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ABSTRAK 

 

HERU FERY SANTOSO. J500100081. 2014. PERBEDAAN TINGKAT 

STRES PRIMIGRAVIDA YANG BEKERJA DENGAN YANG TIDAK 

BEKERJA DI KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI 
 

LATAR BELAKANG: Kehamilan pertama atau primigravida menjadi risiko 

dalam kehamilan, karena proses peralihan menjadi calon ibu. Faktor psikologis 

dalam menghadapi persalinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lancar 

dan tidaknya proses kelahiran Wanita mempunyai peran kedua yaitu sebagai wanita 

pekerja. Wanita harus membagi waktu untuk bekerja dan istirahat demi kesehatan 

janin. Seorang istri mempunyai peran yang sangat penting yaitu mengurus suami, 

rumah tangga, dan janin yang ada di dalam kandungan. Seorang ibu rumah tangga 

tidak mempunyai jam kerja tertentu, artinya tugasnya dimulai dari bangun tidur 

hingga tidur lagi. 

TUJUAN: Untuk mengetahui perbedaan tingkat stres pada primigravida yang 

bekerja dengan yang tidak bekerja di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 

METODE: Jenis penelitian ini merupakan desain penelitian observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel secara 

quota sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 82 yang terdiri dari 

41 primigravida yang bekerja dan 41 primigravida yang tidak bekerja. Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar permohonan, lembar 

persetujuan, kuesioner data diri, kuesioner Lie Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory (LMMPI), dan Depression Anxiety Stress Scale (DASS). 

HASIL: Primigravida yang bekerja didapatkan  tingkat stres normal sebanyak 27 

orang (65,9%) dan tingkat stres lebih dari normal sebanyak 14 orang (34,1%). 

Pada responden dengan  kategori primigravida yang tidak bekerja didapatkan 

tingkat stres normal sebanyak 12 orang (29,3%) dan tingkat stres lebih dari 

normal sebanyak 29 responden (70,7%). Setelah dilakukan analisis data 

menggunakan uji Chi Square SPSS 17.0 for Windows didapatkan nilai p=0,001 

(p<0,05), sehingga dinyatakan terdapat perbedaan tingkat stres pada primigravida 

yang bekerja dengan yang tidak bekerja. 

SIMPULAN: Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres yang 

bermakna antara primigravida yang bekerja dengan yang tidak bekerja di 

Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dan primigravida yang tidak bekerja 

mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan primigravida yang 

bekerja. 
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ABSTRACT 

 

HERU FERY SANTOSO.  J500100081. 2014. THE DIFFERENCE OF 

PRIMIGRAVIDA STRESS LEVEL BETWEEN WORKING AND NON-

WORKING WOMEN IN JAKENAN SUBDISTRICT OF PATI REGENCY  
 

BACKGROUND: The first pregnancy becomes the risk in pregnancy because it 

is the transition process of becoming mother. Psychological factor in facing 

childbirth is a very affecting factor of childbirth process. Woman has the second 

role which is as a working woman. She has to divide her time to work and rest for 

the health of fetus. A wife has very important roles which are to taking care her 

husband, household and her fetus in her womb. A housewife has no regular work 

time, it means that her job starts from she wake up until go back to sleep.  

PURPOSE: To understand the difference of primigravida stress level between 

working and non-working in Jakenan Sub-district of Pati Regency. 

METHOD: The type of this research is observational analysis design with cross 

sectional approach. The sampling technique in this research is conducted using 

quota sampling. The amount of this research is 82 consists of 41 working 

primigravida and non-working primigravida. The instrument research used in this 

research is application form, consent form, respondentsal data questionnaire, Lie 

Minnesota Multiphasic Respondentsality Inventory questionnaire (LMMPI), dan 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS). 

RESULT: From working Primigravida, it is acquired 27 (65.9%) respondents 

with normal stress level and 14 (34.1%) respondents with beyond normal stress 

level. On the respondent of non-working primigravida category it is acquired 12 

(29.3%) respondents with normal stress level and 29 (70.7%) respondents with 

beyond normal stress level. After data analysis is conducted by using Chi Square 

it is obtained value of p=0,001 (p<0,05), so it can be stated that there is a 

difference of stress level toward working and non-working primigravida.  

CONCLUSION: It can be concluded that there is a significant of stress level 

difference toward working and non-working primigravida in Jakenan sub-district 

of Pati regency and non-working primigravida has higher stress level rather than 

working primigravida. 
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PENDAHULUAN  

Primigravida atau kehamilan pertama menjadi resiko didalam kehamilan, 

karena merupakan proses peralihan menjadi calon ibu. Dalam hal ini primigravida 

belum ada pengalaman sama sekali dalam perawatan kehamilan termasuk di 

dalam pemenuhan asupan gizi. Primigravida membutuhkan asupan gizi yang lebih 

tinggi dari ibu hamil pada umumnya, karena selain asupan gizi untuk 

kehamilannya, primigravida juga membutuhkan asupan gizi yang lebih untuk 

pertumbuhan dirinya sendiri (Ginting et al., 2012). 

Wanita yang pada jaman dahulu hanya berperan sebagai seorang istri yang 

mengurus rumah tangga, kini mempunyai peran kedua yaitu sebagai wanita 

pekerja. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak cukup mengandalkan hasil 

kerja suami. Wanita harus membagi waktu untuk bekerja dan istirahat demi 

kesehatan janinnya. Membagi waktu dan persiapan persalinan yang membuat 

seorang wanita harus berfikir keras dan merasa stres. Stres kerja yang dialami 

wanita bekerja tidak hanya berdampak pada perannya sebagai ibu rumah tangga 

tetapi juga berdampak besar pada perusahaan/kantor tempatnya bekerja sehingga 

stres kerja telah menjadi salah satu masalah yang paling serius di dunia kerja 

(Budiman, 2006).  

Berbeda dengan wanita yang tidak bekerja. Dalam sebuah kehidupan 

rumah tangga, seorang istri mempunyai peran yang sangat penting yang harus 

mengurus suami, rumah tangga, dan janin yang ada di dalam kandungan. Profesi 

sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah, karena seorang ibu rumah tangga tidak 

mempunyai jam kerja tertentu, artinya tugasnya dimulai dari bangun tidur hingga 

tidur lagi (Sugiyarti, 2012).  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Perbedaan Tingkat Stres Primigravida yang Bekerja dengan 

yang Tidak Bekerja di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 

 



TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

perbedaan tingkat stres pada primigravida yang bekerja dengan yang tidak 

bekerja. Tujuan khususnya adalah mengetahui tingkat stres pada primigravida 

yang bekerja dan tidak bekerja. 

METODE PENELITIAN 

Dilaksanakan penelitian terhadap perbedaan tingkat stres pada 

primigravida yang bekerja maupun tidak bekerja pada bulan Mei 2014 di 

Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari 

penelitian digunakan 82 responden yang terdiri dari 41 primigravida yang bekerja 

dan 41 primigravida tidak bekerja. Data hasil penelitian akan diuji SPSS 17.0 for 

Windows dengan uji Chi-Square. 

Kriteria inklusi pada peneilitian ini yaitu primigravida yang bekerja dan 

yang tidak bekerja, responden bertempat tinggal di Kecamatan Jakenan 

Kabupaten Pati, responden maksimal berusia 35 tahun, dan usia kehamilan pada 

trimester III. Sedangkan kriteria eksklusinya,kurang lengkap dalam pengisian 

kuesioner, responden mengidap sakit kronis, responden memgalami gangguan 

jiwa berat, mempunyai kelainan dalam kehamilan, dan nilai L-MMPI terdapat 

jawaban “tidak” >10 pertanyaan. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat stres yang diukur 

berdasarkan skor Deppresion Anxiety Stress Scale (DASS) dan variabel bebasnya 

adalah status pekerjaan yang diketahui dengan mengisi data pribadi responden. 

HASIL 

Telah dilaksanakan penelitian terhadap perbedaan tingkat stres pada 

primigravida yang bekerja maupun tidak bekerja pada bulan Mei 2014 di 

Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari 

penelitian digunakan 82 responden yang terdiri dari 41 primigravida yang bekerja 

dan 41 primigravida tidak bekerja. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 



       Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Penelitian 

No.           Umur                               Frekuensi                Persen (%) 

1.     < 20         tahun 5 6,1 

2.           21 - 30 tahun 50                            61,0 

3. > 30         tahun 27                            32,9 

           Total 82  100 

1.         SD                                    9                                 11,0     

2.         SMP                               41                                 50,0 

3.         SMA                              28                                 34,1 

4.         Sarjana                            4                                   4,9 

            Total                                        82                                100 

No.    Status Pekerjaan                     Frekuensi                     Persen (%) 

1.       Bekerja                               41                                 50       

2.       Tidak Bekerja                     41                                 50 

          Total                                           82                               100 

 

Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Skor Deppresion Anxiety 

Stress Scale (DASS) 

No.           Tingkat Stres               Frekuensi                Persen (%) 

1.           Stres                 43 52,4 

2.             Tidak Stres 39                            47,6 

                 Total 82  100 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang stres 

nya dalam batas normal sebanyak 39 orang (47,6%) dari responden 

keseluruhan dan responden yang stres nya lebih dari normal sebanyak 43 

orang (52,4%) dari responden keseluruhan.  

Tabel Distribusi Perbedaan Tingkat Stres Primigravida yang Bekerja 

dan Tidak Bekerja 

No. Tingkat stres 

Primigravida bekerja Primigravida tidak 

bekerja 

f % f % 

1 Stres 14 34,1 29 70,7 

2 Tidak stres 27 65,9 12 29,3 

 Total 41    100 41       100 

 



Berdasarkan hasil penelitian dengan 82 responden dengan kategori 

primigravida yang bekerja didapatkan  tingkat stres normal sebanyak 27 

orang (65,9%) dan tingkat stres lebih dari normal sebanyak 14 orang 

(34,1%). Pada responden dengan  kategori primigravida yang tidak bekerja 

didapatkan tingkat stres normal sebanyak 12 orang (29,3%) dan tingkat 

stres lebih dari normal sebanyak 29 responden (70,7%). 

Tabel Uji Chi-Square 

 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 11.002a 1 .001   

Continuity Correctionb 9.584 1 .002   

Likelihood Ratio 11.265 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

10.868 1 .001 
  

N of Valid Cases 82     

Analisis data dengan  uji Chi-Square dengan  taraf  significancy α = 

0,05 dan interval kepercayaan 95% serta diolah menggunakan Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) 17.0 for Windows. 

Berdasarkan  tabel di atas menampilkan hasil uji chi-square 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Nilai yang dipakai adalah nilai 

Pearson Chi-Square. Nilai significancy-nya adalah (p) =  0,001. Dengan 

nilai p lebih kecil dari 0,05.  

Kesimpulan secara statistik, terdapat perbedaan stres yang signifikan 

antara primigravida yang bekerja dengan primigravida yang tidak bekerja di 

Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 

 

 



PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dengan 82 responden, dapat diketahui pada 

responden dengan kategori primigravida yang bekerja didapatkan tingkat stres 

normal sebanyak 27 orang (65,9%) dan mengalami stres lebih dari normal 

sebanyak 14 orang  (34,1%). Pada respoden dengan kategori primigravida yang 

tidak bekerja didapatkan tingkat stres normal sebanyak 12 orang (29,3%) dan 

mengalami stres lebih dari normal sebanyak 29 orang (70,7%). Dari hasil 

penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa stres paling banyak didapati pada 

kelompok primigravida yang tidak bekerja sebanyak 35,3 % dari populasi total. 

Sedangkan pada kelompok primigravida yang bekerja, angka kejadian stres 

sebanyak  17% dari populasi total. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 

pada primigravida yang bekerja tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan 

dengan kelompok primigravida tidak bekerja. 

Bagi primigravida, kehamilan yang dialami merupakan pengalaman 

pertama, sehingga trimester III dirasakan mencemaskan karena semakin dekat 

dengan proses persalinan (Astria, 2009). 

Sebagian responden primigravida yang bekerja ada yang mengalami stres 

dan primigravida yang tidak bekerja ada yang tidak mengalami stres. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa setiap orang berlainan dalam penyesuain diri terhadap stres, 

tergantung pada: umur, seks, kepribadian, inteligensi, emosi, status sosial atau 

status pekerjaan (Maramis, 2005). 

Menurut Notoatmodjo (2010), pekerjaan adalah kebutuhan yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bekerja umumnya 

adalah kegiatan yang menyita waktu, sehingga ibu hamil yang bekerja mengalami 

kecemasan lebih ringan dibandingkan ibu yang tidak bekerja dikarenakan 

pekerjaan dapat mengalihkan perasaan cemas bagi ibu hamil. 

Berdasarkan hasil analisis perbedaan tingkat stres primigravida yang 

bekerja maupun tidak bekerja pada uji significancy, data dianalisis dengan uji Chi-

Square, dengan taraf significancy-nya = 0,05. Dasar pengambilan keputusan yang 



dipakai adalah probabilitas <0,05, maka hasil penelitian dikatakan signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh p = 0,001 dengan menetapkan taraf  

signifikan α = 0,05. Sehingga diperoleh hipotesis diterima (Dahlan, 2008). 

Artinya, terdapat perbedaan tingkat stres yang bermakna antara primigravida yang 

bekerja dengan yang tidak bekerja. 

Kelemahan penelitian ini adalah tidak semua Desa di Kecamatan Jakenan 

dapat dilakukan penelitian. Karena teknik sampling yang digunakan adalah quota 

sampling, artinya apabila kebutuhan sampel terpenuhi penelitian sudah 

dihentikan. Sehingga hasil penelitian ini tidak mencakup seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Jakenan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna pada primigravida yang bekerja dengan 

dengan yang tidak bekerja di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, dan 

primigravida yang tidak bekerja mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi 

dibandingkan primigravida yang bekerja. 

 Bagi primigravida, supaya melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan 

kejenuhan saat menjadi ibu rumah tangga saja, sehingga dapat mengurangi faktor 

yang memicu terjadinya stres. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada 

primigravida yang tidak bekerja untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan 

stres lebih tinggi. 
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