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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Selama masa pemulihan proses persalinan, terjadi gangguan 

pada fungsi seksual yang melibatkan satu atau beberapa fase dalam siklus 

respon seksual, atau nyeri yang berhubungan dengan aktivitas seksual dan 

memenuhi kriteria DSM-V atau AFUD 19991. Pada penelitian sebelumnya, 

telah ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

tingkat kepuasan seksual dengan disfungsi seksual, ini memperjelas bahwa 

semakin sedikit gangguan fungsi seksual yang dialami, maka semakin tinggi 

juga kepuasan seksual yang akan diperoleh2 3. Pada penelitian itu, kuesioner 

yang digunakan adalah FSFI (Female Sexual Function Index) yang terdiri 

dari 6 poin penliaian4. 

Proses fisiologis pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan 

atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir (pervaginam), 

sedangkan seksio sesarea adalah kelahiran janin melalui insisi bedah di 

dinding perut (laparotomi) dan dinding uterus (histerektomi)5. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai disfungsi seksual membuat 

masyarakat kurang menyadari seberapa pengaruhinya disfungsi seksual 

dalam kehidupan seksual. Serta alasan lain dari masyarakat Indonesia yang 

beranggapan bahwa hal yang berbau seksual merupakan sesuatu yang taboo.    

Proses persalinan normal terjadi pada kehamilan cukup bulan  

(37 – 42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 

berlangsung 18 jam tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Ibu yang hamil 

pertama kali disebut primigravida, sedangkan yang lebih dari 1 sampai 5 kali 

disebut multigravida6. wanita yang menjalani persalingan untuk pertama kali 

disebut Primipara, sedangkan pada wanita yang telah mengalami persalinan 

sebelumnya disebut multipara7. Periode pemulihan setelah proses persalinan 

atau yang disebut pascapersalinan, fungsi fisiologi organ genitalia baru 
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kembali normal 6 bulan pasca persalinan padahal hampir 90% wanita 

melakukan hubungan seksual sebelum itu8. 

 Terdapat penelitian di Iran pada tahun 2014 menunjukan adanya 

perbandingan tingkat kepuasan seksual pada wanita yang melahirkan dengan 

metode seksio sesarea dibandingkan dengan metode pervaginam9. Penelitian 

yang dilakukan di rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang menunjukan adanya 

prevalensi disfungsi seksual pada wanita yang melahirkan dengan metode 

pervaginam dan seksio sesarea.   

 Kepuasan seksual merupakan salah satu kebutuhan fisiologis manusia 

yang dapat dikatakan memiliki kompleksitas daripada kebutuhan lainnya ,dan 

juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan seksual 

diklasifikasikan menjadi empat kategori umum. Faktor demografi, faktor 

patofisiologis, faktor psikologis, dan faktor sosiokultural. Tingkat kepuasan 

seksual dapat dinilai dengan kepuasan, komunikasi, kompatibilitas, berkaitan 

dengan hubungan, dan berkaitan dengan pribadi10. Untuk menilai tingkat 

kepuasan, digunakan kuesioner SSS-W (Sexual Satisfaction Scale for 

Woman)11. 

Penelitian tentang seksualitas dimulai pada era 1950-an ketika Masters 

dan Johnson menggambarkan anatomi dan fisiologi respon seksual manusia. 

Tingkat kepuasan seksual dan prevalensi terjadinya disfungsi seksual setelah 

persalinan merupakan penelitian yang cukup menarik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan 

tingkat kepuasan seksual dan prevalensi terjadinya disfungsi seksual pada 

wanita yang melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea. Perbedaan 

hasil penelitian tersebutlah menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari perbadingan prevalensi 

disfungsi seksual antara ibu yang melahirkan secara pervaginam dan seksio 

sesarea.  

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1.3.1. Apakah terdapat perbedaan prevalensi rasa sakit pada wanita yang 

melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea ? 

1.3.2. Apakah terdapat perbedaan prevalensi rasa puas pada wanita yang 

melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea ? 

1.3.3. Apakah terdapat perbedaan prevalensi Orgasme pada wanita yang 

melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea ?  

1.3.4. Apakah terdapat perbedaan prevalensi hasrat seksual pada wanita yang 

melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea ? 

1.3.5. Apakah terdapat perbedaan prevalensi lubrikasi pada wanita yang 

melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea ? 

1.3.6. Apakah terdapat perbedaan prevalensi keterangsangan seksual pada 

wanita yang melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea ? 

1.3.7. Apakah terdapat perbedaan prevalensi disfungsi seksual pada wanita 

yang melahirkan secara pervaginam dan seksio sesarea? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan disfungsi seksual pada wanita pasca 

melahirkan dengan metode seksio sesarea dan pervaginam. 

 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.4.2.1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi rasa 

sakit pada wanita yang melahirkan secara pervaginam dan seksio 

sesarea. 
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1.4.2.2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi rasa 

puas pada wanita yang melahirkan secara pervaginam dan seksio 

sesarea. 

1.4.2.3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi 

Orgasme pada wanita yang melahirkan secara pervaginam dan 

seksio sesarea. 

1.4.2.4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi hasrat 

seksual pada wanita yang melahirkan secara pervaginam dan seksio 

sesarea. 

1.4.2.5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi 

lubrikasi pada wanita yang melahirkan secara pervaginam dan 

seksio sesarea. 

1.4.2.6. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi 

keterangsangan seksual pada wanita yang melahirkan secara 

pervaginam dan seksio sesarea. 

1.4.2.7. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prevalensi 

disfungsi seksual pada wanita yang melahirkan secara pervaginam 

dan seksio sesarea. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat akademik 

1.5.1.1. Mengetahui perbandingan prevalensi disfungsi seksual pada 

wanita yang melahirkan dengan metode pervaginam dan seksio 

sesarea. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Temuan perbedaan tingkat kepuasan seksual dan perbedaan 

prevalensi disfungsi seksual pada penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan untuk pemilihan metode persalinan. 

 


