang 

panggul, gastritis.  
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f. Bengkak pada wajah atau tangan.  

  Hampir setiap ibu hamil mengalami bengkak normal pada kaki yang 

biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau 

meninggikan kaki. Hal tersebut  menunjukkan tanda bahaya apabila muncul 

bengkak pada wajah  dan tangan dan tidak hilang setelah beristirahat dan disertai 

keluhan fisik lain. Hal ini dapat merupakan tanda anemia, gagal jantung atau 

preeklamsia.  

g. Bayi bergerak kurang dari seperti biasanya  

  Pada ibu yang sedang hamil ibu akan merasakan gerakan janin yang berada 

di kandungannya pada bulan ke 5 atau sebagian ibu akan merasakan gerakan janin 

lebih awal. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 x dalam periode 3 jam. Gerakan 

bayi akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan 

dan minum dengan baik. 

 (Sutanto & Fitriana, 2019). 

 

C. Konsep Dasar Pengetahuan 

1. Definisi pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang berada di kepala kita. Kita 

dapat mengetahui segala sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain 

pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain (Dewi, 

Sucipto, & Istichomah, 2018). 

 Menurut Notoatmodjo (2014), pengetahuan adalah hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan tiap orang akan 

berbeda-beda tergantung dari bagaimana seseorang menggunakan penginderaannya 

masing-masing terhadap objek atau sesuatu (Masturoh & Anggita, 2018). 
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 Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah tersedia, sementara orang lain 

tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah suatu pembentukan yang terus-menerus 

oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya 

pemahaman-pemahaman baru (Budiman & Riyanto, 2013). 

2. Tingkat pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo (2014), pengetahuan seseorang terhadap suatu objek 

memiliki intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar tingkat 

pengetahuan tersebut dibagi menjadi enam tingkat pengetahuan, yaitu : 

a. Tahu (know)  

 Pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas berupa mengingat kembali apa 

yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga tingkatan pengetahuan pada tahap ini 

merupakan tingkatan yang paling rendah. Contoh tahapan ini antara lain: 

menyebutkan definisi pengetahuan atau menguraikan tanda dan gejala suatu 

penyakit.  

b. Memahami (comprehension)  

 Pengetahuan pada tahap ini dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

dimana seseorang dapat menjelaskan tentang objek atau sesuatu dengan benar. 

Contohnya dapat menjelaskan tentang pentingnya catatan pada rekam medis.  

c. Aplikasi (application)  

 Dimana seseorang dapat mengaplikasikan atau menerapkan materi yang 

telah dipelajarinya pada situasi kondisi nyata atau sebenarnya. Misalnya melakukan 

kegiatan pelayanan pendaftaran.  
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d. Analisis (analysis)  

 Analisis merupakan dimana seseorang memiliki kemampuan menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen yang ada kaitannya satu 

sama lain. Contoh pada tahap ini yaitu menganalisis kelengkapan dokumen rekam 

medis menurut metode Huffman dan metode Hatta.  

e. Sintesis (synthesis)  

 Pengetahuan pada tahap ini berupa kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan berbagai unsur pengetahuan yang telah ada menjadi suatu pola baru 

yang lebih menyeluruh. Contohnya menyusun alur rawat jalan atau rawat inap. 

f. Evaluasi (evalution)  

 Pengetahuan pada tahap ini berupa kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi dapat digambarkan sebagai proses 

merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan 

untuk membuat alternatif keputusan (Masturoh & Anggita, 2018). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

 Menurut Budiman & Riyanto (2013), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan 

 Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain 

agar dapat memahami sesuatu hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi 

pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada 

akhirnya pengetahuan yang dimilikinya akan semakin banyak. Sebaliknya, jika 

seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan menghambat 
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perkembangan sikap orang tersebut terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai 

yang baru diperkenalkan.  

b. Pekerjaan  

 Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Informasi/media massa 

  Informasi adalah sesuatu yang dapat kita ketahui, namun ada juga informasi 

yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. 

d. Budaya 

 Budaya sangat dapat memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, 

dikarenakan apa yang disampaikan kepada dirinya biasanya terlebih dahulu 

disaring berdasarkan kebudayaaan disekitar yang mengikatnya.  

e. Lingkungan 

 Lingkungan sekitar Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan 

sikap pribadi atau sikap seseorang. Kebudayaan lingkungan tempat kita hidup dan 

dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila 

dalam suatu wilayah mempunyai sikap menjaga kebersihan lingkungan, maka 

sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap selalu menjaga 

kebersihan lingkungan.  

f. Pengalaman 

 Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 
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pengetahuan yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa 

lalu. 

g. Usia 

 Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir yang dimiliki seseorang. 

Semakin bertambah usia seseorang akan semakin berkembang pula daya tangkap 

dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. 

(Budiman & Riyanto, 2013). 

4. Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Bila seseorang mampu menjawab mengenai materi tertentu baik secara lisan 

maupun tulisan, maka dapat dikatakan seseorang tersebut mengetahui bidang 

tersebut. Sekumpulan jawaban yang telah diberikan tersebut disebut pengetahuan 

(Budiman & Riyanto, 2013). 

 Kategori tingkat pengetahuan seseorang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan 

yang didasarkan pada nilai persentase yaitu sebagai berikut.  

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya ≥ 75%.  

b. Tingkat pengetahuan kategori Cukup jika nilainya 56–74%.  

c. Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya < 55%. 

 

D. Konsep Dasar Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya 

Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 

  Tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan pada masa 

pandemi covid-19 memiliki peranan yang sangat penting dalam periode kehamilan, 

sehingga jika ibu telah mengetahui tanda bahaya kehamilan pada masa pandemi 

covid-19 ,ibu akan mengetahui apa saja gejala-gejala bila terinfeksi virus tersebut 

dan bila ibu sedang mengalami kondisi tersebut ibu dapat segera mengambil 
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keputusan tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 

komplikasi dan memburuknya kondisi ibu, dengan itu masalah dapat terdeteksi 

lebih awal dan lebih cepat pula penanganan yang dapat dilakukan. 

   Ibu hamil tercatat sebagai salah satu kelompok rentan resiko terinfeksi 

covid-19 dikarenakan pada masa kehamilan terjadinya perubahan fisiologis yang 

mengakibatkan penurunan kekebalan parsial dan dapat menyebabkan dampak yang 

serius bagi ibu hamil (Liang & Acharya, 2020). 

  Sampai saat ini, pengetahuan tentang infeksi covid-19 dalam hubungannya 

dengan kehamilan dan janin masih terbatas dan belum ada rekomendasi spesifik 

untuk penanganan ibu hamil dengan covid-19. Berdasarkan data yang terbatas 

tersebut dan beberapa contoh kasus pada penanganan Corona virus sebelumnya 

(SARS-CoV dan MERS-CoV) dan beberapa kasus covid-19, dipercaya bahwa ibu 

hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas dan 

mortalitas dibandingkan dengan populasi umum pada saat masa pandemi (Chalid 

& Saroyo, 2020). 

  

 

 

 

 


