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Abstrak  

 

Sikap Ibu Hamil Dalam Mencegah Komplikasi Kehamilan Resiko Tinggi 

  Disusun oleh : Aprilia Tri Wulandari 

 

Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas merupakan masalah kesehatan yang penting, bila 

tidak ditanggulangi akan menyebabkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi.. 

Pemeriksaan kehamilan memberikan dampak yang cukup berarti pada hasil  akhir suatu 

kehamilan. Tanpa pemeriksaan kehamilan yang teratur kita tidak akan dapat mendeteksi 

lehih dini bila terdapat kelainan dalam kehamilan. Mengetahui Sikap Ibu Hamil Dalam 

Mencegah Komplikasi Kehamilan  

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriftif. Seluruh pasien ibu hamil 

yang berkunjung ke Puskesmas Babadan Ponorogo, pada bulan Januari sampai Desember 

2011 berjumlah sebanyak 532 pasien dan rata-rata setiap bulan sebanyak 42 pasien. 

Sampel yang digunakan Sebagian Ibu hamil yang digunakan sebanyak  pasien 38 pasien. 

Pengumpulan data menggunakan angket atau kuisioner. Pengolaan data dengan 

editing,scroning, tabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

 Hasil penelitian yang diperoleh pada sikap ibu hamil dalam mencegah komplikasi 

kehamilan sebagian besar 20 responden (53%) mempunyai sikap positif. Dan 18 

responden (47%) yang mempunyai sikap negatif. Yang disebabkan oleh kurangnya 

informasi dan kehamilan yang pertama. 

Karena keterbatabasan peneliti diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah sampel 

dan bisa mengali lebih dalam tentang perbedaan  tentang Sikap Ibu Hamil Dalam 

Mencegah Komplikasi Kehamilan Di Puskesmas Babadan Desa Babadan Kecamatan 

Babadan Ponorogo 

Kata kunci : Sikap, mencegah komplikasi kehamilan 
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ABSTRACT 

 

Maternal attitudes in Preventing High-Risk Pregnancy Complications 

Prepared by: Aprilia Tri Wulandari 

Complications of pregnancy, childbirth and postpartum is an important health problem, if not 

addressed will lead to maternal and infant mortality rates are high .. Prenatal significant 

impact on the outcome of a pregnancy. Without regular prenatal care we will not be able to 

detect if there are abnormalities lehih early in pregnancy. Knowing the attitude of Pregnant 

Women to Prevent Complications In Pregnancy 

This research use descriptive research design. All patients were pregnant women who visited 

the health center Babadan Roxburgh, from January to December 2011 and numbered as many 

as 532 patients per month on average as many as 42 patients. 

Some samples used Pregnant women who used the patient as much as 38 patients. Data 

collection using questionnaires or questionnaires. Refineries data editing, scroning, tabulation 

and presented in tabular and narrative. 

The results obtained in the attitude of pregnant women in preventing complications of 

pregnancy most of the 20 respondents (53%) had a positive attitude. And 18 respondents 

(47%) having a negative attitude. Caused by a lack of information and the first pregnancy. 

Because the researchers expected keterbatabasan further research to increase the sample and 

can multiply more about the differences about the attitude of Pregnant Women to Prevent 

Complications In Pregnancy In the village health center Babadan Babadan Babadan 

Roxburgh District 

Key words: Attitude, prevent complications of pregnancy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dari hari 

pertama haid terakhir. Komplikasi kehamilan adalah kegawat daruratan 

obstetrik yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi 

(Prawirohardjo, 2000). Kematian ibu dalam proses reproduksi merupakan 

tragedi yang mencemaskan, karena keberadaan seorang ibu merupakan 

tonggak utama untuk tercapainya keluarga yang sejahtera dan kematian 

seorang ibu merupakan suatu bencana bagi keluarganya (Nerseri Barus, USU 

2001) . Untuk itu, sikap ibu dalam mencegah komplikasi kehamilan atau 

untuk mengurangi komplikasi kehamilan secara dini yaitu harus melakukan 

pemeriksaan rutin sesuai anjuran petugas kesehatan (Dokter,Bidan). Agar ibu, 

suami, dan keluarga dapat mengetahui secepatnya cara mencegah komplikasi 

kehamilan dan jika ada masalah yang timbul dalam kehamilan (Depkes RI, 

2009) . 

Mortalitas dan morbilitas pada wanita hamil adalah masalah besar di 

negara berkembang. Di negara miskin sekitar 25-50%. Kematian wanita 

subur disebabkan hal yang berkaitan dengan kehamilan. Kematian saat 

melahirkan biasanya menjadi faktor utama mortalitas wanita muda pada 

masa puncak produktivitasnya. Tahun 1996 WHO (Word Healty 

Organizasion) memperkirakan lebih dari 585.000 ibu pertahunnya 

meninggal saat hamil atau bersalin sebenarnya lebih dari 50% kematian di 
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negara berkembang (Prawirohardjo, 2002). Ibu hamil di negara-negara 

Afrika dan Asia selatan menghadapi komplikasi kehamilan saat hamil dan 

melahirkan sekitar 200 kali  lebih besar dibandingkan ibu hamil yang 

dihadapi ibu di negara maju. Tiap tahun terdapat 150 juta ibu hamil di 

negara berkembang.Sekitar 500.000 diantaranya akan meninggal akibat 

penyebab kehamilan, dan 50 juta lainya menderita karena kehamilannya 

mengalami komplikasi (Widyastuti, 2003) .  

Kematian ibu hamil di Indonesia adalah perdarahan, infeksi dan 

eklamsia, selain itu tercakup pula kematian akibat abortus dan partus lama. 

Sekitar 50% kematian ibu disebabkan oleh penyakit memburuk akibat 

kehamilan, misalnya penyakit jantung dan infeksi kronis. Keadaan ibu sejak 

pra hamil dapat mempengaruhi kehamilannya, penyebabnya kematian ibu 

ini antara lain adalah anemia, kurang energi kronik (KEK) dan keadaan “ 4 

terlalu” muda atau tua, sering dan banyak (Prawirohardjo,2003) . Dari suatu 

penelitian di 12 rumah sakit Pendidikan di Indonesia diketahui Angka kematian 

ibu berkisar antara 2,5 - 14 per 1000 kelahiran hidup dan diketahui bahwa 94% 

kematian ibu merupakan akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan 

dan nifas, dan hanya sekitar 5% disebabkan oleh penyakit lain yang memburuk 

akibat kehamilan dan persalinan ibu (Sofia Elvi, 2002) . 

Menurut SKDI atau (Survey Kesehatan Daerah Indonesia) pada bulan  

Juli 2005, AKI masih berkisar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah 

berusaha menurunkan  AKI dari 309 per 100.000 kelahiran hidup (SKDI) 

menjadi 125 per 100.00 pada tahun 2010 (Depkes RI 2010). Bidang bina 
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Yangkes pada tahun 2008 melaporkan terjadinya 487 kasus kematian ibu di 

Jawa Timur dengan penyebab terbanyak yaitu perdarahan 161 kasus 

(33,06%), hipertensi dalam kehamilan 121 kasus (24,85%) dan 38 kasus 

infeksi (7,80%) serta 167 kasus karena sebab lain (34,29%), dengan jumlah 

perkiraan ibu hamil yang mengalami komplikasi sebanyak 135.256 orang 

(20% dari sasaran ibu hamil) (Dinkes JawaTimur;2009). Di Ponorogo dari 

ibu hamil 13.598 yang diperkirakan komplikasi kehamilan sebanyak 2.720 

(Dinkes Ponorogo 2011) . 

Hasil study pendahuluan dari 10 orang ibu hamil tentang sikap ibu 

hamil di Puskesmas Babadan Ponorogo ini ternyata masih terdapat 70% (7 

orang) ibu hamil yang mempunyai sikap yang kurang baik tentang cara 

pencegahan komplikasi kehamilan, sedang jumlah ibu hamil yang 

mempunyai sikap  tentang pencegahan  komplikasi kehamilan yaitu 

sebanyak 30% (3 orang) .  

Faktor komplikasi kehamilan bisa memberikan suatu angka yang 

sesuai dengan beratnya komplikasi kehamilan seperti faktor resiko sebelum 

hamil 1) Faktor usia < 15 tahun atau kurang lebih rentang terjadinya pre 

eklamsi. 2) Wanita yang berusia 35 tahun atau lebih, lebih rentan terhadap 

tekanan darah tinggi, diabetes atau fibroid di dalam rahim serta lebih rentan 

terhadap ngagguan persalinan. Diatas 35 tahun komplikasi kehamilan 

memiliki bayi dengan kelainan kromosom (misalnya Sindroma Down) 

semakin meningkat. 3) Wanita pada saat tidak hamil memiliki berat badan 

kurang dari 50 kg lebih rentan melahirkan bayi yang lebih kecil dari usia 
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kehamilan KMK (kecil masa kehamilan). 4) Kenaikan berat badan selama 

kehamilan kurang dari 7,5 kg rentan melahirkan bayi yang lebih kecil. 5) 

Seorang wanita yang memiliki tinggi badan kurang dari 1,5 meter, lebih 

rentan memiliki panggul yang sempit, selain itu wanita tersebut juga 

memiliki komplikasi kehamilan untuk  mengalami persalinan prematur dan 

melahirkan bayi yang sangat kecil (Pelayanan Kesehatan Maternal dan 

Neonatal, 2002) . 

Setiap wanita hamil menghadapi komplikasi kehamilan yang bisa 

mengancam jiwanya. Oleh karena itu , setiap wanita hamil memerlukan 

sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode anternatal : satu kali kunjungan 

selama trimester pertama (sebelum 14 minggu), satu kali kunjungan selama 

trimester kedua (antara minggu 14-28), dua kali kunjungan selama trimester 

ketiga (antara 28-36 dan sesudah minggu 36) (Pelayanan Kesehatan 

Maternal dan Neonatal, 2002) .  

Dari data diatas peneliti ingin mengetahui seberapa besar sikap ibu 

hamil untuk mencegah komplikasi kehamilan, untuk itu peneliti melakukan 

penelitian ini. 

B . PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Sikap Ibu Hamil 

Dalam Mencegah Komplikasi Kehamilan di Puskesmas Babadan 

Ponorogo ?” 
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C . TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui Sikap Ibu Hamil Dalam Mencegah Komplikasi 

Kehamilan. 

D . MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat teoritis 

a.  Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah koleksi karya tulis ilmiah yang bertema tentang 

perawatan anternatal khususnya sikap ibu hamil dalam mencegah 

komplikasi kehamilan.  

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat di jadikan sebagai acuan atau dasar dalam pembuatan 

penelitian selanjutnya yang bertemakan tentang komplikasi 

kehamilan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi institusi Puskesmas 

Sebagai masukan, khususnya untuk KIA dalam meningkatkan 

penyuluhan terkait komplikasi kehamilan. 

b. Bagi pasien 

Menambah pengetahuan,pemahaman dan wawasan 

sehingga pasien mengerti tentang pencegahan komplikasi 

kehamilan. 
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