
7 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Persalinan Normal 

2.1.1  Pengertian 

Persalinan   normal   adalah   proses   pengeluaran   janin   yang 

terjadi  pada  kehamilan  cukup  bulan  (37 -42  minggu)  lahir  spontan 

dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa 

komplikasi baik ibu maupun janin (Prawirohardjo, 2005). 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat 

hidup di dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjosastro, 2002). 

Beberapa istilah yang dipakai adalah: 

1. Gravida adalah seorang wanita yang sedang hamil

2. Primigravida adalah seorang wanita yang baru pertama kali hamil

3. Multigravida adalah wanita yang sudah berkali-kali hamil

4. Nulipara adalah wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang dapat hidup

di dunia luar (viable)

5. Para adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi

6. Primipara adalah wanita yang telah melahirkan satu kali

7. Multipara adalah wanita yang telah melahirkan beberapa kali bayi

8. Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 6 kali atau lebih.

9. Paritas adalah jumlah kelahiran bayi yang lalu yang dapat hidup di dunia luar

10. Parturient adalah seorang wanita yang sedang dalam persalinan atau dalam

inpartu

11. Peurpura adalah seorang wanita yang baru saja selesai melahirkan bayi.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... DIANA PEFBRIANTI



8 
 

 
 

12. Abortus adalah pengeluaran kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia 

luar. 

2.1.2 Tanda-tanda permulaan persalinan 

Tanda-tanda permulaan persalinan sebelum terjadi persalinan yang 

sebenarnya, beberapa minggu sebelumnya, wanita memasuki “bulan-nya” atau 

“minggu-nya” atau hari-nya. Yang disebut kala pendahuluan. Kala pendahuluan 

memberikan tanda-tanda sebagai berikut (Mochtar, 2011): 

1. Lightening atau settling atau  dropping, yaitu kepala turun memasuki pintu 

atas panggul, terutama pada primigravida. Pada multipara, hal tersebut tidak 

begitu jelas. 

2. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 

3. Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karena kandung 

kemih tertekan oleh bagian bawah janin. 

4. Perasaan nyeri di perut dan dipinggang oleh adanya kontraksi-kontraksi 

lemah uterus, kadang-kadang disebut ”false labor pains”. 

5. Serviks menjadi lembek; mulai mendatar, dan sekresinya bertambah, 

mungkin bercampur darah (bloody show). 

2.1.3 Tanda-tanda Inpartu 

1. Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur. 

2. Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena robekan-

robekan kecil pada pada serviks. 

3. Kadang-kadang, ketuban pecah dengan sendirinya  

4. Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada pembukaan. 
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2.1.4 Tahap Persalinan 

Menurut Sarwono (2005), persalinan dibagi menjadi 4 tahap yaitu : 

1. Kala I (kala pembukaan) 

Kala  satu  persalinan  adalah  permulaan  kontraksi persalinan sejati, 

yang ditandai oleh perubahan serviks yang progresif yang diakhiri dengan 

pembukaan lengkap (10 cm) pada primipara kala I berlangsung kira-kira 13 

jam, sedangkan pada multipara kira-kira 7 jam. 

Terdapat 2 fase pada kala satu, yaitu : 

1)    Fase laten 

Merupakan periode waktu dari awal persalinan hingga ke titik  ketika  

pembukaan  mulai  berjalan  secara  progresif, yang umumnya dimulai sejak 

kontraksi mulai muncul hingga pembukaan tiga sampai empat sentimeter 

atau permulaan fase aktif berlangsung dalam 7-8 jam. Selama fase ini 

presentasi mengalami penurunan sedikit hi ngga tidak sama sekali. 

2)   Fase aktif 

Merupakan periode waktu dari awal kemajuan aktif pembukaan menjadi 

komplit dan mencakup fase transisi, pembukaan pada umumnya dimulai 

dari 3 -4 cm hingga 10 cm dan berlangsung selama 6 jam. Penurunan bagian 

presentasi janin yang progresif terjadi selama akhir fase aktif dan selama 

kala dua persalinan. 

Fase aktif dibagi dalam 3 fase, antara lain : 

(1) Fase akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 

cm 
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(2) Fase dilatasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan sangat cepat, dari 4 

cm menjadi 9 cm 

(3) Fase deselerasi, yaitu pembukaan menjadi lamban kembali dalam 

waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap (Prawirohardjo, 2005). 

 Pada kala I tugas penolong adalah mengawasi dan menanamkan semangat 

kepada ibu bahwa proses persalinan adalah fisiologis tanamkan rasa percaya diri 

dan percaya pada penolong. 

 Pemberian obat atau tindakan hanya dilakukan apabila perlu dan ada 

indikasi. Apabila ketuban belum pecah, wanita inpartu boleh duduk atau berjalan-

jalan. Jika berbaring, sebaiknya ke sisi terletaknya punggung janin. Jika ketuban 

sudah pecah, wanita tersebut dilarang berjalan-jalan harus berbaring. Periksa 

dalam pervaginam dilarang, kecuali ada indiksi, karena setiap pemeriksaan akan 

membawa infeksi, apalagi jika dilakukan tanpa memperhatikan sterilitas. Pada 

kala pembukaan dilarang mengedan karena belum waktunya dan hanya akan 

menghabiskan tenaga ibu. Biasanya, kala I berakhir apabila pembukaan sudah 

lengkap sampai 10 cm. 

2. Kala II (kala pengeluaran janin) 

Depkes RI (2002), beberapa tanda dan gejala persalinan kala II adalah 

Ibu merasakan ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi, Ibu 

merasakan peningkatan tekanan pada rectum atau vaginanya, perineum 

terlihat menonjol , vulva vagina dan   sfingter  ani   terlihat  membuka,   

peningkatan   pengeluaran lendir darah. 

Pada kala II his terkoordinir, kuat, cepat dan lama, kira- kira  2-3  

menit  sekali.  Kepala  janin  telah  turun  masuk  ruang panggul  sehingga  
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terjadi  tekanan  pada  otot -otot  dasar  panggul yang  secara  reflektoris  

timbul  rasa  mengedan,  karena  tekanan pada rectum, ibu seperti ingin buang 

air besar dengan tanda anus terbuka.   Pada   waktu   his   kepala   janin   mulai   

terlihat,   vulva membuka dan  perenium  meregang.  Dengan  his  mengedan  

yang terpimpin  akan  lahirlah  kepala  dengan  diikuti  seluruh  badan janin. 

Kala  II pada primi  :  1½  - 2  jam,  pada multi  ½  - 1  jam (Mochtar, 

2002). Pada permulaan kala II, umumnya kepala janin telah masuk P.A.P  

ketuban yang menonjol biasanya akan pecah sendiri. Apabila belum pecah, 

ketuban harus dipecahkan. His datang lebih sering dan lebih kuat, lalu timbulla his 

mengedan. Penolong harus telah siap untuk memimpin persalinan. 

Ada 2 cara ibu mengedan: 

1. Posisi berbaring sambil merangkul merangkul kedua pahanya dengan kedua 

lengan sampai batas siku. Kepala diangkat sedikit hingga dagu mengenai 

dada. Mulut dikatup. 

2. Dengan sikap seperti diatas, tetapi badan miring ke arah terdapatnya 

punggung janin dan hanya satu kaki yang dirangkul, yaitu yang sebelah atas. 

Apabila kepala janin telah sampai di dasar panggul, vulva mulai terbuka 

(membuka pintu), rambut kepala kelihatan. Setiap kali his, kepala lebih maju, 

anus terbuka, perinium meregang. Penolong harus menahan perinium dengan 

tangan kanan beralaskan kain kasa atau kain doek steril supaya tidak terjadi 

robekan (ruptur perinei). Pada primigravida, dianjurkan melakukan episiotomi. 

 Episiotomi dilakukan jika perinium menipis dan kepala janin tidak masuk 

lagi ke dalam vagina, yaitu dengan jalan mengiris atau menggunting perinium. 

Ada 3 arah irisan, yaitu medialis, mediolateralis dan lateralis. Tujuan episiotomi 
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adalah supaya tidak terjadi robekan perinium yang tidak teratur dan robekan pada 

m. spinchter ani yang jika tidak dijahit dan dirawat dengan baik akan 

menyebabkan inkontinensia alvi. Selanjutnya yaitu Ekspresi Kristeller dengan 

mendorong fundus uteri sewaktu ibu mengedan, tujuanya membantu tenaga ibu 

untuk melahirkan kepala (jarang digunakan karena dapat menyebabkan ruptur 

uteri, atonia uteri, trauma organ-organ dalam perut, dan solusio plasenta. 

 Ketika perinium meregang dan menipis, tangan kiri penolong menekan 

bagian belakang kepala janin ke arah anus, tangan kanan di perinium. Dengan 

ujung-ujung jari tangan kanan, dicoba mengait dagu janin untuk di dorong pelan-

pelan ke arah simfisis. Dengan pimpinan yang baik dan sabar, lahirlah kepala 

dengan ubun-ubun kecil (suboksiput) di bawah simfisis sebagai hipomoklion, 

kemudian secara berturut-turut tampaklah bregma  (ubun-ubun besar), dahi, muka 

dan dagu. Perhatikan apakah tali pusat melilit leher, kalau ada, lepaskan. Kepala 

akan mengadakan putaran ke salah satu paha ibu. Lahirkan bahu depan dengan 

menarik kepala ke arah anus (bawah), lalu bahu belakang dengan menarik pelan-

pelan ke arah simfisis (atas). Melahirkan badan, bokong, dan kaki lebih mudah, 

yaitu dengan mengait kedua ketiak janin.  

 Bayi baru lahir yang sehat dan normal akan segera menangis, menggerakkan 

kaki dan tanganya. Bayi diletakkan dengan kepala lebih rendah, kira-kira 

membuat sudut 30 derajat dengan bidang datar. Mulut dan hidung dibersihkan, 

dan lendir diisap dengan pengisap lendir, tali pusat di klem pada 2 tempat: 5 dan 

10 cm dari umbilikus, lalu digunting diantaranya. Ujung tali pusat pada bayi diikat 

dengan pita atau benang atau klem plastik sehingga tidak ada pendarahan. 

Lakukan pemeriksaan ulang pada ibu: kontraksi atau palpasi rahim, kandung 
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kemih penuh atau tidak. Kalau penuh, kandung kemih harus dikosongkan sebab 

dapat menghalangi kontraksi rahim dan menyulitkan kelahiran uri. 

3.    Kala III (pengeluaran plasenta ) 

 Menurut Depkes RI (2002), tanda-tanda lepasnya plasenta mencakup  

beberapa  atau  semua  hal  dibawah  ini:   Perubahan bentuk dan tinggi 

fundus, tali pusat memanjang, semburan darah tiba-tiba. 

Setelah   bayi   lahir   kontraksi   rahim   istirahat   sebentar. Uterus  

teraba  keras  dengan  fundus  uterus  setinggi  pusat,  dan berisi plasenta 

yang menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian timbul 

his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit plasenta  

terlepas, terdorong ke dalam  vagina akan lahir spontan atau sedikit 

dorongan dari atas simfisis atau fundus  uteri.  Seluruh  proses  biasanya  

berlangsung  5 -30  menit setelah  bayi  lahir.  Pengeluaran  plasenta  

disertai  pe ngeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Mochtar, 2002). 

 Manajemen aktif kala III meliputi pemberian oksitosin dengan segera, 

pengendalian tarikan pada tali pusat, dan pemijatan uterus segera setelah plasenta 

lahir. Jika menggunakan manajemen aktif dan plasenta belum lahir juga dalam 

waktu 30 menit, periksa kandung kemih dan lakukan kateterisasi, periksa adanya 

tanda pelepasan plasenta, berikan oksitosin 10 unit (intramuskular) dosis ketiga, 

dan periksa si ibu dengan seksama dan jahit semua robekan pada serviks dan 

vagina kemudian perbaiki episiotomi (Moh. Wildan dan A. Alimul H, 2008). 
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4.  Kala IV 

 Kala   pengawasan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 1 jam. Periksa 

fundus uteri setiap 15 menit pad jam pertama dan setiap 20-30 menit selama jam 

kedua. Jika kontraksi tidak kuat massase uterus sampai menjadi keras.  

 Periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih dan perdarahan setiap 15 menit 

pada jam pertama dan setiap 30 menit selama jam kedua. Selain itu perawat juga 

menganjurkan untuk minum agar mencegah dehidrasi. Higene juga perlu 

diperhatikan, istirahat dan biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan 

hubungan ibu dan bayi. Sebagai permulaan dengan menyusui bayi karena 

menyusui dapat membantu uterus berkontraksi. (Moh. Wildan dan A. Alimul H, 

2008). 

2.1.5 Proses Terjadinya Persalinan 

Menurut Mochtar (2011) sebab-sebab yang menimbulkan persalinan adalah: 

1.  Teori penurunan hormon 

 Pada saat 1-2 minggu sebelum partus, mulai terjadi penurunan kadar hormon 

esterogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos 

rahim. Karena itu, akan terjadi kekejangan pembuluh darah yang menimbulkan 

his jika kadar progesteron turun. 

2.  Teori plasenta menjadi tua 

 Penuaan plasenta akan menyebabkan turunnya kadar esterogen dan 

progesteron sehingga terjadi kekejangan pembuluh darah. Hal tersebut akan 

menimbulkan kontraksi rahim. 
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3.   Teori iritasi mekanik 

Di belakang serviks, terletak ganglion servikale (pleksus Frankenhauser). 

Apabila ganglion tersebut digeser dan ditekan, misalnya oleh kepala janin, akan 

timbul kontraksi uterus. 

4.   Teori distensi rahim 

Rahim yang menjadi besar dan meregang menyebabkan iskemia otot-otot 

rahim sehingga mengganggu sirkulasi uteroplasenta. 

5. Induksi partus (induction of labour). Partus dapat pula ditimbulkan dengan: 

1) Gagang laminaria: beberapa laminaria dimasukan dalam kanalis serviks 

dengan tujuan merangsang pleksus Frankenhauser. 

2) Amniotomi: pemecahan ketuban. 

3) Tetesan oksitosin: pemberian oksitosin melalui tetesan per infus. 

2.1.6 Faktor yang Mempengaruhi Persalinan 

Menurut Manuaba (2007), faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu : 

1. Power 

His (kontraksi ritmis otot polos uterus) adalah kekuatan mengejan ibu 

keadaan kardiovaskuler respirasi metabolik ibu. 

Kontraksi uterus berirama teratur dan involunter serta mengikuti pola  

yang berulang. Setiap  kontraksi uterus memiliki tiga fase yaitu: increment 

(ketika intensitasnya terbentuk), acme (puncak atau maksimum), decement 

(ketika relaksasi). 

Kontraksi uterus terjadi karena adanya penimbunan dan pengikatan 

kalsium pada Retikulum Endoplasma (RE) yang bergantung pada Adeno 

Triphospat (ATP) dan sebaliknya  E2 dan F2   mencegah penimbunan dan 
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peningkatan oleh ATP pada RE, RE membebaskan kalsium ke dalam intra 

selular dan menyebabkan kontraksi miofibril. Setelah miofibril berkontraksi,   

kalsium kembali  lagi ke RE sehingga kadar kalsium intraselular akan 

berkurang dan menyebabkan relaksasi miofibril. 

Peregangan serviks oleh kepala janin akhirnya menjadi cukup kuat 

untuk menimbulkan daya kontraksi korpus uteri dan akan mendorong janin 

maju sampai janin dikeluarkan. Ini sebagai umpan  balik  positif,  kepala  

bayi  meregang  serviks,  regangan serviks merangsang kontraksi fundus 

mendorong bayi ke bawah dan  meregangkan  serviks  lebih  lanjut,  siklus  

ini  berlangsung terus menerus. 

Kontraksi uterus bersifat otonom artinya tidak dapat dikendalikan 

oleh parturien, sedangkan saraf simpatis dan parasimpatis hanya bersifat 

koordinatif (Wiknjosastro, 2002). 

1) Kekuatan his kala I bersifat: 

(1) Kontraksi bersifat simetris.  

(2) Fundus dominan. 

(3) Involunter artinya tidak dapat diatur oleh parturien. 

(4) Kekuatan makin besar dan pada kala  pengeluaran diikuti dengan 

reflek mengejan. 

(5) Diikuti  retraksi  artinya  panjang  otot  rahim  yang berkontraksi 

tidak akan kembali ke panjang semula. 

(6) Setiap  kontraksi  mulai  dari  “pace  maker”  yang  terletak sekitar  

insersi  tuba  dengan  arah  penjalaran  ke  daerah serviks uteri 

dengan kecepatan 2 cm per detik. 
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2)   Kekuatan his kala II 

Kekuatan  his  pada  akhir  kala  pertama  atau  permulaan  kala dua  

mempunyai  amplitudo  60  mmHg,  interval  3 -4  menit, durasi   berkisar   

60-90   detik.   Kekuatan   his   menimbulkan putaran paksi dalam, 

penurunan kepala atau bagian terendah menekan   serviks   di   mana   

terdapat   fleksus   frikenhauser sehingga terjadi reflek mengejan. Kekuatan 

his dan reflek mengejan  mengakibatkan  ekspulsi  kepala  sehingga  

berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, muka, kepala seluruhnya. 

3)   Kekuatan his kala III 

Setelah  istirahat  sekitar  8-10  menit  berkontraksi  untuk melepaskan 

plasenta dari insersinya. 

4)   Kekuatan his kala IV 

Setelah  plasenta  lahir  kontraksi  rahim  tetap  kua t  dengan 

amplitudo sekitar 60-80 mmHg. Kekuatan kontraksi ini tidak diikuti oleh 

interval pembuluh darah tertutup rapat dan terjadi kesempatan membentuk 

trombus. Melalui kontraksi yang kuat dan  pembentukan  trombus  terjadi  

penghentian  pen geluaran darah postpartum (Wiknjosastro, 2002). 

2.  Passage 

Passage adalah keadaan jalan lahir, jalan lahir mempunyai kedudukan 

penting dalam proses persalinan untuk mencapai kelahiran bayi. Dengan 

demikian evaluasi jalan lahir merupakan salah satu faktor yang menentukan 

apakah persalinan dapat berlangsung  pervaginam  atau  sectio  sesaria.  

Pada  jalan  lahir tulang dengan panggul ukuran normal apapun jenis 

pokoknya kelahiran  pervaginam  janin  dengan  berat  badan  yang  normal 
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tidak  akan  mengalami  kesukaran,  akan  tetapi  karena  pengaruh gizi, 

lingkungan atau hal-hal lain. Ukuran panggul dapat menjadi lebih kecil dari 

pada standar normal, sehingga biasa terjadi kesulitan dalam persalinan 

pervaginam. 

Pada  jalan  lahir  lunak  yang  berperan  pada  persalinan adalah 

segmen bawah rahim, servik uteri dan vagina. Disamping itu otot-otot 

jaringan ikat dan ligamen yang menyokong alat -alat urogenital juga sangat 

berperan pada persalinan. 

3.  Passanger 

 Passager  adalah  janinnya  sendiri,  bagian   yang  paling besar dan 

keras pada janin adalah kepala janin, posisi dan besar kepala  dapat  

mempengaruhi  jalan  persalinan,  kepala  janin  ini pula yang paling banyak 

mengalami cedera pada persalinan, sehingga dapat membahayakan hidup 

dan kehidupan janin kelak, hidup sempurna, cacat atau akhirnya meninggal. 

Biasanya apabila kepala janin sudah lahir, maka bagian -bagian lain 

dengan mudah menyusul kemudian. 

4.  Respon psikologi 

 Perasaan positif berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-

benar terjadi realitas “kewanitaan sejati” yaitu munculnya rasa bangga biasa 

melahirkan  atau memproduksi  anaknya.  Mereka seolah-olah mendapatkan 

kepastian bahwa kehamilan yang semula dianggap sebagai suatu “keadaan yang 

belum pasti“ sekarang menjadi hal yang nyata. Psikologis meliputi: melibatkan 

psikologis ibu, emosi dan persiapan intelektual, pengalaman bayi sebelumnya, 

kebiasaan adat, dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu. 
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5.  Penolong 

 Peran dari penolong persalinan dalam hal ini adalah mengantisipasi dan 

menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Proses 

tergantung dari kemampuan skill dan kesiapan penolong dalam menghadapi 

proses persalinan. 

 Dikemukiakan 2 teori untuk menjelaskan mengapa lebih banyak letak kepala 

dibandingkan letak lainnya, yaitu: 

1. Teori akomodasi: bentuk rhim memungkinkan bokong dan ekstremitas yang 

besar volumenya untuk berada di atas, sedangkan kepala berada di bawah 

menempati ruangan yang lebih sempit. 

2. Teori gravitasi: karena relatif besar dan berat, kepala akan turun ke bawah. 

Karena his yang kuat, teratur dan sering kepala janin turun memasuki pintu 

atas panggul (engagement). Karena menyesuaikan diri dengan jalan lahir, 

kepala bertambah menekuk (fleksi maksimal) sehingga lingkar kepala 

memasuki panggul dengan ukuran yang kecil, yaitu Diameter suboksipito-

bregmatika = 9,5 cm, dan Sirkumferensia suboksipito-bregmatika = 32 cm. 

Tahapan mekanisme turunnya kepala janin menurut Mochtar (2011) 

1. Kepala terfiksasi pada PAP (engagement) 

2. Turun (descent) 

3. Fleksi 

4. Fleksi maksila  

5. Putar paksi dalam di dasar panggul  

6. Ekstensi: terjadi moulage kepala janin, ekstensi, hipomoklion: uuk di bawah 

simfisis 
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7. Ekspulsi kepala janin: berturut-turut lahir uub, dahi, muka dan dagu 

8. Rotasi eksternal: putar paksi luar (restitusi) 

9. Ekspulsi total: cara melahirkan bahu depan, bahu belakang, seluruh badan 

dan ekstremitas. 

 

Gambar 2.1 : mekanisme persalinan normal menurut Mochtar (2011) 

2.1.7 Pimpinan persalinan 

 Memimpin persalinan adalah suatu seni, walaupun memerlukan ilmu 

obstetri yang harus diketahui penolong. Pertanyaan yang sering diajukan oleh ibu 

hamil adalah, “bolehkan bersalin di rumah atau harus di rumah sakit?” walaupun 

85% persalinan berjalan normal, tetapi 15% sisanya terdapat komplikasi yang 

memerlukan penanganan khusus (Mochtar, 2011). 

 Di negara-negara maju, keadaan-keadaan berikut memerlukan penanganan 

spesialistis. 
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1 Primigravida dengan umur di atas 30 tahun, tinggi kurang dari 150 cm (5 kaki), 

Penyakit-penyakit tertentu, komplikasi medis dan obstetris, kelainan panggul, 

kelainan letak janin dan lain-lain. 

2 Multigravida dengan umur di atas 35 tahun, anak lebih dari 4, riwayat 

kehamilan dan persalinan yang buruk. 

 Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang dianjurkan untuk 

bersalin di rumah sakit adalah  

1 Ibu-ibu dengan riwayat kehamilan dan persalinan yang buruk 

2 Semua primigravida 

3 Ibu yang telah hamil lebih dari 5 kali 

4 Ibu-ibu dengan resiko tinggi lainnya 

Posisi ibu dalam persalinan: 

1 Posisi litotomi, wanita berbaring terlentang dengan lutut ditekuk, kedua paha 

diangkat kesamping kanan dan kiri. 

2 Posisi duduk (squating position) 

3 Cara berbaring  

Pemeriksaan wanita yang ingin bersalin: 

 Seperti telah dibicarakan di atas pemeriksaan wanita hamil atau akan 

melahirkan meliputi pemeriksaan seluruh tubuh, yaitu sebagai berikut: 

1 Pemeriksaan umum: TD, nadi, pernapasan, refleks, jantung paru-paru, berat 

badan, tinggi badan, dan sebagainnya. 

2 Pemeriksaan status obstetri: letak dan posisi janin, taksiran BB janin, DJJ, 

his dan lain-lain 
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3 Pemeriksaan dalam (vagina atau rektal): pembukaan serviks dalam cm atau 

jari, turunnya kepala diukur menurut bidang Hodge, ketuban sudah pecah 

atau belum, menonjol atau tidak. 

4 Pemeriksaan laboratorium: pemeriksaan urin (protein dan gula), 

pemeriksaan darah (Hb, golongan darah). 

5 Persiapan bagi ibu: bersihkan dan cukur daerah genitalia eksterna, ibu hamil 

diminta buang air kecil atau dikateterisasi guna mengosongkan kandung 

kemih, pemakaian klisma supaya rektum kosong, pakaian diganti longgar  

6 Persiapan semua alat untuk persalinan biasa: beberapa pasang sarung tangan 

steril, gunting siebold, gunting tali pusat, beberapa klem tali pusat dan klem 

lainnya, benang atau plastik klem untuk tali pusat, alat pengisap lendir bayi, 

iodium tinctur dengan kapas lidinya, alat-alat untuk menjahit luka, obat-

obatan dan jarum suntiknya, kain kassa steril dan sebagainya.  

2.1.8 Keuntungan dan Kerugian Persalinan Normal 

1.  Keuntungan  

Menurut Christiane Northrup (2005), keuntungan melahirkan normal yaitu: 

1)  Pemulihan Lebih Cepat 

 Saat akan melahirkan, perjuangan calon ibu yang akan melahirkan normal 

mungkin saja lebih berat dibandingkan mereka yang melahirkan melalui jalan 

operasi. Namun, saat proses persalinan selesai, ibu yang melahirkan normal akan 

menjalani proses pemulihan yang jauh lebih cepat. Enam jam setelah melahirkan, 

ibu sudah mampu berjalan sendiri ke mana-mana. Menurut cerita para perempuan 

yang melahirkan normal, proses pemulihan pasca persalinan jauh lebih cepat. 
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2) Cepat Bebas Bergerak 

Sehari setelah melahirkan, ibu yang melahirkan normal sudah bisa berjalan 

dan bergerak bebas tanpa perlu merasakan sakit akibat jahitan dari operasi yang 

belum kering. Keuntungannya adalah ibu jadi bisa lebih cepat mengurus bayinya 

sendiri dan menjalin bonding yang lebih kuat dengan newborn baby. 

3) Memiliki Ikatan Batin Lebih Kuat 

Selama proses persalinan, ibu dan bayi di dalam kandungan sama-sama 

berjuang. Karena itulah, ibu yang melahirkan secara normal memiliki ikatan batin 

yang lebih kuat dengan anaknya. Melalui tes MRI, ditemukan fakta bahwa 

sensitivitas yang mengatur emosi dan motivasi di daerah otak pada ibu yang 

melahirkan normal, angkanya ternyata lebih tinggi. Sebab inilah yang membuat 

ibu yang melahirkan secara normal jadi lebih responsif terhadap tangisan bayi. 

4) Lebih Mudah IMD 

Berkaitan dengan ikatan batin, bayi yang dilahirkan secara normal lebih 

tertarik untuk melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Karena ikatan batin yang 

sudah terjalin dengan kuat antara ibu baru dan bayinya, mereka jadi mudah 

bekerja sama melakukan kegiatan menyusui untuk pertama kalinya. Seperti yang 

sudah diketahui, kegiatan menyusui pertama kali bagi ibu dan bayi tidak semudah 

yang terlihat dan membutuhkan kesabaran serta kerja sama dari kedua belah 

pihak. 

5) Bayi Lebih Sehat 

Selain bermanfaat untuk ibu, persalinan normal juga memiliki banyak sekali 

manfaat untuk bayi. Banyak penelitian yang menjelaskan mengenai hal ini, salah 

satunya adalah bayi akan memiliki paru-paru yang lebih kuat karena saat lahir 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... DIANA PEFBRIANTI



24 
 

 
 

melewati vagina, ada proses pengangkutan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh 

bayi. Itulah yang menyebabkan bayi yang dilahirkan melalui proses normal 

memiliki risiko gangguan yang lebih rendah dan bayi yang lahir secara normal 

akan memiliki daya juang yang lebih tinggi karena sudah pernah berjuang untuk 

lahir dari rahim ibunya. 

2. Kerugian 

Menurut Wang, D (2011) kerugian persalinan normal adalah: 

1) Ketakutan persalinan dapat menyebabkan kecemasan pada beberapa ibu 

2) Meskipun jarang, komplikasi perdarahan maternal dapat terjadi 

3) Risiko terjadinya robekan perinium, bervariasi dari laserasi ringan hingga 

derajat 3-4 

4) Risiko bayi mengalami deprivasi oksigen jika persalinan menemui masalah 

5) Kemungkinan trauma fisik pada bayi, seperti bengkak dan memar. Risiko 

ini meningkat pada assisted vaginal delivery (persalinan dengan bantuan 

forcep atau vacuum extraction) 

6) Dapat meningkatkan kecenderungan prolaps organ pelvis 

7) Pada kasus yang jarang, dapat terjadi inversi uteri. Ini merupaka kondisi 

yang serius dan jika tidak ditangani segera dapat menyebabkan kematian 

pada ibu 

8) Episiotomi dapat menyebabkan rasa nyeri saat intercourse dalam tiga bulan 

pertama setelah persalinan 

9) Risiko inkontinensia urin lebih besar. Risiko ini meningkat pada assisted 

vaginal delivery, persalinan lama dan bayi besar. 
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2.2 Seksio Sesarea 

2.2.1    Definisi Seksio Sesarea 

Seksio sesarea didefinisikan sebagai kelahiran janin melalui insisi di 

dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus (histerotomi) (Cunningham, 

2005).  Definisi ini tidak mencakup laparotomi ambil janin, dengan lanjutan 

histerektomi atau repair ruptur uteri. Pada kehamilan abdominal kemungkinan 

plasenta ditinggal bila tidak mungkin mengatasi perdarahan setelah plasenta 

dilepaskan. 

 

Gambar 2.2. Persalinan Tindakan dengan Seksio Sesarea (Cunningham, 2005) 

2.2.2    Indikasi Seksio Sesarea 

Terdapat 4 indikasi utama untuk melakukan seksio sesarea, yaitu: 

1. Riwayat Seksio Sesarea 

Selama bertahun-tahun, uterus yang mengalami jaringan parut dianggap 

merupakan kontraindikasi untuk persalinan karena ketakutan akan  kemungkinan  

ruptur  uterus.  Pada  tahun  1996,  28%  wanita   dengan riwayat sesar 

melahirkan per vaginam (Vaginal Birth After Prior Cesarean (VBAC)). Pada 

tahun 1999, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)   

menganjurkan VBAC dicoba hanya di institusi yang dilengkapi untuk melakukan 

perawatan darurat (Cunningham, 2005). 
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Tabel 2.1  Rekomendasi ACOG (1999) untuk Pemilihan Kandidat untuk 
VBAC 

 

Kriteria Seleksi 

    Riwayat satu atau dua kali sesar transversal-rendah 

    Panggul secara klinis memadai 

   Tidak ada jaringan parut lain atau riwayat ruptur 

Sepanjang  persalinan  aktif  terdapat  dokter yang mampu 

memantau  dan melakukan sesar darurat 

  Tersedianya anestesi dan petugas untuk prosedur sesar darurat 

 
Sumber: American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Vaginal 

Birth After Previous Cesarean Delivery No. 5, Juli 1999. 
 
2.   Distosia Persalinan 

Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  penyebab  distosia dapat  

dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu distosia karena kekuatan-kekuatan yang 

mendorong anak tidak memadai, distosia karena adanya kelainan letak janin atau 

kelainan fisik janin, dan distosia karena adanya kelainan pada jalan lahir 

(Cunningham, 2005). 

3. Distres Janin 

Penatalaksanaan yang didasarkan pada pemantauan elektronik denyut 

jantung janin (electronic fetal monitoring, EFM) menyebabkan meningkatnya 

angka sesar atas indikasi denyut  jantung janin  yang tidak meyakinkan, yang 

disebut “distres janin” (Cunningham, 2005). 

Presentasi bokong adalah janin letak memanjang dengan bagian 

terendahnya bokong, kaki, atau kombinasi keduanya. Penyebab terjadinya 

presentasi bokong tidak diketahui, tetapi terdapat faktor risiko selain   
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prematuritas, yaitu abnormalitas struktural uterus anomali janin (anensefali,   

hidrosefalus), dan riwayat presentasi bokong sebelumnya (Prawirohardjo, 2008). 

Kepala adalah bagian janin yang terbesar dan kurang elastis. Pada 

presentasi kepala, apabila kepala dapat dilahirkan, maka bagian janin lainnya 

relatif mudah dilahirkan. Tidak demikian halnya pada presentasi bokong. Hal 

inilah yang menjadikan persalinan pervaginam pada presentasi bokong lebih 

berisiko (Prawirohardjo, 2008). 

Janin presentasi bokong mengalami peningkatan risiko prolaps tali 

pusat dan terperangkapnya kepala apabila dilahirkan pervaginam dibandingkan 

dengan janin presentasi kepala. Hal ini menunjukkan hubungan  persalinan  

pervaginam   pada  kasus   presentasi  bokong dengan risiko kematian atau 

morbiditas perinatal karena terjadinya trauma persalinan, prematuritas, dan 

kelainan kongenital sehingga kekhawatiran  ini  menyebabkan  kecenderungan  

dilakukannya persalinan seksio sesarea (Prawirohardjo, 2008). 

2.2.3    Syarat Seksio Sesarea 

1. Uterus dalam keadaan utuh (karena pada seksio sesarea, uterus 

akan diinsisi). Jika terjadi ruptur uterus, maka operasi yang dilakukan 

adalah laparotomi, dan tidak disebut sebagai seksio sesarea, meskipun 

pengeluaran janin juga dilakukan per abdominam. 

2. Berat janin di atas 500 gram. 

2.2.4    Teknik Seksio Sesarea  

1.    Insisi Vertikal 

Pembedahan ini dilakukan dengan insisi vertikal garis tengah infraumbilikus. 

Panjang insisi harus sesuai dengan taksiran ukuran janin (Cunningham, 2005). 
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2.    Insisi Transversal (Lintang) 

Dengan insisi Pfanenstiel modifikasi, kulit dan jaringan subkutan disayat 

dengan menggunakan insisi transversal rendah sedikit melengkung. Insisi dibuat 

setinggi garis rambut pubis dan diperluas sedikit melebihi batas lateral otot rektus. 

Insisi transversal ini jelas memiliki keunggulan kosmetik. Sebagian orang 

beranggapan bahwa insisi tersebut lebih kuat dan  kecil  kemungkinannya  

terlepas.  Kerugian  dari  teknik  ini  adalah apabila diperlukan ruang lebih 

banyak, insisi vertikal dapat dengan cepat diperluas melingkari dan ke atas pusar, 

sedangkan insisi Pfannenstiel tidak dapat. Apabila wanita yang bersangkutan 

obes, lapangan operasi mungkin lebih terbatas lagi (Cunningham, 2005). 

3. Insisi Uterus  

1) Insisi Klasik 

Pembedahan ini dilakukan dengan insisi vertikal ke dalam korpus uterus  

dan  mencapai  fundus  uterus.  Keunggulan  tindakan  ini  adalah mengeluarkan 

janin lebih cepat, tidak mengakibatkan komplikasi kandung kemih  tertarik  dan  

sayatan  bisa  diperpanjang  proksimal  dan  distal. Kerugian yang dapat muncul 

adalah infeksi mudah menyebar secara intraabdominal   dan   lebih   sering   

terjadi   ruptur   uteri   spontan   pada persalinan berikutnya (Cunningham, 2005). 

2) Insisi Profunda 

Dikenal  juga  dengan  sebutan  low  cervical,  yaitu  sayatan  pada segmen  

bawah  uterus.  Keuntungannya  adalah  penjahitan  luka  lebih mudah, 

kemungkinan ruptur uteri spontan lebih kecil dibandingkan dengan seksio sesarea 

dengan cara klasik, sedangkan kekurangannya yaitu perdarahan yang banyak 

dan keluhan pada kandung kemih postoperatif tinggi (Cunningham, 2005). 
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3) Insisi Ekstraperitonealis 

Pada awalnya, tindakan ini dilakukan untuk menangani kehamilan dengan 

infeksi isi uterus. Tekniknya dengan insisi dinding dan fasia abdomen   sementara   

peritoneum   dipotong   ke   arah   kepala   untuk memaparkan segmen bawah 

uterus sehingga uterus dapat dibuka secara ekstraperitoneum. Antusiasme 

terhadap prosedur ini hanya beralangsung singkat,   sebagian   besar   mungkin   

karena   tersedianya   berbagai  obat antimikroba yang efektif (Cunningham, 

2005). 

2.2.5 Keuntungan dan Kerugian Seksio Sesarea 

keuntungan dari tindakan SC ini adalah proses melahirkan cepat, rasa sakit 

minimal, dan tidak mengganggu “jalan lahir”. Sedangkan kerugiannya yaitu 

(Muhammad, 2009): 

1. Kerugian pada ibu 

1) Resiko kematian empat kali lebih besar dibanding persalinan normal 

2) Darah yang dikeluarkan dua kali lipat dibanding persalinan normal 

3) Rasa nyeri dan penyembuhan luka pasca operasi lebih lama 

dibandingkan dengan persalinan normal 

4) Jahitan bekas operasi berisiko terkena infeksi sebab jahitan itu 

berlapis-lapis dan proses keringnya bisa tidak merata 

5) Perlekatan organ bagian dalam karena noda darah tidak bersih 

6) Kehamilan dibatasi dua tahun setelah operasi 

7) Harus disesar lagi saat melahirkan kedua dan seterusnya 

8) Pembuluh darah dan kandung kemih tersayat pisau bedah 
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9) Air ketuban masuk pembuluh darah yang bisa mengakibatkan 

kematian mendadak saat mencapai paru-paru dan jantung. 

10) Harga persalinan dua kali lebih besar dari pada persalinan normal 

2. Kerugian pada bayi: 

1) Risiko kematian 2-3 kali lebih besar 

2) Cenderung mengalami sesak napas karena cairan dalam paru-parunya 

tidak keluar 

3) Sering mengantuk karena obat penangkal nyeri yang diberikan kepada 

sang ibu juga mengenai bayi. 

2.2.6 Komplikasi Seksio Sesarea 

Komplikasi pada seksio sesarea terutama berdampak pada ibu, antara lain: 

1. Endomiometritis 

2. Perdarahan 

3.  Infeksi saluran kemih 

4.  Tromboembolisme 

Pada bayi:  

1. Asfiksia dan gangguan pernafasan lain 

2. Gangguan otak 

3. Trauma 
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2.3 Perilaku kesehatan menurut Teori Lawrence Green 

PRECEDE 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEED 

Gambar 2.3  Model Perilaku Kesehatan Menurut  Lawrence W. Green & Marshall 
W. Kreuter (1991) 

Perencanaan program promosi kesehatan menunjukkan bagaimana urutan 

tertib diagnosis sosial, epidemiologi, perilaku dan lingkungan dapat menyebabkan 

pemahaman yang jelas tentang tindakan dan kondisi hidup yang mempengaruhi 

populasi aspirasi, masalah atau kebutuhan. Tahap berikutnya dari mendahului 

model fase 4, pendidikan dan organisasi diagnosis. Kondisi-kondisi perilaku dan 

lingkungan terkait dengan status kesehatan atau kualitas hidup untuk menentukan 
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penyebabnya. Diagnosis pendidikan dan organisasi mengidentifikasi faktor yang 

harus diubah untuk memulai dan mempertahankan proses perubahan perilaku dan 

lingkungan; Faktor ini akan menjadi sasaran langsung atau tujuan dan dapat 

dilihat sebagai proses perubahan yang harus diaktifkan atau digerakkan jika 

perubahan perilaku dan lingkungan yang diperlukan terjadi.  

Perilaku dan lingkungan dipengaruhi melalui program promosi kesehatan, 

diagnosis pendidikan dan organisasi dalam promosi kesehatan berkaitan dengan 

faktor yang mempengaruhi perilaku dan kondisi hidup dari orang yang berisiko 

untuk masalah kesehatan dan dari orang-orang yang dapat mempengaruhi kondisi 

lingkungan. Fase ini mendahului membantu perencana melepaskan kekuatan 

kompleks membentuk perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dan kondisi 

lingkungan. 

Lawrence Green menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. 

Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: faktor 

perilaku  (behaviour causes) dan faktor luar lingkungan (nonbehaviour causes). 

Untuk mewujudkan suatu perilaku, diperlukan pengelolaan manajemen program 

melalui tahap pengkajian, perencanaan, intervensi, sampai dengan penilaian dan 

evaluasi (Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991) 
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Perilaku itu sendiri terbentuk dari 3 faktor berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan menurut Lawrence W.        
Green & Marshall W. Kreuter (1991) 

 
1. Faktor predisposisi (predisposing factor), merupakan faktor internal yang 

ada pada diri individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang 

mempermudah individu untuk berperilaku yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan,nilai-nilai dan lain-lain. 

2. Faktor pendukung (enabling factor), seperti: lingkungan fisik, ketersediaan 

fasilitas atau sarana kesehatan 

Predisposing faktor: 

1. Pengetahuan 
2. Kepercayaan 
3. Nilai-nilai 
4. Perilaku 
5. Rasa percaya diri 

Enabling factors: 

1. Ketersediaan sumber daya 
kesehatan 

2. Aksesibilitas sumber daya 
kesehatan 

3. Peraturan 
kelompok/pemerintah, 
prioritas, dan komitmen 
pada kesehatan 

4. Keterampilan kesehatan 
terkait 

Reinforcement factors: 
1. Keluarga 
2. Teman sebaya 
3. Guru 
4. Karyawan 
5. Penyedia layanan 

kesehatan 
6. Pemimpin kelompok 
7. Pengambil keputusan 

Perilaku spesifik 
oleh individu atau 
orgaisasi 

Lingkungan 
(kondisi hidup) 

Kesehatan  
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3. Faktor pendorong (reinforcing factor) yaitu faktor yang menguatkan 

perilaku, yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, teman 

sebaya, orang tua, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. 

Faktor diatas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor kebijakan, 

peraturan serta organisasi. Faktor-faktor tersebut masuk ke dalam ruang lingkup 

promosi kesehatan 

Faktor lingkungan adalah faktor fisik, biologis maupun sosial budaya yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi derajat kesehatan. 

Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dari orang atau 

masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan 

perilaku para petugas kesehatan juga akan mendukung terbentuknya perilaku 

(Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991). 

2.4 Faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode persalinan 

2.4.1 Faktor Predisposisi 

1 Pengetahuan ibu 

Pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka 

perubahan  pola  pikir  dan  perilaku  suatu  kelompok  dan  masyarakat.  

Pengetahuan  ini terkait dengan lingkungan dimana mereka berada. Keadaan 

lingkungan sekitar sedikit banyaknya akan mempengaruhi pengetahuan, dalam 

hal ini pengetahuan mengenai kehamilan dan persalinan. Disamping itu 

keterpararan dengan media komunikasi akan mempengaruhi kadar 

pengetahuannya (Suprapto, 2007). 
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Menurut Notoadmodjo (2003), pengetahuan adalah merupakan hasil dari 

tahu dan ini   terjadi   setelah   orang   melakukan   pengindraan   terhadap   suatu   

objek   tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia. Pengetahuan 

ini merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Tingkat pengetahuan di dalam kognitif mempunyai 6 tingkatan, yakni: 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari. Oleh 

sebab itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan menjelaskan secara benar tentang 

objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara 

benar. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebelumnya. 

4) Analisis  (Anaysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi ke dalam 

komponen- komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih 

berkaitan satu sama lain. 

5) Sintesis (Syntesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi- formulasi yang ada. 
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6) Evaluasi  (Aplikasi) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Dalam kenyataannya pengetahuan 

dan sikap tidak selalu diikuti oleh tindakan (praktek) jika menghendaki suatu 

perilaku yang melembaga  atau  lestari  maka  diperlakukan  adanya  pengetahuan  

dan keyakinan/attitude yang positif tentang apa yang akan dikerjakan. Seseorang 

yang memperoleh rangsangan dari luar akan timbul proses pengenalan 

sesuatu. Hal ini akan membangkitkan faktor kognitif (pengetahuan) dari orang 

tersebut. 

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka dalam bidang keamanan ibu 

bersalin (safe motherhood) pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh ibu 

hamil mengenai kehamilan, perawatan kehamilan dan pemilihan metode 

persalinan. Seandainya ibu hamil sudah mengetahui dan mengerti kebaikan 

perawatan kehamilan atau metode persalinan mana yang aman akan timbul 

pemikiran yang positif. Pemikiran ini akan menghasilkan sikap positif yaitu 

setuju dalam hal tersebut dan selanjutnya ibu hamil berniat untuk memilih 

metode persalinan yang aman. 

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku 

hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang 

atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikan dalam 

perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Tingkat 

pendidikan khususnya tingkat pendidikan wanita mempunyai pengaruh terhadap 

derajat kesehatan (Depkes RI, 2004). Selain pendidikan Hurlock (1998) 

menjelaskan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 
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akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat 

seseorang yang lebih dewasa lebih dipercaya dari pada yang belum matang 

kedewasaanya. 

2 Kesiapan Mental ibu 

Kesiapan menurut kamus psikologi adalah “Tingkat perkembangan dari 

kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan 

sesuatu” (Chaplin, 1999). Dikemukakan juga bahwa  “kesiapan  meliputi  

kemampuan  untuk  menempatkan  dirinya jika  akan  memulai  serangkaian   

gerakan   yang  berkaitan   dengan kesiapan   mental   dan   jasmani”.   Hal   ini   

sesuai   dengan   yang dikemukakan oleh Slamet (2010) yang mendefinisikan 

kesiapan sebagai berikut: 

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk 

memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu kecenderungan 

untuk memberi respon. Kondisi mencakup setidak- tidaknya tiga aspek yaitu 

kondisi fisik,  mental   dan   emosional; kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan; 

keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. 

Menurut Dalyono (2005) “Kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik 

fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang 

baik, sementara kesiapan mental, memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk 

melakukan suatu kegiatan”.  

 Kesiapan mental sangat penting untuk ibu dalam memilih metode 

persalinan. Dengan kesiapan mental yang baik akan memperlancar dan 

memudahkan persalinan. Ibu juga lebih mantap untuk memilih metode persalinan 

apa yang akan digunakan dalam persalinan. 
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3 Kepercayaan  

Kepercayaan adalah   kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain 

dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan  merupakan kondisi 

mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika 

seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan 

berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada 

yang kurang dipercayai (Moorman, 1993). 

Menurut Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian 

hubungan  seseorang  dengan  orang lain  yang akan  melakukan  transaksi  

tertentu sesuai  dengan  harapan  dalam  sebuah  lingkungan  yang  penuh  

ketidakpastian. Kepercayaan dapat mempengaruhi pemilihan metode persalinan 

persalinan, khususnya seksio  sesarea tanpa indikasi medis. Menurut Kasdu 

(2003), proses persalinan seksio sesarea dilakukan   karena   adanya   kepercayaan 

yang berkembang di masyarakat yang mengaitkan waktu kelahiran dengan 

peruntungan  nasib anak dengan  harapan apabila anak dilahirkan pada tanggal 

dan jam sekian maka akan memperoleh rezeki dan  kehidupan  yang lebih baik. 

Menurut Kotler (2000) melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduannya ini pada waktunya mempengaruhi tingkah laku 

dalam memilih metode persalinan 

Menurut Muula (2007), salah satu penyebab meningkatnya pemilihan seksio 

sesarea dalam proses persalinan karena adanya persepsi calon ibu mengenai 

seksio sesarea yang dianggap lebih baik dibanding persalinan pervaginam. 

Sehingga ibu melakukan seksio sesarea elektif hanya karena alasan untuk 
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melindungi fungsi seksual dan kinerja organ panggul setelah melahirkan menjadi 

kenyataan yang tidak terhindarkan 

4 Kebutuhan dan keinginan  

Memilih cara bersalin sangat bergantung pada kondisi ibu dan kandungan. 

Namun, memiliki keinginan tertentu mengenai teknik persalinan pasti boleh-boleh 

saja. Mendiskusikannya dengan pasangan akan membuat pilihan final nanti 

menjadi lebih matang (Ana wardatul jannah & Widja widajaka, 2012) 

Di beberapa tempat, merupakan hal yang umum jika calon ibu diminta 

menulis keinginannya (rencana persalinan). Baik menulis rencana persalinan 

dianjurkan atau tidak, sediakan waktu untuk membantu klien mempertimbangkan 

metode bersalin apa yang ingin digunakan, siapa yang ia inginkan menemaninya 

selama ia bersalin dan pendapatnya tentang reaksinya terhadap praktik dan 

prosedur yang akan dihadapi.  

Pertemuan dengan tenaga kesehatan akan membantu ibu untuk mengulas 

kebutuhan dan keinginan calon ibu secara terbuka dan mendengarkan pertanyaan, 

harapan dan rasa takut. Setiap individu yang hadir akan menjernihkan suasana, 

dengan demikian dimulailah tahap pengalaman persalinan yang supportif (Linda 

wheeler, 2003). 

2.4.2 Faktor Pendorong  

1 Dukungan suami  

Dukungan moril dari suami secara psikologis dapat memberikan perasaan 

aman dalam menjalani proses kehamilan dan persalinan. Sementara dukungan 

materi memberikan pengaruh yang besar dalam menentukan pemilihan metode 

persalinan. Sistem pendukung utama memberikan perawatan langsung pada setiap 
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keadaan sehat ataupun sakit merupakan dukungan keluarga. Seseorang dari 

sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan 

sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap sebagai kepala rumah tangga 

adalah kepala keluarga. Dukungan suami yang diberikan baik moril maupun 

materil kepada anggota keluarga yang sedang hamil dapat berupa memberikan 

dorongan agar ibu memeriksakan kehamilannya sesuai jadwal (Cherwaty, 2004). 

Menurut Helen Ferrer (2001) suami atau orang terdekat dapat memberkan 

dorongan fisik dan moral bagi ibu yang melahirkan, sehingga ibu akan merasa 

lebih tenteram. Peran suami menentukan ibu dalam memilih persalinan normal. 

2  Dukungan Petugas Kesehatan 

Menurut Depkes RI (2008), untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan 

maternal dan neonatal yang berkualitas dibutuhkan tenaga kesehatan terampil 

yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Standar 

pelayanan keperawatan dalam persalinan dapat memberikan saran yang tepat pada 

ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester 3 kehamilan ibu. Untuk 

memastikan bahwa ibu dapat berfikir bijaksana untuk memilih metode persalinan 

mana yang akan dipilih akan direncanakan dengan baik. Dukungan petugas 

kesehatan bukan merupakan hal yang utama dalam menentukan pemilihan metode 

persalinan, tetapi dapat memberikan pengaruh yan besar terhadap keputusan yang 

dipilih (Cherwaty, 2004).  

Peran tenaga kesehatan memberikan dukungan kepada ibu dalam persiapan 

untuk melahirkan. Terkait dengan pemberian informasi agar ibu dapat bertindak 

bijak dalam memilih metode persalinan. Meskipun ibu pergi ke kerabat dan 

temannya untuk mendapatkan semua informasi tentang kehamilan dan kelahiran, 
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informasi ini dianggap kurang dipercaya dibandingkan informasi yang diberikan 

oleh profesional kesehatan (Carlson, 2009). 

2.5 Penelitian sebelumnya 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian  

No  Judul Artikel; Penlis; 
Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisa) 

Hasil penelitian 

1.  Faktor Determinan 
Pemilihan Tenaga 
Penolong Persalinan (Sri 
Yenita, 2011) 

D:  cross sectional  
S:  152 ibu hamil 
I:   Kuesioner dan 

wawancara 
A: Analisa univariat, 

bivariat dan multivariat 

Tingkat pendidikan 
ibu yang rendah 
merupakan faktor 
determinan 

2. Determinan pemilihan 
jenis penolong dan 
tempat persalinan (Syifa 
Fauziah, Ansariadi, 
Dian sidik Arsyad, 
2013) 

D: Cross sectional 
S:  340 ibu hamil 
I:   Kuesioner, Analisa  
A: Univariat, bivariat 

dengan uji chi square 
serta component 
analysis 

Ada hubungan 
antara kunjungan 
ANC, keberadaan 
bidan desa, 
dukungan suami, 
paritas, status 
ekonomi keluarga 
dan komplikasi 
terhadap pemilihan 
jenis penolong 
maupun tempat 
persalinan 

3. Faktor-faktor Risiko 
Persalinan Seksio 
Sesarea 

D:  Cross sectional  
S:  407 persalinan 
I:   Kuesioner  
A: Analisa dengan 

univariat dan bivariat 

Indikasi SC 
terbanyak adalah 
KPD 

4. Akar budaya dari sistem 
melahirkan orang-orang 
Kanada (Lois James-
Chetelat, Ph. D, 1990) 
 
 

D: Cross sectional 
S: Orang-orang Kanada 
I:  Diskusi tentang 

ideologi, simbol, dan 
nilai yang melekat 
dalam sistem 
kepercayaan utama dari 
masyarakat Kanada 

 

Ada 2 persepsi 
utamamelahirkan 
1. Melahirkan adalah 

proses alami yang 
terjadi di rumah, 
dengan intervensi 
teknis atau di 
bawah 
pengawasan bidan 

2. Melahirkan adalah 
peristiwa 
patologis, 
membutuhkan 
intervensi teknis 
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dari dokter dalam 
rumah sakit 

5. Faktor Pemilihan 
Persalinan Seksio 
Sesarea tanpa Indikasi 
Medis (Intan S M, Siti 
Saidah N) 
 

D: Deskriptif  
S: 22 ibu bersalin 

Faktor kesepakatan 
suami istri 
merupakan faktor 
dominan dalam 
pemilihan persalinan 
SC tanpa indikasi 

6. Faktor-faktor yang 
Berhubungan dengan 
Pemilihan Tempat 
Persalinan di Wilayah 
Kerja Puskesmas 
Negara Kecamatan 
Daha utara Kabupaten 
HSS (Rusnawati, 2012) 

D: Cross Sectional 
S:  78 ibu hamil 
I:   Kuesioner 
A: Univariat, bivariat   

dan multivariat 
 

Dana persalinan 
menjadi faktor 
dominan yang 
berhubungan dengan 
pemilihan tempat 
persalinan 

7. Analisi Faktor-faktor 
Persepsi ibu yang 
berhubungan dengan 
Pemilihan Metode 
Persalinan di RS Adi 
Husada Kapasari 
Surabaya (Citra Adi 
Sucipto, 2010) 

D: Cross Sectional 
S:  15 Ibu hamil 
I:   Kuesioner 
A:  Spearman Rho 
 

Faktor kepercayaan 
ibu menjadi faktor 
dominan yang 
berhubungan dengan 
pemilihan metode 
persalinan 

8. Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
perilaku ibu dalam 
pemilihan penolong 
persalinan di wilayah 
kerja puskesmas 
Sirnagalih Kecamatan 
Tamansari Kabupaten 
Bogor (Enung Harni S, 
2009) 

D: Cross Sectional 
S:  Ibu post partum tahun 

2008-2009 
I: Wawancara 
A: Uji chi-square dan 

analisis regresi logistik 

Faktor pendidikan 
merupakan faktor 
dominan  

9. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi ibu 
dalam pengambilan 
keputusan memilih 
penolong persalinan di 
dusun Ujung payung 
lama desa Pasar 4 
namotrasi Kecamatan 
Seibinge Kabupaten 
Langkat (Prihatini, 
2013) 
 

D: Deskriptif 
S:  45 Responden 
I:   Kuesioner 
A:  Cross Sectional 

Faktor sosial 
ekonomi menjadi 
faktor yang dominan 
dalam pengambilan 
keputusan memilih 
penolong persalinan  

10. Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 

D: Cross Sectional 
S:  9 Responden 

Faktor dominan 
dalam penelitian ini 
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persalinan seksio 
sesarea pada ibu tanpa 
riwayat komplikasi 
kehamilan dan atau 
penyulit persalinan di 
Indonesia (Rivo S. 
Pandensolang, 2012) 

I:   Kuesioner 
A:  Uji regresi logidtik 

adalah pengeluaran 
bulanan RT  
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