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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Kecemasan ibu hamil adalah reaksi ibu hamil terhadap perubahan dirinya 

dan lingkungannya yang membawa perasaan tidak senang atau tidak nyaman 

yang disebabkan oleh dugaan akan bahaya atau frustasi yang mengancam, 

membahayakan rasa aman, keseimbangan atau kehidupan seorang individu 

atau kelompok sosialnya.
1-4

 Kecemasan  terdiri dari pikiran, perasaan, dan 

perilaku dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis dan 

genetis. Sindrom-sindrom yang ditunjukkan berbeda-beda pada setiap orang 

dan situasi. Pada ibu hamil  hal ini terjadi akibat perubahan hormon yang 

akan mempermudah janin untuk tumbuh dan berkembang sampai saat 

dilahirkan. Setiap ibu hamil memiliki tingkat kecemasan yang berbeda 

tergantung bagaimana ibu mempersiapkan kehamilannya. Tidak semua ibu 

hamil menyadari bahwa aspek fisik dan psikis adalah dua hal yang terkait dan 

saling mempengaruhi.
5 

     Kecemasan dan kekhawatiran pada ibu hamil apabila tidak ditangani 

dengan serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis 

baik ibu maupun janinnya. Kecemasan pada ibu hamil akan bertambah besar 

ketika jadwal persalinan semakin dekat yaitu memasuki trimester ke III, ibu 

mulai memikirkan proses melahirkan serta kondisi bayi yang akan dilahirkan. 

Ibu yang menderita stres dan cemas saat kehamilan usia trimester III akan 

mengalami peningkatan lepasnya hormon-hormon stres sehingga 
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menyebabkan gangguan aliran darah di dalam rahim dan mengakibatkan 

lemahnya kontraksi otot rahim. Kejadian tersebut menyebabkan makin 

lamanya proses persalinan (partus lama) , risiko sectio caesaria, dan 

persalinan dengan alat.
6
 Risiko untuk bayi dapat menyebabkan kelainan 

bawaan berupa kegagalan akan penutupan celah palatum, kelahiran prematur, 

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kegawatan (fetal 

distres) dan dalam jangka panjang berkaitan dengan gangguan prilaku dan 

emosi anak.
6
 

     Penelitian meta analisis tahun 2003 tentang kecemasan ibu hamil saat 

periode prenatal dan postnatal, yang memfokuskan pada kelahiran preterm 

dan aterm, hasilnya menunjukkan bahwa tingginya tingkat kecemasan pada 

ibu hamil saat fase prenatal berhubungan dengan masalah obstetrik. Keadaan 

emosional ibu saat hamil dapat merusak perkembangan janin, dan dalam 

jangka panjang berkaitan dengan masalah perilaku pada masa kanak-kanak 

dan remaja.
7
 Penelitian di Australia menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 

tingkat kecemasan tinggi merupakan prediktor kuat untuk timbunya depresi 

post partum, selain rendahnya percaya diri dan rendahnya dukungan sosial.
8
 

     Survei yang dilakukan di Columbia pada 650 ibu hamil berisiko rendah 

dengan umur kehamilan 35-39 minggu sebanyak 25% mengalami ketakutan 

tingkat tinggi untuk melahirkan dan ini berkorelasi positif dengan 

kecemasan.Takut melahirkan masih menjadi bagian dari kompleks gambaran 

pengalaman emosional perempuan selama kehamilan. Penelitian di Swedia 

tentang antenatal care pada kehamilan 35 minggu sebanyak 24% mengalami 
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kecemasan. Di Hongkong pada ibu hamil trimester 1, 2 dan 3, 54% 

mengalami kecemasan, serta penelitian di Pakistan dari 165 ibu hamil, 

sebanyak 70% mengalami cemas.
9-11

 Di Minnesota pada ibu hamil 

mengalami kecemasan sebanyak 10%. Di Bangladesh 29% ibu hamil 

mengalami gejala kecemasan. Di Indonesia penelitian yang dilakukan pada 

ibu hamil primigravida trimester III sebanyak 33,93% mengalami 

kecemasan.
12

 Penelitian lain menyebutkan bahwa ibu hamil normal dalam 

menghadapi persalinan mengalami 47,7% kecemasan berat, 16,9% 

kecemasan sedang, dan 35,4% mengalami kecemasan ringan.
13

 Permasalahan 

tersebut di atas tidak mungkin terjadi apabila pada unit pelayanan ibu hamil 

sudah dilakukan asuhan yang komprehensif, termasuk intervensi untuk 

masalah psikososial.
14

 

     Kecemasan ibu hamil muncul disebabkan oleh rasa takut dan salah satu 

rasa takut yang paling banyak dialami oleh ibu hamil adalah rasa cemas dan 

takut dalam menghadapi persalinan.
15

 Emosi yang dirasakan oleh ibu tidak 

akan mampu melewati plasenta, tetapi hormon ibu yang melakukannya. Ibu 

yang stres akan menghasilkan hormon katekolamin yang berlimpah yang 

berdampak pada emosi. Bahan pemicu stres ini akan melewati plasenta dan 

membuat sistem tubuh “merasa takut”. Jika terjadi terus-menerus janin akan 

terbiasa stres dan akan terlahir demikian dan akhirnya mengalami gangguan 

emosi dan pencernaan.
15

 Ketika ibu menghadapi persalinan dan masih diliputi 

rasa takut, cemas dan stres maka tubuhnya sudah dalam sikap defensif dan 
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terjadi pengeluaran hormon stres katekolamin yang akan dikeluarkan dalam 

jumlah besar sebelum dan selama persalinan
28

.  

     Faktor-faktor risiko penyebab timbulnya rasa cemas pada ibu hamil adalah 

karakteristik ibu yang meliputi pendidikan, umur, status pekerjaan, faktor  

reproduksi yang meliputi kehamilan yang tidak diinginkan/kehamilan yang 

tidak direncanakan, pengalaman kehamilan dan persalinan sebelumnya, status 

kesehatan ibu, hubungan ibu dengan pasangan, dan dukungan keluarga. 

Dukungan keluarga merupakan suatu strategi intervensi preventif yang paling 

baik dalam membantu anggota keluarga yang mengalami masalah yang 

berdampak pada kecemasan yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan 

keluarga yang adekuat. 

     Salah satu terapi obat yang digunakan untuk mengatasi masalah 

kecemasan adalah dengan benzodiazepine sedangkan beberapa alternatif 

terapi yang dapat mengatasi kecemasan ibu hamil adalah dengan pemijatan 

dan terapi energi seperti massage, acupressure, therapeutic touch, dan 

healing touch,  mind body healing seperti imagery, meditasi/yoga, berdoa dan 

refleksi biofeedback.
16

 Menari juga merupakan salah satu cara untuk 

mencegah dan mengurangi gangguan psikologis. Tari merupakan seni 

pertunjukkan akan tetapi menari juga dapat menyembuhkan dan mengobati 

orang yang menderita gangguan psikologis , keterbelakangan mental, 

autisme, kanker dan kondisi lainnya. Tari dapat membebaskan seseorang 

khususnya pada ibu hamil yang menderita gangguan psikologis. Sampai saat 

ini masih sangat relatif sedikit penelitian yang berfokus pada efek 
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terapi/gerakan pada penderita gangguan psikologis. Namun, beberapa 

penelitian menunjukkan hasil ke arah yang positif
17

. 

     Belly dance atau tari perut merupakan salah satu tarian yang berasal dari 

Timur Tengah. Saat ini tarian timur tengah telah berkembang dari waktu ke 

waktu, menyebar ke banyak negara dan sudah menyatu dengan gaya tarian 

lainnya. Belly dance sangat ideal di lakukan  oleh seorang perempuan karena 

dapat memberikan ketenangan, kelenturan dan kekuatan selama 

kehamilannya, selain itu juga ibu hamil dapat menggunakan energinya secara 

seimbang dan memiliki efek yang positif dalam menghadapi permasalahan 

atau keluhan yang muncul saat hamil. Belly dance adalah gerakan tari perut 

yang mempunyai perananan sebagai tarian untuk melahirkan. Tarian ini 

aman, efektif dan mendukung wanita selama kehamilan dan persalinan. Belly 

dance dapat membuat pikiran menjadi rileks dan mengatasi rasa sakit
18

.  

     Studi penelitian menujukkan bahwa tari perut juga merupakan bentuk 

olahraga yang sangat baik untuk membantu ibu hamil menguatkan otot-otot 

yang digunakan selama persalinan
19

. Semakin banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa olahraga yang teratur mempunyai manfaat bagi ibu dan 

bayi. Seperti halnya yoga dan tai chi, belly dance merupakan bentuk dari 

latihan yang menyelaraskan pikiran dan tubuh yang merupakan elemen 

penting bagi wanita hamil dalam menghadapi kehamilannya
20

. 

     Kecemasan pada ibu hamil merupakan hal penting yang sering terlupakan. 

Bidan mempunyai peran cukup besar dalam mengatasi masalah tersebut. 

Bidan harus dapat mengenali gejala kecemasan ibu hamil dan menguranginya 
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dengan memberikan penjelasan mengenai kehamilan, persalinan, kecemasan, 

dan efek kecemasan pada ibu hamil dan janin. Dukungan emosional sangat 

dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mempersiapkan diri baik fisik  maupun 

mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan sebagai salah satu proses 

yang alamiah.  

     Kecemasan dan kekhawatiran pada ibu hamil apabila tidak ditangani 

dengan serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis 

baik ibu maupun janinnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

ingin mengetahui pengaruh belly dance terhadap tingkat kecemasan ibu hamil 

trimester III. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Kecemasan pada ibu hamil merupakan hal penting yang sering terlupakan 

oleh ibu maupun keluarga. Ibu hamil dengan kecemasan dapat memberikan 

efek negatif kepada ibu maupun janinya. Pada ibu dapat terjadi risiko sectio 

caesaria, persalinan dengan alat dan persalinan lama sedangkan pada janin 

dapat menyebabkan kelainan bawaan berupa kegagalan akan penutupan celah 

palatum, kelahiran prematur, melahirkan bayi dengan berat badan lahir 

rendah (BBLR), kegawatan (fetal distres) dan dalam jangka panjang 

berkaitan dengan gangguan prilaku dan emosi anak. 

     Salah satu faktor penyebab timbulnya rasa cemas pada ibu hamil adalah 

dukungan keluarga oleh sebab itu dukungan emosional sangat dibutuhkan 

oleh ibu hamil baik itu dari suami ataupun keluarga untuk mempersiapkan 
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diri baik fisik  maupun mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan 

sebagai salah satu proses yang alamiah. 

     Salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi gangguan psikologis 

adalah dengan menari. Belly dance adalah gerakan tari perut yang mempunyai 

perananan sebagai tarian untuk melahirkan. Tarian ini aman, efektif dan 

mendukung wanita selama kehamilan dan persalinan. Belly dance dapat 

membuat pikiran menjadi rileks dan mengatasi rasa sakit. 

     Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah, maka di 

susun pertanyaan penelitian “ bagaimana pengaruh belly dance terhadap 

tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida trimester III?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh belly dance terhadap tingkat kecemasan pada 

ibu hamil primigravida trimester III. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap ibu hamil 

primigravida trimester III. 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil primigravida 

trimester III sebelum dan sesudah  pemberian perlakuan belly dance  

c. Untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil primigravida 

trimester III sebelum dan sesudah  pemeriksaan ANC  
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d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

belly dance. 

e. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil 

primigravida trimester III sebelum dan sesudah pemeriksaan ANC 

pada kelompok kontrol 

f. Membuktikan perbedaan tingkat kecemasan antara ibu hamil 

primigravida trimester III yang mendapatkan perlakuan belly dance, 

dengan yang tidak mendapatkan perlakuan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi 

tenaga kesehatan agar bisa menjadikan belly dance sebagai salah satu 

program peningkatan kesehatan ibu hamil. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi dan pertimbangan 

untuk menyusun/membuat kebijakan atau program baru dalam upaya 

peningkatan pelayanan antenatal yang berkualitas. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini sebagai 

acuan mahasiswa untuk dijadikan dasar penelitian selajutnya supaya 

dapat dikembangkan 
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4. Bagi Ibu Hamil  

Hasil penelitian ini dijadikan motivasi agar ibu berusaha mempraktikan 

belly dance di rumah guna meningkatkan kesehatan ibu hamil 

 

E. Keaslian Penelitian 

     Penelitian yang berjudul Pengaruh Belly Dance Terhadap Tingkat 

Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III belum pernah dilakukan 

penelitian, namun judul-judul terkait: 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil 

 

1 
Anis 

Sukandar 

(2009) 

Keefektifan 

Cognitif Behavior 

Therapy (CBT). 

Untuk menurunkan 

tingkat kecemasan 

Ibu Hamil Di RS 

Muhammadiyah  

Surakarta 

Penelitian ini 

menggunakan 

Quasi Experiment 

dengan rancangan 

Randomized 

Controlled Trial 

Group, Pre and 

Post Test Design 

- Tedapat perbedaan 

secara bermakna 

antara penurunan 

skor kecemasan 

kelompok 

perlakuan dengan 

CBT dibandingkan 

kelompok kontrol. 

- Terdapat 

perbedaan yang 

bermakna dalam 

menurunkan 

kecemasan ibu 

haml trimester III, 

dan CBT efektif 

untuk menurunkan 

tingkat kecemasan 

pada ibu hamil. 

2 
Yonne 

Astria 

(2009) 

Hubungan 

Karateristik Ibu 

hamil primigravida 

trimester III 

Dengan 

Kecemasan Dalam 

Menghadapi 

Persalinan Di 

Penelitian ini 

menggunakan  

pendekatan Cross 

Sectional 

- Ada hubungan 

antara tingkat 

pendidikan 

(p=0,005) dan 

graviditas 

(p=0,005) degan 

kecemasan dalam 

menghadapi 
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Poliklinik 

Kebidanan dan 

Kandungan Rumah 

Sakit X Jakarta  

persalinan 

- Tidak ada 

hubungan antara 

umur (p=0,873), 

pekerjaan 

(p=0,133), status 

kesehatan 

(p=0,792) dengan 

kecemasan dalam 

menghadapi 

persalinan. 

3 
Jennifer 

Mitchell, 

Tiffany 

Field. 

Miguel 

Diego, Rae 

Newton, 

Martha 

Pelaez 

(2012) 

Yoga Reduce 

Prenatal 

Depression 

Symtoms 

Penelitian ini 

menggunakan 

Quasi Experiment 

- Menurunkangejala 

depresi, dengan 

nilan CESD untuk 

Yoga 17,9: sedang 

kan kelompok 

kontrol 21,4 

4 
Primatia 

Yogi 

Wulandari 

(2006) 

Efektivitas senam 

hamil sebagai 

pelayanan prenatal 

dalam menurunkan 

kecemasan 

menghadapi 

persalinan pertama 

Penelitian ini 

menggunakan 

Quasi Experiment 

- Ada perbedaan 

tingkat kecemasan 

antara kelompok 

yang diberikan 

perlakuan senam 

hamil dengan 

kelompok kontrol 

(yang tidak 

diberikan 

perlakuan) dengan 

P value = 0,034 

(<0,05) 

5 
Oktavia 

(2013) 

Perbandingan Efek 

Musik Klasik 

Mozart dan Musik 

Tradisional 

Gamelan Jawa 

terhadap 

Pengurangan Nyeri 

Persalinan Kala I 

fase Aktif Nulipara 

Penelitian ini 

menggunakan 

Quasi Experiment 

- Tidak ada 

perbedaan yng 

bermakna antara 

musik klasik 

Mozart dan musik 

tradisional 

gamelan jawa 

terhadap 

pengurangan nyeri 

persalinan kala I 

fase aktif pada 

nulipara. 

Keduanya sama-
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sama berpengaruh. 

6 
AlQantani

NH;Depar

tem 

en of 

obstetric 

and  

ginecology

,  

Collage of  

Mediane;  

King 

Faisal  

University,  

Dammam,  

Saudi 

Arabia  

(2005 

 

Foetal response to 

music and voice 

 

Prospective 

Observational  

Study.  

 

Tidak ada perbedaan 

yang signifikans 

dalam percepatan 

denyut jantung janin 

pada kelompok 

musik 

maupun suara. 

 

7 
Yu WJ, 

Song JE.  

(2010) 

J Korean  

Acad Nurs 

 

Yu WJ, Song  

Effects of 

abidominal 

breathing on state  

anxiety, stress, and  

tocolytic dosage for  

pregnant women in  

preterm labor 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

Quasi Experiment 

Kecemasan, stress, 

dosis Ritodrin, dan  

Atosibanpada  

Kelompok 

eksperimen lebih 

rendah dibandingkan 

dengan kelompok 

kontrol 

 

8 
Bella Ami 

Ranita 

(2016) 

Pengaruh Belly 

Dance Terhadap 

Tingkat 

Kecemasan Pada 

Ibu Hamil 

Primigravida 

Trimester III (Studi 

Klinik  di BPM 

Ranting 3 Kota 

Semarang) 

Penelitian ini 

menggunakan 

Quasi Experiment 

Terdapat pengaruh 

penurunan tingkat 

kecemasan pada 

kelompok intervensi 

dengan P value = 

0,001 

     Melalui tabel 1.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian lain yang sudah ada. Penelitian 

pengaruh belly dance terhadap tingkat kecemasan ibu hamil belum pernah 
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dilakukan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment 

dengan pendekatan group pretest dan postset design with kontrol group dan 

variabel independen adalah kecemasan ibu hamil primigravida trimester III. 

Penelitian ini menekankan pada upaya memahami pengaruh intervensi belly 

dance dan terhadap kecemasan ibu hamil primigravida trimester III.  

F. Ruang Lingkup 

1. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari – Febuari 2016 

2. Ruang Lingkup Tempat 

Lokasi penelitian adalah di BPM ranting 3 Kota Semarang 

3. Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi penelitian ini adalah pengaruh belly dance terhadap 

kecemasan ibu hamil primigravida trimester III . 

 


