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PENDAHULUAN 

Kehamilan merupakan periode perubahan, penyesuaian, tantangan dan titik 

balik dari kehidupan keluarga, serta berpengaruh secara mendalam pada setiap 

aspek kehidupan perempuan. Dalam masa kehamilan terjadi banyak perubahan, 

baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan yang bermakna terjadi secara 

psikologis dalam diri ibu dan pasangan selama proses kehamilan (Baston, 2012, 

Budi, Wibowo & Sofiati, 2000, Taufik, 2011). 

Pada fase kehamilan sering terjadi penurunan kesejahteraan, peningkatan 

kecemasan dan stress (Walsh, McGowan, Mahony, Foley & McAuliffe, 2012, 

Lancaster, Gold, Flynn, Yoo H, Marcus & Davis, 2010).  Peningkatan beban 

psikologis ibu dapat menimbulkan permasalahan terhadap kualitas janin yang 

dikandung dan komplikasi yang menyertai proses persalinan ibu. Developmental 

Origins of Health and Disease or Fetal Programming memprediksi bahwa paparan 

kondisi buruk selama periode perkembangan kritis memiliki konsekuensi seumur 

hidup yang berimplikasi bagi kesehatan dan kesejahteraan (Buss, Davis, Hobel & 

Sandman, 2011). 

Laporan yang dikembangkan oleh WHO, UNICEF dan UNFPA dari tingkat 

angka kematian ibu (AKI) seluruh dunia menunjukkan bahwa 313.000 wanita mati 

setiap tahun, satu setiap menit karena komplikasi dari kehamilan dan persalinan. 

Duabelas negara menyumbangkan 65% dari kematian maternal di seluruh dunia 

salah satunya yaitu negara Indonesia sebesar 22.000 (Hanafiah, 2006, WHO, 2015). 

Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran 
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hidup (Infodatin Kemenkes RI, 2014). Angka Kematian Ibu (AKI) di provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013 berdasarkan laporan dari kabupaten/kota sebesar 118,62 per 

100.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan AKI 

pada tahun 2012 sebesar 116,34/100.000 kelahiran hidup (Dinkes Jateng, 2013). 

Tingginya Angka Kematian Ibu mencerminkan rendahnya kesejahteraan 

pada ibu hamil. Hal ini ditunjukkan dengan risiko yang dihadapi ibu selama 

kehamilan, persalinan dan nifas yang dipengaruhi oleh berbagai komplikasi pada 

kehamilan serta kondisi emosi ibu hamil hingga kelahiran bayi. Kehamilan hadir 

dengan perbedaan positif maupun negatif, yang secara keseluruhan merubah 

adaptasi psikologis (Dipietro, Millet, Costigan, Gurewitsch & Caufield, 2003, 

Dinkes jateng, 2015). Perubahan fisik dan psikologis saling terkait dan saling 

mempengaruhi. Munthe, Pasaribu & Widyastuti (2000) mengemukakan bahwa 

selama kehamilan terjadi penambahan hormon esterogen sebanyak sembilan kali 

lipat dan progesteron sebanyak dua puluh lima kali lipat yang dihasilkan sepanjang 

siklus menstruasi normal. Adanya perubahan hormonal pada ibu hamil 

menyebabkan emosi selama kehamilan cenderung berubah-rubah, sehingga tanpa 

ada sebab, ibu hamil mudah tersinggung, merasa sedih, marah atau justru 

sebaliknya merasa sangat bahagia. 

Seorang calon ibu mungkin tidak menyadari proses ini terjadi dalam 

tubuhnya, karena tidak ada perubahan atau gangguan yang dirasakan ibu, akan 

tetapi periode ini adalah masa yang sangat penting dan kritis bagi perkembangan 

ibu dan janin (Aprilia, 2011).   
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Sejak hamil wanita telah mempunyai harapan-harapan tentang kesejahteraan 

dirinya secara personal dan bayinya. Saat mengandung anak pertama, calon ibu 

akan merasakan perasaan khawatir sekaligus bahagia penuh harapan mengenai apa 

yang dialaminya selama kehamilan hingga persalinan (Janiwarty, 2013). Pada 

survei yang dilakukan Melender terhadap 329 ibu hamil di Finlandia, 78% 

responden mengakui mengalami sedikit ketakutan terkait kehamilan dan 

melahirkan. Ketakutan menciptakan tingkat stress dan kecemasan yang berbeda, 

yang lebih sering terjadi pada ibu yang mengalami kehamilan pertama (Baston & 

Jennifer, 2012). 

Perasaan yang mendua mengenai kehamilan seringkali muncul walaupun 

kehamilan tersebut dikehendaki. Menurut Piit (disitasi Budi 2000) hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan yang nyata antara menginginkan sesuatu dan 

proses memperolehnya. Kehamilan adalah sesuatu yang sangat didambakan, akan 

tetapi setelah kehamilan diperoleh, kenyataan yang dihadapi agak berbeda. Dalam 

masa kehamilan, seorang calon ibu tidak hanya akan mengalami hal-hal indah yang 

dibayangkan sebelumnya, tetapi juga dituntut berkemampuan untuk menghadapi 

kesulitan yang muncul. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dibutuhkan 

penyesuaian sebelum arti sepenuhnya dari kebahagiaan yang diinginkan tersebut 

dapat dicapai. 

Sejak awal kehamilan, sebelum merasakan perubahan fisik, ibu hamil sudah 

mengalami perubahan psikologis. Sebagai contoh, emosi ibu yang berubah-rubah, 

kadang-kadang merasa sedih, ragu-ragu, panik namun beberapa saat kemudian 
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merasa sangat bahagia. Perubahan emosi tersebut, apabila tidak berlebihan, wajar 

dialami oleh ibu hamil (Budi, et al, 2000, Anggraeni, 2012). 

Ibu yang hamil pertama kali harus memahami peran barunya, oleh karenanya 

banyak perempuan hamil yang mengalami konflik batin. Jika masa kehamilan itu 

telah lama ditunggu-tunggu, maka limpahan perhatian dan kebahagiaan individu 

terhadap kehamilannya begitu besar, namun sebagaimana diungkapkan 

sebelumnya, bahwa masa kehamilan adalah masa perubahan dan ketidakpastian, 

oleh karenanya pada masa ini ibu mengalami kecemasan membayangkan masa 

kehamilan sepanjang individu menjalani kehamilannya (Taufik, 2011, Anggraeni, 

2012).  

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada ibu primigravida dengan usia 

kehamilan 24 minggu, mengatakan  

“awalnya bingung mbak, secara aku baru menikah, baru pindahan, sambil 

kerja jugakan mbak, ldr’n lagi dengan suamiku, tapi alhamdulillah rizki 

keluargaku.. secepat ini sudah dikasih.. aku merasa lebih sensitif aja mbak, kan hal 

yang wajar ya itu, tapi mulai bangun pagi atau berkegiatan lain, aku selalu megang 

perutku.. bayiku hidup.. masih hidup, dek.. gerak dek, aku takut banget bayiku ga 

gerak mbak, karena ibuku beberapa kali keguguran,3 kali keguguran, kakakku juga 

anaknya meninggal dalam rahim, bikin aku trauma, itu selalu ngebayangin aku 

mbak, aku banyak-banyak berdo’a, kalau lama ga gerak yang dalam perut, aku 

bangunin.. sehat ya dek, sehat.. aku takut banget” 

 

 Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti paparkan maka dapat diketahui 

selain ibu hamil khawatir, dia juga merasakan kebahagiaan atas kehamilannya. 

Hasil penelitian Horan, Mcgowan, Doyle & Mcauliffe (2013) tentang kesejahteraan 

pada kehamilan, didapatkan hasil bahwa kesejahteraan berkorelasi positif dengan 

pendidikan dan aktifitas fisik ibu hamil. 

Wawancara informan K dengan usia kehamilan 20 minggu, saat ditanya 

bagaimana perasaannya saat menjalani kehamilan pertama ini mengatakan : 
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“Alhamdulillah... seperti yang mbak liat, susah payah.. sudah 2 kali mondok, 

kalau ngejalanin rasane yo mau nyerah mbak, pengen makan juga ga bisa, ada 

yang masuk dimuntahin lagi, wes.. nda tahan, dehidrasi.. mondok lagi” 

 

Wawancara dengan informan N dengan usia kehamilan 30 minggu 

 

“Akhirnya aku hamil mbak.. 4 tahun aku tunggu-tunggu mbak, doain ya mbak 

sehat terus aku sama dedek, aku ga kuat nahan sakit kepala mbak, jam 2, pernah 

sampai jam 3 pagi baru bisa tidur, jadinya dikantor ngantuk.. apalagi semenjak 

ada tambahan obat lainnya, syukurnya suami selalu kasih support ke aku” 

 

Jawaban ini menunjukkan bahwa informan juga merasakan kekhawatiran 

terhadap apa yang akan dialaminya, namun dia juga memiliki rasa bahagia karena 

perhatian dari suami. Hasil penelitian Marjorie, et al (2007) tentang Hubungan 

antara niat kehamilan dan kesejahteraan sosial pada ibu hamil, melaporkan bahwa 

perasaan kebahagiaan tentang memiliki bayi berkorelasi positif dengan semua 

domain dukungan sosial.  

O’Leary (2015) menyatakan kesejahteraan selama kehamilan memiliki 

hubungan yang berarti terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. 

Rendahnya tingkat kesejahteraan ibu hamil dapat mengakibatkan gangguan selama 

kehamilan hingga masa nifas dan menyebabkan menurunnya kesejahteraan yang 

akan datang. Gausia, D. Ryder, C. Fisher, A. Moran & M. Koblinsky (2012) dalam 

penelitiannya melaporkan pengalaman negatif selama kehamilan dan persalinan 

secara signifikan berhubungan dengan status depresi selama periode postpartum, 

dan perempuan yang memiliki pengalaman negatif selama kehamilan dan 

persalinan memiliki kesejahteraan yang rendah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah : “Bagaimanakah Kesejahteraan Ibu Hamil yang Berisiko 

Tinggi Pada Kehamilan Pertama ?”. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk 



6 
 

mendeskripsikan kesejahteraan subjektif pada ibu primigravida dengan kehamilan 

risiko tinggi. Sedangkan manfaat penelitian secara teoritis yaitu diharapkan dapat 

memberikan informasi dan pengembangan pengetahuan bagi ilmu psikologi klinis. 

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih memperhatikan 

kesejahteraan pada ibu hamil dan bagi tenaga profesional penelitian ini selain 

menjadi referensi tambahan diharapkan bisa meningkatkan loyalitas dalam 

melayani ibu hamil untuk meminimalisir tingkat kecemasan maupun stres pada ibu 

hamil khususnya kehamilan pertama. 

Penelitian ini melihat gambaran kesejahteraan subjektif pada ibu dengan 

kehamilan pertama yang berisiko tinggi, maka orisinalitas penelitian dapat dilihat 

pada hasil penelitian sebelumnya oleh Horan, et al (2013) tentang Kesejahteraan 

pada kehamilan dari faktor sosial ekonomi, pola makan dan gaya hidup termasuk 

dampak dari intervensi diet rendah glikemik, dengan menggunakan analisis kohort 

dari 619 peserta, laporan diri dan kuesioner didapatkan laporan bahwa 

kesejahteraan berhubungan positif dengan pendidikan dan aktivitas fisik, dan 

berhubungan negatif dengan intervensi diet rendah glikemik. 

Anuradha & Jadhav (2016) dengan menggunakan kuesioner kecemasan dan 

kuesioner kesejahteraan kepada 120 ibu hamil yang datang ke klinik obstetri, 

melaporkan hasil penelitian mereka tentang kecemasan dan kesejahteraan subjektif 

pada ibu hamil yang bekerja dan ibu rumah tangga, bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam tingkat kecemasan antara ibu hamil yang bekerja dan ibu hamil 

sebagai ibu rumah tangga, ibu hamil yang bekerja memiliki tingkat kesejahteraan 

subjektif lebih tinggi dibandingkan ibu rumah tangga. Dikarenakan ibu hamil yang 
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bekerja mendapatkan lebih banyak dukungan sosial dan merasakan kesehatan lebih 

baik dibandingkan dengan ibu rumah tangga.  

Kondisi stres dan cemas hampir meliputi semua perempuan hamil, terlebih 

pada kehamilan pertama, dimana calon ibu kurang mengerti perubahan yang baru 

terjadi. Vythihiligum (2008) mengemukakan bahwa hubungan perkawinan yang 

tidak baik  dan kurangnya dukungan sosial merupakan prediktor psikososial untuk 

gejala kecemasan selama hamil. Frolova & veronika (2016) menjelaskan bahwa 

kurangnya hubungan sosial merupakan alasan utama bagi ketidakpuasan hidup 

dikalangan sebagian orangtua dirusia. Faktor sosial seperti komunikasi dengan 

orang lain, memberikan dukungan untuk teman-teman memainkan peran penting 

dalam kesejahteraan penduduk rusia. 

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu variabel kesejahteraan subjektif 

belum banyak diteliti. Adapun kebaruan penelitian lebih mengacu pada pendekatan 

teoritis yang peneliti gunakan untuk mengungkap aspek-aspek kesejahteraan 

subjektif pada ibu primigravida dengan kehamilan risiko tinggi. 

Kesejahteraan Subjektif 

Kesejahteraan subjektif adalah bagian yang dibutuhkan dalam kehidupan 

yang sehat, yang merupakan salah satu di antara semua banyak unsur, dan meluas 

karena memungkinkan orang untuk menilai kehidupan mereka berdasarkan nilai-

nilai dan standar hidup mereka sendiri (Michalos, 2008). Selain itu, konsep 

Kesejahteraan subjektif banyak dipakai pada kajian-kajian kebahagiaan individu. 

Jadi, karena unsur kebahagiaan setiap individu itu berbeda-beda dan subjektif maka 
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dalam penelitian ini menggunakan istilah Kesejahteraan Subjektif (Diener, Lucas 

& oishi, 2002).  

Kesejahteraan subjektif adalah Kategori yang luas mencakup fenomena yang 

beragam seperti kepuasan hidup, adanya pengaruh emosi positif, dan rendahnya 

pengaruh emosi negatif seperti kurangnya perasaan sedih, marah dan takut (Diener 

& Chan, 2011). Kesejahteraan subjektif merupakan persepsi individu melihat 

pengalaman hidupnya baik secara positif maupun negatif. Penilaian subjektif ini 

meliputi evaluasi kognitif yaitu bagaimana seseorang merasakan kepuasan dalam 

hidupnya, dan evaluasi afektif yaitu seberapa sering seseorang merasakan emosi 

positif dan negatif. Seseorang dapat dikatakan mempunyai tingkat kesejahteraan 

subjektif yang tinggi jika orang tersebut merasakan kepuasan dalam hidupnya, 

merasakan emosi positif seperti kegembiraan dan kasih sayang dan jarang 

merasakan emosi negatif (Diener, 2005, Wills, 2009).  

Berdasarkan pemaparan kesejahteraan subjektif yang dijelaskan, peneliti 

menyimpulkan bahwa kesejahteraan subjektif merupakan persepsi individu terkait 

dengan kebahagiaan yang utuh yang dialami individu, dimana individu dapat 

memiliki perasaan yang positif mengenai hidupnya, sebagai hasil evaluasi afektif 

(mood dan emosi-emosi) dan memiliki kepuasan hidup atas apa yang sudah dicapai. 

Komponen Kesejahteraan Subjektif  

Ada banyak komponen kesejahteraan subjektif yang terpisah : kepuasan 

hidup (Penilaian menyeluruh terhadap kehidupan seseorang), kepuasan terhadap 

jabatan penting (seperti kepuasan kerja), afek positif (pengalaman, emosi, mood 
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yang menyenangkan), dan afek negatif yang rendah (pengarahan emosi dan mood 

yang tidak menyenangkan). 

a. Kepuasan hidup 

Kepuasan hidup dapat dilihat dari seberapa puas subjek terhadap 

kehidupannya. Kepuasan hidup merupakan bagian dimensi kognitif dari 

kesejahteraan subjektif. Kepuasan hidup merupakan penilaian kognitif 

seseorang mengenai kehidupannya, apakah hidupnya berjalan dengan 

baik atau sebaliknya. Dimensi kognitif ini juga mencakup area kepuasan 

individu diberbagai bidang kehidupannya seperti bidang yang berkaitan 

dengan diri sendiri, keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan dan waktu 

luang. Dan hal ini tidak lepas dari budaya dan bagaimana kehidupan 

seseorang itu terbentuk. Diener (2000) mengatakan bahwa dimensi ini 

dapat dipengaruhi oleh afek namun tidak mengukur emosi seseorang. 

b. Afek positif 

Dimensi dasar dari kesejahteraan subjektif adalah affect di mana di 

dalamnya termasuk mood dan emosi yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Orang bereaksi dengan emosi yang menyenangkan ketika 

mereka menganggap sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka sendiri, 

dan bereaksi dengan emosi yang tidak menyenangkan tetapi juga 

mengindikasikan apakah kejadian itu diharapkan atau tidak. Afek positif 

meliputi seberapa sering subjek merasakan emosi positif seperti optimis, 

kegembiraan, semangat, kemampuan bersosialisasi, cinta, kepuasan kerja 

dan beberapa perasaan bahagia yang lain. (Synder, 2007, Wills 2009). 
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Dimensi afek ini menekankan pada pengalaman emosi 

menyenagkan baik yang pada saat ini sering dialami oleh seseorang 

ataupun hanya berdasarkan penilaian individu tersebut. 

c. Afek negatif 

Aspek negatif meliputi seberapa sering subjek merasakan emosi 

yang negatif sseperti perasaan sedih, kesal, bersalah, takut gelisah, malu 

dan beberapa perasaan yang mengarah ke hal yang tidak menyenangkan 

lainnya. 

Kepuasan hidup dan banyaknya afek positif dan negatif dapat 

saling berkaitan, hal ini disebabkan oleh penilaian seseorang terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan, masalah, kejadian dalam hidupnya. 

Sekalipun kedua hal ini berkaitan, namun keduanya berbeda, kepuasan 

hidup merupakan penilaian mengenai hidup seseorang secara 

menyeluruh, sedangkan afek positif dan afek negatif merupakan reaksi 

berkelanjutan terhadap kejadian yang dialami. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif 

Diener dkk (2005) mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi Kesejahteraan subjektif, yaitu : 

a. Kepribadian. Pribadi yang mantap menjamin individu dapat menghadapi 

hambatan pribadi dan akhirnya mampu mengaktualisasikan dirinya. Setiap 

individu memiliki cara tersendiri dalam menghadapi berbagai hal yang 

mengancam keseimbangan dirinya. Kematangan pribadi merupakan 

modal untuk menghadapi berbagai rangsangan yang mengganggu 
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keseimbangan pribadi, sebaliknya pribadi yang lemah akan mudah 

berkembang menjadi pribadi neurotik, menghambat penyesuaian diri 

dengan lingkungan serta merasakan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. 

b. Emosi. Hubungan emosi dan kebahagiaan berkaitan dengan penggalian 

makna dari kebahagiaan itu sendiri. Pandangan eudaimonik memiliki 

beberapa tipe penilaian yang berbeda dengan pandangan hedonik. 

Pandangan hedonik berpendapat bahwa kesejahteraan emosi dangat 

dipengaruhi oleh fluktuasi pengalaman menyenangkan dan tidak 

menyenangkan, pengalaman positif atau negatif di kehidupan sehari-hari. 

Pandangan eudaimonik berpendapat lain, dengan memberi penegasan 

kepada hal penting dalam membahas emosi bukan hanya perasaan positif 

saja, akan tetapi lebih cenderung kepada bagaimana seseorang dapat 

mengalami kejenuhan diri. 

c. Kesehatan fisik. Kesehatan psikologis dan kesehatan fisik merupakan dua 

aspek yang terkait. Individu akan memperoleh vitalitas hidup, menjadi 

lebih energi dan produktif apabila kesehatan psikologis dan fisik 

terpelihara dengan baik. Vitalitas merupakan aspek penting yang 

berpengaruh terhadap faktor somatis dan psikologis. Vitalitas tidak hanya 

berkorelasi dengan faktor psikologis seperti otonomi pribadi dan jalinan 

pertemanan, tetapi juga berkaitan dengan simtom-simtom fisik. Energi 

fisik akan menurun seiring dengan meningkatnya keluhan fisik dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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d. Budaya. Triandis (2000) mengatakan faktor budaya dan sosial politik yang 

spesifik berperan dalam tingkat kesejahteraan seseorang. Hasil penelitian 

lintas budaya menjelaskan bahwa hidup dalam suasana demokrasi yang 

sehat dan stabil lebih bahagia daripada hidup dalam suasana pemerintahan 

yang penuh dengan konflik (Carr, 2004). Carr (2004) mengatakan bahwa 

budaya dengan kesamaan sosial memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih 

tinggi. Kebahagiaan juga lebih tinggi pada kebudayaan individualitas 

dibandingkan dengan kebudayaan kolektivistis Carr (2004) juga 

menambahkan kebahagiaan lebih tinggi dirasakan di negara yang sejahtera 

di mana institusi umum berjalan dengan efisien dan terdapat hubungan 

yang memuaskan antara warga dengan anggota birokrasi pemerintahan 

e. Kehidupan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Seligman dan Diener 

(Seligman, 2005) menjelaskan hampir semua orang dari 10% orang yang 

paling bahagia sedang terlibat dalam hubungan romantis. Menurut 

Seligman (2005), orang yang sangat bahagia menjalani kehidupan sosial 

yang kaya dan memuaskan, paling sedikit menghabiskan waktu sendirian 

dan mayoritas dari mereka bersosialisasi. 

f. Kelekatan dan Relasi intim. Kehangatan dan rasa saling percaya sangat 

mendukung sesuatu hubungan antar pribadi. Para ahli menggambarkan 

bahwa jalinan persahabatan merupakan sesuatu kebutuhan dasar yang 

sangat esensial bagi tercapainya kebahagiaan. Sementara itu hubungan 

yang stabil dan memuaskan merupakan salah satu faktor penting dalam 

seluruh fase rentang perkembangan. 
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g. Pencapaian tujuan. Rasa kompetensi dan efikasi yang dimiliki individu 

untuk mencapai sesuatu tujuan hidup berkaitan dengan afek positif dan 

kesejahteraan psikologis yang lebih besar. Tujuan hidup yang memberikan 

tantangan terlalu mudah atau terlalu sulit dapat menurunkan afek positif 

dalam diri, sedangkan tipisnya harapan untuk tercapainya sesuatu 

kesuksesan menimbulkan afek negatif pada individu. 

Kehamilan Primigravida 

Kehamilan merupakan satu periode di mana seorang wanita membawa 

embrio (fetus) di dalam rahimnya (Zan Pieter, Lumongga, 2013). Kehamilan 

Kehamilan dibagi dalam tiga trimester yaitu trimester pertama dimulai dari 

konsepsi sampai 3 bulan, trimester kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, 

trimester ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan. Istilah untuk wanita hamil 

pertama kali disebut primi-gravida (gravida-1) (Winkjosastro, dkk 2014). 

Umumnya, kehamilan merupakan pemenuhan sesuatu yang diharapkan dan 

diinginkan serta merupakan peristiwa positif dalam kehidupan ibu, beberapa hal 

ada yang dapat diduga dan ada yang tidak dapat diduga atau tidak terantisipasi 

terkadang menimbulkan konflik batin sehingga ibu dengan kehamilan pertama 

dituntut tidak hanya harus siap secara fisik tetapi juga secara psikis. 

Perubahan Psikologi Pada Ibu Hamil 

Kehamilan bisa menimbulkan perasaan senang, gelisah, riang dan kelelahan, 

terkadang semuanya muncul secara bersamaan. Sering kali kekhawatiran, 

kecemasan dan ketakutan menghinggapi pikiran para ibu yang sedang hamil. 

Terutama yang baru pertama kali menghadapi kehamilan (Aprilia, 2011).  
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Perubahan psikologi pada ibu hamil berubah-ubah tiap semesternya. Pada 

trimester pertama ibu hamil mengalami perubahan emosi yang menyebabkan 

adanya penurunan kemauan berhubungan seksual, rasa letih dan mual, depresi, 

kekhawatiran ibu tentang kesejahteraannya dan bayinya, fokus pada diri sendiri, 

rasa cemas bercampur bahagia.  Hizli, et al (2012) menyatakan rasa mual dan 

muntah pada ibu hamil dan kurangnya interaksi sosial berhubungan dengan tingkat 

depresi selama kehamilan. 

Sedangkan pada trimester kedua, ibu hamil mengalami fase pre-quickening 

yaitu fase dimana ibu akan mengetahui sejauh mana hubungan interpersonalnya 

dengan bayi yang akan dilahirnya dan fase post-quickening yaitu setelah ibu 

merasakan quickening, maka identitas keibuan semakin jelas. Ibu akan fokus pada 

kehamilannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi peran baru sebagai 

seorang ibu. Terkadang perubahan ini menyebabkan kesedihan karena dia harus 

meninggalkan peran lamanya sebelum hamil, terutama ibu yang pertama kali hamil 

dan pada wanita karier . 

Perubahan psikologis pada trimester ketiga semakin kompleks karena kondisi 

kehamilan yang semakin membesar, adanya rasa tidak nyaman, rasa khawatir, 

takut, bimbang dan ragu atas kondisi kehamilannya menjelang persalinan sehingga 

ibu hamil membutuhkan dukungan psikososial dari suami, keluarga dan tenaga 

kesehatan. Rahmananda (2015) dalam hasil penelitiannya melaporkan bahwa 

dukungan keluarga berperan sebesar 27,8% dalam meningkatkan resiliensi pada ibu 

hamil dengan kehamilan pertama. 

 



15 
 

Kehamilan Risiko Tinggi 

Kehamilan risiko tinggi adalah keadaan yang dapat mempengaruhi 

optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi (Manuaba, 2010). 

Risiko kehamilan adalah keadaan yang abnormal yang secara langsung 

menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi (Meilani, 2009).  Adapun 

faktor kehamilan dengan risiko tinggi yang dipaparkan Hebert Hutabarat 

berdasarkan :  

1. Komplikasi obstetri : usia ibu kurang dari 19 tahun atau lebih dari 35 tahun, 

memiliki riwayat kematian janin dalam rahim, perdarahan antepartum, 

kehamilan ganda, hamil dengan kelainan letak. 

2. Komplikasi medis : kehamilan yang disertai anemia, hipertensi, penyakit 

jantung, hamil dengan diabetes mellitus, hamil dengan obesitas, hamil dengan 

penyakit hati, dan hamil yang disertai penyakit lainnya. 

Selain itu, berdasarkan waktu, keadaan risiko tinggi ditetapkan menjelang 

kehamilan, saat hamil muda, saat pertengahan kehamilan, saat persalinan dan 

setelah persalinan. Untuk menegakkan kehamilan risiko tinggi pada ibu dan janin, 

tenaga kesehatan bisa melakukan anamnesa yang intensif dengan melakukan 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Berikut faktor risiko 

berdasarkan anamnesis : Usia ibu (<19 tahun, >35 tahun, perkawinan lebih dari 5 

tahun), riwayat kehamilan (keguguran berulang, sering mengalami perdarahan saat 

hamil, terjadi infeksi saat hamil, riwayat mola), riwayat persalinan (persalinan 

prematur, persalinan dengan induksi, letak sungsang, operasi sesar). Berdasarkan 

pemeriksaan fisik : Umum (tinggi badan kurang dari 145cm, deformitas pada tulang 
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panggul, kehamilan disertai anemia, penyakit jantung, ginjal, hati dan diabetes 

mellitus). Hasil pemeriksaan kehamilan (trimester satu : hiperemesis gravidarum, 

perdarahan, infeksi intrauterin, nyeri abdomen. Trimester kedua dan ketiga : pre 

eklamsia-eklamsia, perdarahan, plasenta letak rendah, kehamilan kembar, 

kehamilan dengan kelainan letak sungsang, lintang, kepala belum masuk pintu atas 

panggul pada minggu ke 36 pada primigravida, kehamilan lewat waktu diatas 42 

minggu) (Manuaba, 2010). 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana kesejahteraan subjektif pada ibu primigravida dengan kehamilan 

risiko tinggi ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif ibu 

primigravida dengan kehamilan risiko tinggi ? 

 

 

 

 


