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Kepedulian akan kesehatan ibu hamil membuat banyak didirikannya rumah sakit 

bersalin dan rumah bersalin di berbagai tempat untuk memenuhi kesehatan dan pelayanan 

ibu hamil. Akan tetapi banyaknya pilihan tempat untuk persalinan tidak menjamin 

kepuasan dari para pasien terutama ibu yang melahirkan. Kebanyakan dari pasien lebih 

nyaman jika melakukan persalinan di rumah bersalin dikarenakan lebih hommy. Dibalik 

kelebihan juga terdapat kekurangan, rumah bersalin memang unggul dalam pelayanan dan 

loyalitas kepedulian mereka terhadap pasien, akan tetapi tidak semua fasilitas ibu dapat 

didapatkan di rumah bersalin. Misalnya saja untuk ibu yang mengalami masalah dalam 

proses kelahirannya maka harus dirujuk ke rumah sakit bersalin, salin itu tidak tersedianya 

alat radiologi secara lengkap karena hal tersebut hanya dapat dipenuhi di rumah sakit 

bersalin. Selain itu Rumah sakit dan rumah sakit bersalin di Kota Malang juga belum ada 

yang menggunakan metode melahirkan baru yang sudah banyak digunakan oleh pasien 

melahirkan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bali. Metode melahirkan ini 

disebut hypnobirth dan waterbirth, metode ini merupakan metode melahirkan yang 

digunakan melalui kelahiran normal yang dapat menekan rasa sakit saat proses kelahiran. 

Metode ini muncul dikarenakan beberapa ibu merasa takut jika melahirkan secara normal 

dan berpikir melahirkan secara caesar lebih aman karena tidak merasa sakit.  

 Tema yang digunakan dalam perancangan Health Care foer Mother adalah 

arsitektur perilaku yang difokuskan pada persepsi, territoriality, privacy, crowding dan 

behavior setting agar rancangan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna 

yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang membuat pasien yang akan datang menjadi tidak 

nyaman atau terganggu. Selain itu diharapkan rancangan Health Care for Mother yang 

dirancang dengan pendekatan prilaku tersebut dapat membuat psikologis sang ibu menjadi 

lebih baik, rileks dan nyaman seperti di rumah sendiri, dan ibu sebisa mungkin dapat 

melahirkan secara normal. 


