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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu kejadian yang ditunggu-tunggu oleh pasangan

suami-istri. Saat ini pada umumnya seorang ibu sudah mengerti bagaimana

seharusnya ia lebih menjaga kondisi tubuh demi kelancaran kehamilan dan

perkembangan janin dalam kandungannya. Meskipun demikian, hal-hal yang dapat

mengganggu proses kehamilan masih saja tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah

kematian janin dalam kandungan atau Intra Uterine Fetal Death (IUFD).

Intra Uterine Fetal Death (IUFD) adalah keadaan tidak adanya tanda-tanda

kehidupan janin dalam kandungan. IUFD sering dijumpai pada kehamilan di atas 20

minggu yang beratnya sudah mencapai diatas 500 gram. Kematian janin ini dapat

terjadi pada siapa pun, dan biasanya berakhir dengan abortus. Bila hasil konsepsi

yang sudah mati tidak dikeluarkan dan tetap tinggal dalam rahim maka ini dapat

membahayakan nyawa sang ibu (Habib, 2009).

Angka kejadian IUFD ini sendiri sepanjang tahun 2009 cenderung meningkat

dari tahun 2008 di kota Klaten yaitu 17,5 per 1000 kelahiran hidup menjadi 20,1 per

1000 kelahiran hidup. Hasil audit kematian bayi disebabkan oleh 28,9% karena Intra

Uteri Fetal Death (IUFD), kemudian Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota

Tasikmalaya menyebutkan bahwa jumlah kematian bayi mencapai 147 kasus

kematian. Dari jumlah itu, 98 kasus merupakan kematian bayi dalam kandungan dan
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49 persalinan kasus pada proses melahirkan

(http://www.scribd.com/doc/101532322/case_IUFD, diakses 2 oktober 2012). Untuk

kota Pekanbaru sendiri dari informasi yang diperoleh di RS Eka Hospital dan RSUD

Arifin Ahmad Pekanbaru sepanjang tahun 2011 hingga 2012 yaitu sebanyak 253

persalinan.

Dampak dari IUFD ini sendiri terhadap ibu yaitu jika bayi yang meninggal

tidak dikeluarkan dalam waktu dua minggu setelah bayi meninggal maka ibu akan

mengalami hidrops fetalis yaitu suatu reaksi imunologis yang menimbulkan

gambaran klinis pada ibu, antara lain pembengkakan pada perut akibat terbentuknya

cairan berlebih dalam rongga perut (asites), pembengkakan kulit, penumpukan cairan

di dalam rongga dada atau rongga jantung, dan lain-lain. Akibat penimbunan cairan

yang berlebihan tersebut, maka tubuh ibu akan membengkak (Hamilton, 1995).

Salah satu masalah psikologis yang dapat dialami oleh ibu dengan

pengalaman IUFD yaitu ibu akan mengalami kecemasan. Ibu yang pernah mengalami

IUFD akan selalu membayangkan peristiwa IUFD yang pernah terjadi sebelumnya,

sehingga akan menimbulkan kecemasan dan akan selalu berfikir akankah hal tersebut

terjadi kembali (Hamilton, 1995). Rasa cemas berkenaan dengan adanya rasa

terancam dengan sesuatu. Menurut Nevid (2005) kecemasan dapat menjadi reaksi

emosional yang normal di beberapa situasi lainnya.

Salah satu dari tiga hal yang memberikan sumbangan dalam timbulnya

kecemasan menurut Barlow (2006) yaitu  kontribusi sosial, dimana peristiwa yang

menimbulkan stres memicu kerentanan individu terhadap kecemasan sebagian besar
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bersifat pribadi seperti perkawinan, perceraian, masalah ditempat kerja, kematian

orang yang dicintai, dan sebagian besar lainnya bersifat fisik seperti cedera atau

penyakit. Salah satu bentuk dari kematian orang yang dicintai disini yaitu peristiwa

IUFD atau peristiwa dimana ibu kehilangan janin yang dicintai dan diharapkan.

Peristiwa IUFD inilah sebagai bentuk kontribusi sosial yang akan menimbulkan

kecemasan. Selain itu, menurut Hersen (dalam Mawandha, 2009) kecemasan

merupakan keadaan  psikologis karena pengalaman yang tidak menyenangkan.

Artinya bahwa  pengalaman yang tidak menyenangkan akan menimbulkan

kecemasan untuk kembali pada pengalaman tersebut. Pengalaman yang tidak

menyenangkan ini dapat sebagai contoh diawal adalah peristiwa IUFD yang tentu

saja erat kaitannya dengan pengalaman tidak menyenangkan yang akan menimbulkan

kecemasan.

Sementara itu manusia apabila dihadapkan pada sesuatu hal yang dapat

mengganggu kelangsungan hidupnya maka akan menimbulkan kecemasan pada

dirinya. Kecemasan yang sangat berlebihan seperti yang diketahui akan tampak dari

perilaku yang ditimbulkan. Kecemasan terhadap IUFD adalah kekhawatiran masa

depan ibu apakah IUFD akan terjadi kembali dikehamilan berikutnya.

Apakah kecemasan yang dialami seseorang berapa beratnya sangat tergantung

pada berbagai faktor. Nevid (2005) membagi empat faktor yang mempengaruhi

kecemasan yaitu faktor biologis, faktor sosial lingkungan, faktor perilaku dan faktor

kognitif serta emosional. Sementara itu apabila ibu yang mengalami IUFD sudah

mengalami kecemasan yang cukup tinggi maka ibu akan mengalami syok dan
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menyangkal, marah, disorientasi dan reorganisasi (Hamilton, 1995). Nevid (2005)

bahwa individu yang mengalami kecemasan akan mengalami gangguan seperti

kegelisahan, gugup, pingsan, banyak memproduksi keringat, perilaku terguncang dan

susah bernafas.

Selain itu menurut Fausiah (dalam Utari, 2012) menyebutkan kecemasan yang

berlebihan apalagi yang sudah menjadi gangguan akan menghambat fungsi seseorang

dalam kehidupan. Dampak yang ditimbulkan dari kecemasan dapat mencakup fisik

dan psikis. Kecemasan yang tinggi dapat menimbulkan kemarahan, kebingungan,

distorsi persepsi seperti menurunkan konsentrasi. Sementara itu kecemasan ibu

terhadap IUFD di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru

berdasarkan hasil diskusi penulis dengan ibu semenjak mengalami IUFD ibu sering

mengalami kegelisahan apabila sewaktu-waktu ibu kembali positif hamil.

Dari berbagai paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa IUFD dapat

menimbulkan kecemasan bagi ibu yang mengalaminya. Adapun kesimpulan ini,

senada dengan fenomena yang ditemukan dilapangan melalui proses wawancara yang

dilakukan kepada  ibu yang mengalami IUFD. Berdasarkan hasil wawancara di

lapangan, didapat informasi berupa menurut anggapan ibu-ibu yang mengalami

IUFD, IUFD merupakan kejadian yang menakutkan dan mengecewakan.

Kekecewaan dan ketakutan yang dialami oleh ibu-ibu ini meninggalkan bekas trauma

mendalam sehingga seringkali pada akhirnya ibu mengalami kecemasan yang tidak

diinginkan. Kecemasan yang dialami ibu-ibu yang mengalami IUFD  dalam bentuk

cemas menghadapi kemungkinan hamil kembali dalam waktu dekat dan mengalami
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kejadian serupa diwaktu lampau, sehingga pada akhirnya ibu-ibu yang mengalami

IUFD lebih memilih untuk tidak hamil dalam waktu dekat dan segera menggunakan

alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan pasca IUFD.

Realitanya pengalaman IUFD yang dialami memang membuat ibu mengalami

kecemasan, dan ibu sendiri akan berusaha agar peristiwa IUFD tidak lagi terjadi pada

dirinya, ibu beranggapan bahwa penggunaan alat kontrasepsi mampu menghindarinya

dari kehamilan, sehingga selama proses kehamilan tertunda, ia dapat berkonsentrasi

untuk melakukan pengobatan terhadap penyebab IUFD tersebut. Setidaknya dengan

menggunakan alat kontrasepsi ibu dapat sedikit lega karena alat kontrasepsi mampu

menunda kehamilan.  Seperti yang dikemukakan oleh ibu yang pernah mengalami

IUFD :

saya sedih dan kecewa karena harus menerima kenyataan bahwa anak yang
saya lahirkan sudah tidak bernyawa lagi, saya sedih, selama berbulan-bulan
saya menjaga kandungan  saya ini dengan harapan anak saya ini bisa
terlahir kedunia dengan selamat, namun semuanya tidak seperti yang saya
harapkan, saya takut dan merasa cemas ketika harus hamil lagi, saya takut
kejadian ini terulang kembali dalam hidup saya sehingga saya lebih
memilih untuk menggunakan KB, karena saya tau dengan menggunakan
KB, kehamilan tidak akan terjadi, jadi saya bisa sedikit lega. Hufft  “
(Devi, 2012)

Berdasarkan data dari BKKBN selama bulan Januari hingga Desember 2011

terhitung dari 420 klinik di Propinsi Riau pengguna alat kontrasepsi yaitu sebanyak

1.909.740 (satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh)

pengguna, sedangkan pengguna alat kontrasepsi di 72 klinik yang tersebar di seluruh

kota Pekanbaru sepanjang bulan Januari hingga Desembar 2011 saja yaitu sebanyak
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56.880 (lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) pengguna

(http://riau.bkkbn.id/data/default.aspx diakses 2 Oktober 2012).

Keputusan ibu untuk memilih tidak hamil dalam waktu dekat dengan cara

menggunakan alat kontrasepsi sebagai pencegah kehamilan dapat diartikan sebagai

motivasi menggunakan alat kontrasepsi akan mengurangi kecemasan ibu terhadap

IUFD.  Konsep motivasi menggunakan alat kontrasepsi yang akan mengurangi

kecemasan ibu terhadap IUFD senada dengan konsep yang dipaparkan oleh Jonesis

(dalam Kasmawati, 2010) yaitu untuk mengurangi kecemasan pada diri seorang

pasien maka dibutuhkan motivasi dalam diri pasien tersebut. Artinya jika ibu yang

pernah  mengalami IUFD ingin keluar dari rasa cemasnya maka ibu harus memiliki

motivasi untuk keluar dari rasa cemasnya tersebut. Motivasi merupakan tenaga

penggerak dalam  mencapai tujuan. Motivasi itu sendiri diartikan sebagai pendorong

perilaku, dimana menurut Uno (2006) motivasi akan mengidentifikasikan tingkah

laku seseorang yang merasa senang terhadap sesuatu, apabila ia menyenangi sesuatu,

maka akan termotivasi untuk melakukan hal yang disenangi tersebut.

Adapun motivasi yang dibahas disini yaitu motivasi menggunakan alat

kontrasepsi. Hal ini karena penggunaan alat kontrasepsi pada ibu tidak terlepas dari

faktor motivasi. Menurut Proverawati (2010) motivasi memiliki peran yang sangat

penting dalam proses penggunaan alat kontrasepsi,  salah satu faktor ibu dalam

menggunakan alat kontrasepsi yaitu dipengaruhi oleh faktor pasangan dan motivasi.

Menurut Proverawati (2010) kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah

terjadinya kehamilan, upaya ini dapat bersifat sementara maupun permanen, dan
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upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau obat-obatan. Handayani

(2010) menerangkan bahwa meskipun penggunaan alat kontrasepsi banyak

memberikan efek negatif seperti akan terjadi pendarahan spotting antar menstruasi,

haid akan terasa lebih sakit, haid lebih banyak dan lebih lama, pusing, nyeri payudara,

kenaikan berat badan dan sering menimbulkan perubahan pola haid namun beberapa

efek negatif ini tidak menurunkan niat ibu dalam menggunakan alat kontrasepsi.

Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan alat kontrasepsi maka ibu

akan terhindar dari kehamilan sehingga akan mampu mengurangi kecemasan ibu

terhadap IUFD. Selain itu alat kontrasepsi juga memiliki peranan dalam menurunkan

risiko kematian ibu dan bayi melalui pencegahan kehamilan, menjarangkan

kehamilan atau membatasi kehamilan bila anak sudah dianggap cukup. Dengan

demikian pelayanan keluarga berencana merupakan upaya pelayanan kesehatan

preventif yang paling mendasar dan utama, sehingga akan melahirkan kenyamanan

bagi penggunanya (Pinem, 2009).

Selanjutnya manfaat penggunaan alat kontrasepsi itu sendiri beragam,

diantaranya perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang

kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek, peningkatan kesehatan mental dan

sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak,

beristirahat dan menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan lain. Untuk anak-

anak yang dilahirkan yaitu anak dapat tumbuh wajar karena ibunya yang mengandung

dalam keadaan sehat. Sesudah lahir anak akan mendapat perhatian, pemelihara dan
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makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan dan

direncanakan (Handayani, 2010).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dr ahli spesialis obsetri dan

ginekologi menyebutkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi memang baik untuk

menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta untuk meningkatkan kesehatan

ibu dan bayi karena dengan menggunakan alat kontrasepsi kehamilan bisa terencana

sehingga ibu akan hamil dalam keadaan sehat dan maksimal. Meskipun demikian

penggunaan alat kontrasepsi tidak terlepas dari keinginan ibu sendiri, sehingga

apabila ibu sudah memiliki keinginan unuk menggunakan alat kontrasepsi maka ibu

akan secara maksimal dalam menggunakan alat kontrasepsi (Dr dr Donel Sp.OG

KFM)

Menghadapi peristiwa IUFD merupakan pengalaman yang kongkrit yang

dapat menimbulkan kondisi psikologis yang tidak stabil pada ibu misalnya, perasaan

tegang, khawatir atau takut.  Ibu yang pernah mengalami IUFD akan mengalami rasa

was-was, gelisah, dan cemas. Petrsaan ini muncul antara lain berkaitan dengan kalau

saja sewaktu-waktu ibu hamil kembali sebelum penyebab IUFD tersebut sembuh.

Ketika mengalami kecemasan maka motivasi diperlukan untuk mengurangi

kecemasan. Motivasi sangat besar peranannya dalam menurunkan kecemasan karena

dengan adanya motivasi dapat menggerakan ibu dalam mencapai tujuan. Bagi ibu

yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai keinginan untuk menggunakan

alat kontrasepsi. Motivasi sangat berperan dalam penggunaan alat kontrasepsi,

dengan motivasi inilah ibu menjadi tekun dalam menggunakan alat kontrasepsi, dan
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dengan motivasi ini pula kualitas penggunaan alat kontrasepsi ibu dapat diwujudkan

dengan baik, sehingga ibu tidak cemas akan terjadinya kehamilan dan ibu mampu

berkonsentrasi melakukan pengobatan.

Jadi dengan munculnya motivasi dalam menggunakan alat kontrasepsi akan

membuat ibu terhindar dari kehamilan sehingga akan mengurangi kecemasan ibu

terhadap terjadinya peristiwa IUFD. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan motivasi

menggunakan alat kontrasepsi dengan kecemasan terhadap IUFD (intra uterine fetal

death).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka identifikasi dan

perumusan masalah dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut : Apakah terdapat

hubungan motivasi menggunakan alat kontrasepsi dengan kecemasan terhadap Intra

Uterine Fetal Death (IUFD).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

menjelaskan secara ilmiah hubungan antara motivasi menggunakan alat kontrasepsi

dengan kecemasan terhadap Intra Uterine Fetal Death (IUFD).

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki

kajian yang sama, meskipun berbeda dalam hal subjek, posisi variabel penelitian dan

desain penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berjudul hubungan motivasi
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menggunakan alat kontrasepsi dengan kecemasan terhadap IUFD, variabel bebas

penelitian ini yaitu motivasi menggunakan alat kontrasepsi dan variabel terikat yaitu

kecemasan terhadap IUFD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi

dengan subjek ibu – ibu yang pernah mengalami IUFD dan menggunakan alat

kontrasepsi.

Sebelumnya penelitian tentang kecemasan dan motivasi telah pernah

dilakukan antara lain  Hubungan Antara Motivasi Hidup Dengan Kecemasan Pada

Penderita Kanker Di Rumah Sakit Rahayu (Tatik, 2012). Pada penelitian ini letak

perbedaannya pada karakteristik subjek yaitu orang yang menderita kanker.

Penelitian yang terkait motivasi dan kecemasan juga pernah dilakukan yaitu

Gambaran Sikap Dan Motivasi Perawat Dalam Upaya Mengurangi Kecemasan

Pasien Penderita Miocard Cardiac Infrak (MCI) di ruang Intensive Care Cardio Unit

(ICCU) (Kasmiati, 2010). Pada penelitian ini letak perbedaannya yaitu pada

karakteristik subjek kemudian pada penelitian ini  juga melihat sejauh mana sikap

positif mampu mempengaruhi kecemasan.

Penelitian lainnya yaitu hubungan antara dukungan keluarga dengan

kecemasan ibu hamil menghadapi kelahiran anak pertama pada masa triwulan ketigab

(Reta, 2010). Pada penelitian ini letak perbedaanya yaitu dukungan keluarga sebagai

variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi kecemasan, kemudian bentuk

kecemasan pada penelitian ini yaitu kecemasan dalam menghadapi proses persalinan,

perbedaan lainnya yaitu terletak pada karekteristik subjek Berdasarkan perbedaan
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yang telah di paparkan, maka penelitian ini perlu dilakukan karena berbeda dengan

penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ilmu psikologi tidak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya

khusunya psikologi kesehatan dan psikologi klinis. Penelitian ini diharapkan dapat

menambahkan khasanah pengetahuan dalam ilmu psikologi terutama motivasi

menggunakan alat kontrasepsi dengan kecemasan terhadap IUFD yang

dikembangkan dalam lembaga pendidikan. Penelitian ini juga melihat sejauh mana

hubungan motivasi menggunakan alat kontrasepsi mempengaruhi kecemasan ibu

terhadap IUFD.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Bagi ibu  yang pernah mengalami IUFD yaitu sebagai bahan informasi

untuk dapat dijadikan pembelajaran dan pengetahuan mengenai

pentingnya motivasi penggunaan alat kontrasepsi, sehingga dapat

terhindar dari kecemasan terhadap IUFD.

b. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang IUFD, penelitian ini

diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana

pentingnya menumbuhkan motivasi menggunakan alat kontrasepsi

sebagai salah satu cara untuk menghindari kecemasan terhadap IUFD


