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ABSTRAK 
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TRIMESTER KETIGA DI RSUD KOTA SURAKARTA 
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Pradipta Sih Utami, J500090025, 2012 

 

 

Kehamilan merupakan salah satu ekspresi perwujudan diri sebagai calon 

ibu dan ayah. Wanita yang hamil mengalami kecemasan tentang berbagai masalah 

dari satu trimester ke trimester selanjutnya. Kecemasan berubah seiring dengan 

semakin tua umur kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

perbedaan kecemasan antara pasien primigravida dan multigravida pada 

kehamilan trimester ketiga di RSUD Kota Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode observasional  analitik  dengan 

pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 26 orang pasien 

primigravida dan 26 orang pasien multigravida di RSUD Kota Surakarta dipilih 

dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara 

yaitu responden mengisi formulir biodata, kuesioner L-MMPI, dan kuesioner 

TMAS. Data dianalisis dengan uji chi square untuk menguji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan jumlah terbesar ibu hamil trimester ketiga 

terdapat pada kelompok usia 25-34 tahun, berpendidikan akhir SMP, dan 

mempunyai pekerjaan. Pada pasien primigravida lebih banyak yang cemas yaitu 

19 orang (36,5 %), sedangkan pada multigravida yang mengalami kecemasan 

yaitu 10 orang (19,2%). Setelah dilakukan chi square test didapatkan nilai p 

adalah 0,012 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat kecemasan 

antara pasien primigravida dan multigravida pada kehamilan trimester ketiga di 

RSUD Kota Surakarta, dimana primigravida lebih cemas dibandingkan 

multigravida. 
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ABSTRACT 

 

THE DIFFERENCES BETWEEN ANXIETY OF PRIMIGRAVIDA AND 

MULTIGRAVIDA PATIENT IN THE THIRD TRIMESTER OF 

PREGNANCY IN THE RSUD OF SURAKARTA 

Medical Faculty of Surakarta Muhammadiyah University 

Pradipta Sih Utami, J500090025, 2012 

 

 

Pregnancy is one of manifestation of self-expression as mother and father. 

The pregnant women have anxiety about various issues from one trimester to the 

next trimester. Anxiety will change with the older age of the pregnancy. This 

study aims to determine the differences between anxiety primigravida and 

multigravida patient in the third trimester of pregnancy in RSUD of Surakarta. 

This study using observational analytic cross-sectional approach. The 

number of samples were 26 primigravida patients and 26 multigravida patients in 

RSUD of Surakarta and being selected by purposive sampling technique. Data 

collection was done in three ways, namely respondents fill out the form biodata, 

L-MMPI questionnaire, and TMAS questionnaire. Data were analyzed by chi 

square test to attempt the hypothesis. 

The results showed up the largest number of the third-trimester of pregnant 

women are in the age of group around 25-34 years, last education were junior 

high school and have a job. In primigravida patients is more likely to worry that 

19 people (36.5%), in the other hand in multigravida who experience anxiety is 10 

people (19.2%). After the chi square test p value obtained was 0.012 so H0 is 

rejected and H1 accepted. 

This study concludes that there is a difference in the level of anxiety 

among primigravida and multigravida patients in the third trimester of pregnancy 

in RSUD of Surakarta, where primigravida is more anxious than multigravida. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia 

Tenggara. Hasil survei riset kesehatan dasar 2010 menyatakan angka kematian ibu 

di Indonesia mencapai 390/100.000 kelahiran hidup. Jumlah AKI di Indonesia 

cukup beragam.  AKI di Jawa Tengah sebesar 114/100.000 kelahiran hidup. 

Sedangkan untuk AKI di Surakarta berjumlah 75,4/100.000 kelahiran hidup 

(Kemenkes, 2010).  

Banyak faktor penyebab tingginya AKI. Salah satunya kondisi emosi ibu 

hamil selama kehamilan hingga kelahiran bayi. Kehamilan merupakan salah satu 

ekspresi perwujudan diri, perwujudan identitas sebagai calon ibu dan ayah. 

Kebanggaan tersendiri bagi wanita dan mewujudkan feminisme, serta 

mewujudkan jati diri seorang wanita (Fidianty & Noviastuti, 2010). Kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum 

dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Saifuddin, 2008). Hal ini telah 

termaktub dalam ayat suci Al-Qur’an surat At-Tariq ayat 5-7 yang artinya “ Maka 

hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan 

dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. 

Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah 

mati).” 

Seorang wanita hamil tidak hanya mengalami proses-proses somatik, 

tetapi juga mengalami implikasi-implikasi psikologik yang mendalam dan 

membekas. Perkembangan proses somatik banyak ditentukan oleh keadaan 

anatomik dan fisiologi, sedang sifat-sifat pengalaman psikologik sangat erat 

hubungannya dengan perasaan ibu terhadap dirinya sendiri, terhadap anak yang 

dikandungnya, terhadap suaminya, dan juga terhadap lingkungan sekitarnya 

(Fidianty & Noviastuti, 2010). 

Perubahan fisik dan psikologis saling terkait dan saling mempengaruhi. 

Selama kehamilan terjadi penambahan hormon estrogen sebanyak sembilan kali 

lipat dan progesteron sebanyak dua puluh kali lipat yang dihasilkan sepanjang 

siklus menstruasi normal. Adanya perubahan hormonal ini menyebabkan emosi 

perempuan selama kehamilan cenderung berubah-ubah, sehingga tanpa ada sebab 

yang jelas seorang wanita hamil merasa sedih, mudah tersinggung, marah atau 

justru sebaliknya merasa bahagia (Cunningham et al., 2006).  

Sampai dua pertiga perempuan hamil mengalami beberapa gejala 

psikologis, khususnya pada trimester pertama dan ketiga yang biasanya berupa 

ansietas, iritabilitas, mood yang labil dan depresi (Sylvia, 2010). Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Damayanti dalam Aperwanti (2003) yang menunjukkan 

bahwa 80% ibu hamil mengalami rasa khawatir, was-was, gelisah, takut, dan 

cemas dalam menghadapi kehamilannya. 

Anxietas atau cemas merupakan istilah yang sangat akrab dengan 

kehidupan sehari-hari. Istilah ini menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, 

takut, tidak tentram dan sebagainya (Trismiati, 2004). 

Kecemasan dapat muncul jika seseorang mengalami suatu perubahan 

dalam hidupnya, misalnya kehamilan. Ketika hamil, gejolak emosional termasuk 

perasaan takut dan kecemasan berubah seiring dengan semakin tua umur 



kehamilan. Sebenarnya kecemasan merupakan gejala normal pada manusia dan 

disebut patologik bila gejalanya menetap dalam jangka waktu tertentu dan 

mengganggu ketentraman individu (Hawari, 2008). Dalam ayat suci Al-Qur’an 

surat Ar-Ra’d ayat 28 tertulis bahwa “Orang-orang yang beriman dan hati mereka 

menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat 

Allah hati menjadi tenteram.” 

Kehamilan pertama merupakan fajar baru dalam perkembangan 

hidupnya. Merupakan satu putaran baru dalam nasibnya, penuh teka-teki, 

kebahagiaan dan pengharapan tertentu (Kartono, 1996). Bagi seorang wanita yang 

belum pernah hamil sebelumnya mungkin  kehamilan itu sangat menggelisahkan. 

Antara kenyataan dan khayalan atau bayangan negatif akan menyebabkan menjadi 

ketakutan. Perasaan – perasaan cemas itu lebih diperkuat oleh cerita-cerita 

takhayul, dan voorboden, yaitu tanda-tanda kehidupan sebelum terjadi sesuatu. 

Kehidupan akan banyak berubah, dia akan merasa terikat dan terbatas oleh suatu 

tanggung jawab yang besar. Dia akan mengalami pengalaman psikologis yang 

penting, termasuk kecemasan, rasa sakit dan sedikit resiko bagi kehidupannya 

(Kartono, 1996). 

Menurut Pitt dalam Budi (2009) pada wanita yang sudah pernah hamil, 

kecemasan yang dialami sampai menjelang persalinan kemungkinan disebabkan 

oleh faktor-faktor sosial seperti pengalaman melahirkan dahulu (misalnya pernah 

mengalami lama persalinan yang diakibatkan oleh kondisi fisik atau pinggul yang 

sempit, pernah mengalami sectio caesaria), dukungan sosial (kurangnya 

dukungan lingkungan), kurangnya perhatian baik dari suami dan keluarganya 

tentang kehamilan, serta faktor ekonomi. Selain itu, pengalaman abortus juga 

dapat menimbulkan guncangan hebat dan rasa tidak percaya pada wanita yang 

mengalaminya, sehingga wajar saja bila mereka merasa takut dan cemas apabila 

hal itu terulang lagi (Fidianty & Noviastuti, 2010). 

Wanita yang hamil mengalami kecemasan tentang berbagai masalah dari 

satu trimester ke trimester selanjutnya. Selama trimester ketiga, masalah 

praktisnya adalah berhubungan dengan kedatangan seorang bayi, persiapan 

persalinan, dan perawatan setelah melahirkan. Orang tua seringkali khawatir 

tentang masalah kesehatan tertentu, misalnya apakah bayi ini akan cacat, tetapi 

pada kebanyakan kasus, rasa kekhawatiran tersebut tidak dikatakan (Kaplan, 

2010).  

Pada trimester terakhir ini, janin ibu sedang berada di dalam tahap 

penyempurnaan dan akan semakin bertambah besar sampai memenuhi seluruh 

anggota rahim. Ibu akan merasakan ketidaknyamanan pada dirinya, yang diwarnai 

dengan murmur jantung, peningkatan frekuensi ke kamar mandi, sesak nafas saat 

aktivitas, dan rasa panas dalam perut (Wiknjosastro, 2007). 

Rumusan Masalah 

 Adakah perbedaan tingkat kecemasan antara pasien primigravida dan 

multigravida pada kehamilan trimester ketiga di RSUD Kota Surakarta?  

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kecemasan antara pasien 

primigravida dan multigravida pada kehamilan trimester ketiga di RSUD Kota 

Surakarta. 



TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

1. Tingkat Kecemasan 

Ansietas  atau kecemasan merupakan satu keadaan yang ditandai oleh 

rasa khawatir disertai dengan gejala somatik yang menandakan suatu kegiatan 

berlebihan dari sistem saraf autonomik (Kaplan & Sadock, 2010). Menurut 

Hawari (2008),  banyak faktor psikososial yang menyebabkan perubahan pada 

kehidupan seseorang, sehingga orang terpaksa mengadakan adaptasi atau 

penyesuaian diri untuk menanggulanginya, contohnya hubungan interpersonal, 

lingkungan, keuangan, keluarga, dan trauma. 

Mekanisme terjadinya kecemasan adalah kejadian di dalam lingkungan 

(life event) dipersepsi oleh panca indera, diberi arti dan dikoordinasi respon 

terhadap kejadian tersebut oleh susunan saraf pusat, sesuai dengan pola hidup (life 

style) individu tersebut. Bila yang dipersepsi adalah ancaman maka responnya 

adalah suatu kecemasan (anxiety) (Hawari, 2008). 

Di dalam susunan saraf pusat, proses tersebut melibatkan jalur Cortex 

Cerebri ─ Lymbic System ─ RAS (Reticuler Activating System) ─ Hypothalamus, 

yang memberikan impuls kepada kelenjar hipofise untuk mensekresi mediator 

hormonal terhadap target organ kelenjar adrenal, yang kemudian memacu susunan 

saraf otonom melalui mediator hormonal yang lain (cathecolamin). Hiperaktivitas 

susunan saraf otonom (simpatis-parasimpatis), menyebabkan timbulnya sindrom 

cemas (Maslim, 2003). 

Menurut Hawari (2008) keluhan yang sering dikemukakan oleh orang 

yang mengalami kecemasan antara lain khawatir, mudah tersinggung, merasa 

tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut, takut sendirian, gangguan 

konsentrasi dan daya ingat, rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran 

berdenging, berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan 

perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya. Kecemasan dapat diukur dengan 

menggunakan instrumen Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A), Taylor 

Manifest Anxiety Scale (TMAS), atau Depression Anxiety Stres Scale (DASS). 

2. Kehamilan 

Kehamilan adalah masa berkembangnya hasil konsepsi dari awal 

konsepsi sampai proses awal persalinan (Cunningham et al., 2006). Beberapa 

tanda dan gejala kehamilan antara lain amenorea, nausea dan emesis, payudara 

membesar dan menjadi tegang, tanda hegar, chadwik, piscaseck, dan braxton-

hicks.  

3. Aspek Psikiatri dalam Kehamilan 

Menurut Dias et al., (2011) kehamilan dapat mempengaruhi aspek 

emosional seorang wanita yang dapat dideteksi sebagai gejala gangguan jiwa. 

Wanita hamil mengalami stress atau cemas tentang berbagai masalah dari satu 

trimester ke trimester selanjutnya. 

Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya  akan muncul 

kecemasan. Pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara 

mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah bayi lahir 

selamat, akan semakin sering muncul dalam benak ibu hamil (Sylvia, 2010). Pada 

multigravida atau seorang wanita yang hamil lebih dari satu kali kecemasan yang 



dialami sampai menjelang persalinan mungkin disebabkan adanya pengalaman 

buruk saat melahirkan dulu (trauma, sectio caesaria), pengalaman abortus, 

dukungan sosial yang kurang, serta faktor ekonomi (Sylvia, 2010). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecemasan dalam kehamilan antara lain graviditas, usia, 

penyakit menahun, pendidikan, pengetahuan, kunjungan ANC, tingkat ekonomi, 

pekerjaan, dan dukungan suami.  

4. Hubungan kecemasan dengan kehamilan pada trimester ketiga 

Pada trimester ketiga, calon ibu akan semakin peka perasaannya. Tingkat 

kecemasan ibu akan semakin meningkat, serta menjadi lebih mudah lelah. Calon 

ibu akan lebih sering mengelus-elus perutnya untuk menunjukkan perlindungan 

kepada janin, senang berbicara kepada janin. Banyak calon ibu yang sering 

berkhayal tentang apabila hal-hal negatif akan terjadi kepada bayinya saat 

melahirkan nanti (Kaplan, 2010). 

5. Hipotesis 

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis bahwa ada perbedaan tingkat 

kecemasan antara pasien primigravida dan multigravida pada kehamilan trimester 

ketiga di RSUD Kota Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  observasional  analitik  dengan 

pendekatan cross sectional yaitu peneliti mempelajari hubungan antara variabel  

bebas  dengan  variabel  terikat  yang diobservasi hanya sekali pada saat yang 

sama (Taufiqurrahman, 2009).  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta 

pada tanggal 2 - 28 Juli 2012.  

Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel pada penelitian ini adalah semua pasien primigravida dan 

multigravida dengan usia kehamilan trimester ketiga di RSUD Kota Surakarta 

pada bulan Juli 2012 yang sesuai dengan kriteria inklusi.  Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling dengan 

jumlah sampel 52 orang. 

Kriteria Restriksi 

Kriteria inklusi adalah pasien primigravida dan multigravida trimester 

ketiga yang berusia 20-35 tahun dan pendidikan minimal SMP dan sederajat, 

sedangkan kriteria eksklusinya skor L-MMPI >10, menderita penyakit kronis, 

tidak ada suami atau  mempunyai riwayat persalinan dengan kesulitan pada 

persalinan terdahulu. 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kehamilan pasien 

primigravida dan multigravida, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat 

kecemasan pasien primigravida dan multigravida.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kali, 

sedangkan  multigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk kedua kalinya 

atau lebih. Skala pengukuran yang digunakan adalah nominal. Kecemasan dalam 



menghadapi kehamilan merupakan kekhawatiran dari suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan kehamilannya. Alat ukur yang 

digunakan adalah TMAS, sebagai cut  off point yaitu cemas bila skor TMAS ≥ 22, 

tidak cemas bila skor TMAS < 22. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah data diri dan 

persetujuan responden sebagai sampel penelitian,  L-MMPI (Lie Scale Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory), dan Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS).  

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian akan diuji dengan uji chi square dan 

diolah dengan bantuan Statistical Product dan Service Solution 19. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Karakteristik Responden Berdasarkan usia 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Ibu Jumlah Presentase Nilai p 

20 – 24 tahun 

25 – 29 tahun 

30 – 34 tahun 

35 tahun 

6 

22 

22 

2 

11, 6 % 

42, 3 % 

42, 3 % 

3, 8 % 

0,031 

Total 52 100 %  

(Sumber : Data Primer Juli 2012) 

Dari tabel 1 diketahui bahwa berdasarkan pembagian kelompok 

usia, jumlah terbesar ibu hamil trimester ketiga terdapat pada kelompok 

usia 25-29 tahun dan 30-34 tahun, masing-masing sebanyak 22 orang 

(42,3 %), sedangkan kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 6 orang (11,6 

%), dan usia 35 tahun sebanyak 2 orang (3,8 %). 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase Nilai p 

SMP 

SMA/SMK 

Akademi/Perguruan Tinggi 

24 

20 

8 

46,1 % 

38,5 % 

15,4 % 

0,000 

Total 52 100 %  

(Sumber : Data Primer Juli 2012) 

Dari tabel 2 diketahui bahwa pendidikan ibu yang terbesar yaitu 

SMP sebanyak 24 orang (46,1%), responden berpendidikan terakhir 

SMA/SMK sebanyak 20 orang (38,5%), sedangkan akademi/perguruan 

tinggi sebanyak 8 orang (15,4%). 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Jumlah Presentase Nilai p 

Bekerja 

Tidak bekerja 

31 

21 

59,6 % 

40,4 % 

0,000 

Total 52 100 %  



(Sumber : Data Primer Juli 2012) 

Dari tabel 3 diketahui bahwa ibu yang bekerja sebanyak 31 

orang (59,6 %) sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 21 orang (40,4 

%). 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Kecemasan pada Trimester Ketiga  

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kecemasan pada Trimester 

Ketiga  

 

Tingkat 

Kecemasan 

Primigravida Multigravida Nilai p 

Jumlah (%) Jumlah (%) 

Cemas 

Tidak cemas 

19 

7 

36,5 

13,5 

10 

16 

19,2 

30,8 

0,000 

Total 26 50 26 50  

(Sumber : Data Primer Juli 2012) 

Dari tabel 4 diperoleh bahwa pada pasien primigravida lebih 

banyak yang cemas yaitu 19 orang (36,5 %) dan yang tidak cemas 

sebesar 7 orang (13,5%), sedangkan pada multigravida yang mengalami 

kecemasan yaitu 10 orang (19,2%) dan yang tidak cemas sebesar 16 

orang (30,8%). 

Tabel 5. Analisis Data Statistik Uji Chi Square Perbedaan Tingkat Kecemasan 

antara Primigravida dan Multigravida pada kehamilan Trimester Ketiga 

 
Skor_TMAS 

Total cemas tidak cemas 

Graviditas primigravida Count 19 7 26 

Expected Count 14,5 11,5 26,0 

multigravida Count 10 16 26 

Expected Count 14,5 11,5 26,0 

Total Count 29 23 52 

Expected Count 29,0 23,0 52,0 

 

Dari tabel 5, didapatkan nilai expected count 11,5-14,5 sehingga tidak 

ada nilai kurang dari lima. Berarti data layak diuji dengan Chi square (Dahlan, 

2011). 

Tabel 6. Hasil uji Chi Square Perbedaan Tingkat Kecemasan antara Primigravida 

dan Multigravida pada Kehamilan Trimester Ketiga 
 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,315
a
 1 ,012   

Continuity Correction
b
 4,990 1 ,026   

Likelihood Ratio 6,457 1 ,011   
Fisher's Exact Test    ,025 ,012 

Linear-by-Linear 
Association 

6,193 1 ,013 
  

N of Valid Cases 52     
 



Dari analisis uji Chi square diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,012, nilai 

p lebih kecil dari 0,05 (p<0,05 : H0 ditolak). Kesimpulan secara statistik, ada 

perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna antara pasien primigravida dan 

multigravida pada kehamilan trimester ketiga di RSUD Kota Surakarta. 

Pembahasan 
Distribusi responden menurut usia menunjukkan bahwa semua responden 

baik primigravida maupun multigravida merupakan usia yang aman untuk hamil 

dan melakukan persalinan yaitu usia 20-35 tahun. Seorang wanita yang umurnya 

kurang dari 20 tahun mungkin sudah matang secara seksual, namun belum matang 

secara emosional dan sosial. Kecemasan lebih sering terjadi pada usia muda 

(Wiknjosastro, 2007).  

Distribusi responden menurut tingkat pendidikan yang terbesar adalah 

SMP yaitu sebesar 24 orang, kemudian disusul dengan SMA/SMK yaitu 20 orang, 

dan Akademi/Perguruan Tinggi sebesar 8 orang. Data tersebut menunjukkan 

bahwa responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Dengan 

pendidikan yang cukup tinggi ini, responden dianggap telah memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kehamilan sehingga dapat mempersiapkan diri 

sebaik-baiknya dalam menghadapi persalinan terutama aspek psikologinya 

sehingga dapat meminimalkan kecemasan yang terjadi (Astria, 2009). 

Distribusi responden menurut pekerjaan yaitu ibu yang bekerja sebanyak 

31 orang (59,6 %) dan yang tidak bekerja sebanyak 21 orang (40,4 %). Pekerjaan 

juga berpengaruh dalam menentukan stressor seseorang. Seseorang yang 

mempunyai aktivitas bekerja di luar rumah memungkinkan mendapat pengaruh 

yang banyak dari teman dan berbagai informasi dari pengalaman orang lain dapat 

mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menerima stressor dan 

mengatasinya (Dias et al., 2011). 

Distribusi responden menurut tingkat kecemasan yaitu primigravida 

sebesar 19 orang (36,5%) mengalami kecemasan dan 7 orang (13,5 %) tidak 

mengalami kecemasan. Sedangkan pada multigravida, 10 orang (19, 2%) 

mengalami kecemasan dan 16 orang (30,8%) tidak mengalami kecemasan. 

Berdasarkan hasil uji Chi Square pada penelitian ini diperoleh nilai 

p=0,012, dimana p<0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna tingkat 

kecemasan antara pasien primigravida dan multigravida pada kehamilan trimester 

ketiga di RSUD Kota Surakarta. Pada pasien primigravida lebih cemas 

dibandingkan pasien multigravida dalam menghadapi persalinan. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Astria (2009). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 tersebut 

menyimpulkan bahwa pasien primigravida mempunyai kecenderungan 0, 374 kali 

untuk mengalami kecemasan pada trimester ketiga dibandingkan pada pasien 

multigravida. 

Adanya perbedaan ini disebabkan oleh karena primigravida sedang 

mengalami sesuatu yang belum pernah dialaminya dan pengalaman tersebut  

membuatnya merasa tidak nyaman. Kehamilan pertama merupakan fajar baru 

dalam perkembangan hidupnya yang penuh teka-teki, kebahagiaan, dan 

pengharapan tertentu. Ia merasakan ketidaknyamanan fisik, merasakan keletihan, 



merasa cemas akan kesejahteraan atau keadaan janin yang dikandungnya, juga 

merasa takut sakit pada persalinan nanti.  

Sedangkan pada multigravida, sudah mempunyai pengalaman hamil dan 

menghadapi persalinan. Pada wanita yang sudah pernah hamil, kecemasan bisa 

disebabkan oleh pengalaman melahirkan dahulu (pernah mengalami lama 

persalinan yang diakibatkan oleh kondisi fisik atau pinggul sempit, sectio 

caesaria), dukungan sosial yang kurang, pengalaman abortus, ataupun masalah 

ekonomi (Pitt dalam Budi, 2009). 

Kecemasan pada saat terakhir kehamilan (trimester ketiga), khususnya 

pada primigravida adalah kapan persalinan akan dimulai? Sakitnya bagaimana? 

Berapa lama berlangsung persalinan? Banyak calon ibu akan lebih sering 

berkhayal tentang apabila hal-hal negatif akan terjadi kepada bayinya saat 

melahirkan nanti. Calon ibu mulai sibuk mempersiapkan diri untuk persiapan 

melahirkan dan mengasuh anaknya nanti (Kaplan, 2010). 

Faktor yang dimungkinkan berpengaruh terhadap kecemasan ibu hamil 

dalam penelitian ini adalah usia ibu, pendidikan terakhir ibu, dan pekerjaan. 

Menurut Astria (2009) faktor umur yang lebih muda lebih mudah menderita stres 

atau cemas daripada umur tua. Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh 

dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang baik dari dalam maupun 

dari luar. Orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan respon 

yang lebih rasional dibanding mereka yang berpendidikan lebih rendah.  

Seorang ibu yang bekerja akan mempunyai tingkat kecemasan yang lebih 

rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini terdapat pada 

penelitian yang dilakukan oleh Stansfeld et al., (2003), menyatakan bahwa ibu 

yang mempunyai aktivitas bekerja di luar rumah mendapat pengaruh yang banyak 

dari teman dan berbagai informasi dari pengalaman orang lain sehingga dapat 

mengurangi kecemasan pada saat hamil. 

Faktor luar yang mungkin berpengaruh terhadap kecemasan ibu hamil 

yaitu peristiwa mendadak atau kecelakaan anggota keluarga (≤3bulan), hubungan 

suami istri yang kurang baik, dan penyakit menahun. Namun, faktor-faktor 

tersebut tidak terdapat pada responden penelitian ini. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh karena jumlah sampel yang tidak begitu besar, dan terbatasnya waktu 

penyusunan penelitian ini. 

Meskipun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu, namun masih terdapat kelemahan, antara lain peneliti tidak 

mengetahui kehidupan sehari-hari pasien primigravida dan multigravida, peneliti 

tidak mengetahui ada atau tidaknya konflik rumah tangga, peneliti juga tidak 

mengetahui ada atau tidaknya gangguan psikologis pada pasien sehingga masih 

sangat sulit untuk mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi munculnya 

kecemasan saat kehamilan terutama pada trimester ketiga mengingat penyebab 

kecemasan yang multifaktorial. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa terhadap data hasil penelitian tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan  bahwa ada perbedaan tingkat kecemasan antara pasien 



primigravida dan multigravida pada kehamilan trimester ketiga di RSUD Kota 

Surakarta, dimana primigravida lebih cemas dibandingkan multigravida. 

Saran 

Bagi ibu hamil terutama pada trimester ketiga, untuk mengurangi 

kecemasan perlu melakukan perawat kehamilan (Ante Natal Care) secara teratur 

di tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang optimal dan 

memperoleh informasi yang benar mengenai kehamilannya, selalu membina 

hubungan baik dengan keluarganya, saling bertukar pikiran atau informasi dengan 

ibu- ibu yang sedang hamil maupun yang sudah mempunyai pengalaman dalam 

persalinan, dan mengutarakan keluhan-keluhan psikologis yang dirasakan 

sehubungan dengan kehamilannya kepada dokter yang merawatnya. 

Dokter harus meyakinkan calon ibu (terutama primigravida) bahwa 

peristiwa kehamilan dan persalinan merupakan hal yang normal dan wajar serta 

dapat mendidik calon ibu dengan cara memberikan informasi atau penyuluhan 

mengenai kehamilan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal disarankan 

supaya penelitian ini dilakukan lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dan menggunakan biodata responden yang lebih lengkap agar mengetahui 

karakteristik responden yang lebih lengkap. 
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