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STATUS KESEHATAN MENTAL IBU HAMIL DI BANJARNEGARA 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status kesehatan mental ibu hamil 

ditinjau dari kecemasan, depresi dan kesejahteraan subjektif. Subjek penelitian ini 

berjumlah 100 orang ibu hamil yang berada di Banjarnegara. Desain penelitian 

menggunakan metode perpaduan strategi eksplanatoris sekuensial, dengan 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif di tahap pertama, diikuti pengumpulan 

dan analisis data kualitatif di tahap kedua. Data dikumpulkan menggunakan skala 

Beck Depression Inventory (BDI), Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS), 

Subjective Well-Being (SWB) dan panduan wawancara yang disusun oleh peneliti. 

Teknik analisis data menggunakan analisis frekuensi dan tabulasi silang untuk 

data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Hasil analisis yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu pada tingkat depresi 45% memiliki naik turun 

perasaan yang wajar, 57% tidak memiliki kecemasan dan 50% memiliki 

kesejahteraan subjektif yang tergolong sedang. Sebagian besar ibu hamil memiliki 

kesehatan mental yang tergolong baik, namun juga masih terdapat beberapa ibu 

hamil yang memiliki kesehatan mental yang kurang. Kesehatan mental ibu hamil 

dapat dipengaruhi oleh kualitas hubungannya dengan orang-orang terdekatnya, 

seperti hubungan dengan suami, mertua, orang tua, teman dan tetangga. 

Kata Kunci : Kesehatan mental, ibu hamil, kehamilan. 

Abstract 

The purpose of this study is to explore the mental health among pregnant women 

in terms of anxiety, depression and subjective well-being. The subject is 100 of 

pregnant women whom lives in Banjarnegara. The research design used was 

explanatoris sequencial strategy, where quantitative data were collected and 

analized first, followed by collected and analized qualitative data after. The data 

was collected using Beck Depression Inventory (BDI), Taylor Manifest Anxiety 

Scale (TMAS), Subjective Well-Being (SWB) and guide interview made by 

researcher. The data was analized using frequency and crosstabulation for 

quantitative data and thematic analysis for qualitative data. The result of this 

study is 45% pregnant women have depression in the state of normal mood swing, 

57% don’t have anxiety and 50% have a state of average subjective well-being. 

Most of pregnant women have a state of normal mental health, although some of 

them have a mental health issues. Mental health among pregnant women can be 

affected by the quality of their relationship with people around them, such as their 

husband, parents, parent-in-law, friends and neighbors. 

Keyword : Mental health, pregnant women, pregnancy. 

\ 



2 

1. PENDAHULUAN

Kehamilan adalah kondisi yang menimbulkan perubahan fisik maupun psikososial 

seorang wanita. Ibu hamil di trimester pertama akan mengalami mual yang 

membuatnya merasa tidak sehat dan tidak nyaman, bahkan beberapa ibu hamil 

bias jadi menolak kehamilannya tersebut. Pada trimester kedua, ibu hami lmulai 

merasa nyaman dengan kehamilannya, namun di trimester ketiga saat janin sudah 

memasuki rongga panggul, ibu hamil bias jadi merasa cemas dan khawatir 

dikarenakan ketakutan akan kehilangan perhatian spesial yang didapatkan semasa 

kehamilan (Handayani, Netty, Farida, Rachmadi, Haslinda, 

Eritawidhayani,…Darmantilah, 2007). 

Kehamilan merupakan suatu peristiwa istimewa yang indah, apabila 

dijalani dengan emosi yang positif, dan akan menjadi suatu masalah psikologis 

apabila dijalani dengan emosi yang negatif. Oleh karena itu, kesehatan mental 

wanita saat kehamilan adalah sangat penting untuk menghindari masalah 

psikologis yang mungkin terjadi selama kehamilan. 

Kondisi kesehatan mental ibu hamil selama kehamilan menjadi salah satu 

faktor tingginya angka kematian ibu (Lisbet, 2013). World Health Organization 

(2016), menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari 

kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-

kemampuan untuk mengelola stres,bekerja secara produktif dan menghasilkan, 

serta ikut berpartisipasi di masyarakat sekitar. 

Ditambah pula dengan penelitian Goebert, Moerland, Frattarelli, Onoye, 

Matsu (2007), menyatakan bahwa kesehatan mental selama kehamilan terlihat 

dari empat hal, yaitu konsumsi alkohol, konsumsi rokok, adanya kemungkinan 

depresi, dan kecemasan. Depresi dan kecemasan memiliki resiko tertinggi untuk 

ibu hamil yang dapat menyebabkan dilakukannya aborsi dan bunuh diri. 

Penelitian Hoang (2014) menunjukkan prevalensi gangguan kecemasan pada 

1.795 wanita hamil, menemukan bahwa 6,6% dari wanita hamil memiliki 

gangguan kecemasan. Sebagai perbandingan, tingkat prevalensi seumur hidup 
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gangguan kecemasan umum adalah 5%. Terdapat pula data dari 300 wanita hamil 

di India, 204 wanita memiliki kesehatan mental yang kurang, dengan 59% 

mengalami depresi, 20% mengalami kecemasan, dan 21% mengalami keduanya, 

yaitu depresi dan kecemasan (Kusum&Suryakantha, 2013). 

Kecemasan adalah respon individu terhadap suatu ancaman yang tidak 

diketahui atau samar-samar. Kecemasan adalah suatu perasaan bingungan atau 

khawatiran pada sesuatu yang mungkin akan terjadi dengan penyebab yang tidak 

jelas (Sari dan Pantiawati, 2013). Aspek kecemasan menurut Maimunah dan 

Retnowati (2011) terdiri dari aspek fisiologis (kasat mata, seperti keringat dingin) 

dan aspek psikologis (tak kasat mata, seperti perasaan takut dan bingung). Hovey 

dan Magana (2002), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kecemasan seseorang adalah dukungan keluarga, dukungan sosial, harga diri dan 

penerimaan diri, pendidikan dan status sosial ekonomi. 

Faktor lain disamping kecemasan yang mungkin terjadi pada wanita hamil, 

depresi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan 

mental pada ibu hamil (Ludermir dkk, 2009). Depresi adalah penyakit umum 

diseluruh dunia dengan penderita wanita lebih banyak daripada penderita laki-

laki. Depresi dapat menyebabkan individu yang mengalaminya sangat menderita 

dan berfungsi buruk di tempat kerja, di sekolah dan di keluarga. Yang paling 

buruk, depresi dapat menyebabkan bunuh diri (WHO, 2017). Aspek-aspek yang 

ada dalam depresi adalah gejala psikis (tak kasat mata, seperti perasaan tidak 

diinginkan), gejala fisiologis (kasat mata, seperti tubuh gemetaran) dan gejala 

sosial (hubungan dengan lingkungan sekitar. Depresi dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor pekerjaan dan dukungan keluarga (Wahyuni, 

Murwati & Supiyati, 2014) 

Sebanyak 25% wanita hamil akan mengalami depresi saat kehamilannya 

(Jarrett, 2016). Sebuah penelitian di Brazil, dari sebanyak 1334 responden, 23.6% 

memiliki gejala depresi, dan 34.5% memiliki gejala kecemasan. Dari semua 

subjek, 8,1% sering berpikir untuk melakukan bunuh diri, 6,1% melaporkan 
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berpikir tentang bunuh diri jarang, 4,6% kadang-kadang, dan 3,5% berkali-kali 

dalam beberapa minggu (Obgyn, 2015; da Silva dkk, 2012). 

Selain depresi dan kecemasan, peneliti juga meneliti mengenai 

kesejahteraan subjektif yang dirasakan oleh ibu hamil. Kesejahteraan subjektif 

adalah persepsi dan penilaian diri individu itu sendiri terhadap kualitas 

kehidupannya, kesejahteraan masing-masing individu berbeda-beda tergantung 

bagaimana mereka menilai kehidupannya. Kesejahteraan individu dapat dilihat 

dari 3 hal, yaitu keseimbangan emosi, keseimbangan psikologis dan kehidupan 

sosial yang baik (Bornstein, Davidson, Keyes, & Moore, 2003). Wilson 

(dalamDiener, 2009) mengatakan bahwa seseorang yang sejahtera muncul sebagai 

orang muda baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat fisik, berpendidikan, 

memiliki hubungan sosial yang baik, berfikiran positif, bebas dari rasa khawatir, 

taat dalam beragama, orang yang sudah menikah dengan kepuasan diri yang 

tinggi, dan dapat berproduktif dalam kesehariannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai bagaimanakah status kesehatan mental ibu hamil di 

Banjarnegara. 

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode paduan strategi eksplanatoris sekuensial, 

dimana dilakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif di tahap pertama 

yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif di tahap 

kedua. 

Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang ibu hamil yang dibedakan 

berdasarkan data demografis yang berupa status bekerja/tidakbekerja, tempat 

tinggal, urutan kehamilan dan pendidikan terakhir. Tabel 1 merupakan data 

demografis responden : 
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Tabel 1. Data Demografis Ibu Hamil 

Status 

Bekerja 

Tempat Tinggal Urutan Kehamilan Pendidikan 

Terakhir 

Bek

erja 

Tidak 

Beker

ja 

Ruma

h 

Sendi

ri 

Se

wa 

Deng

an 

Mert

ua 

Pert

ama 

Kedua Ketiga SMP SMA PT 

51 49 73 16 11 78 19 3 53 35 12 

Depresi ibu hamil diukur menggunakan skala Beck Depression Inventory (BDI), 

kecemasan diukur dengan skala Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) dan 

kesejahteraan subjektif diukur menggunakan skalaSubjective Well-Being(SWB). 

Skala SWB diciptakanolehDiener (1985), yang digunakan untuk 

mengungkap tingkat kesejahteraan subjektif seseorang dan memiliki reliabilitas 

kepuasan hidup sebesar 0,707; afek positif sebesar 0,941 dan afek negatif sebesar 

0,967. Skala SWB merupakan gabungan dari 3 subskala untuk mengukur 3 

komponen yang berbeda. Seperti yang diutarakan oleh Utami (2012), bahwa SWB 

terdiri dari 3 komponen, yaitu afek positif, afek negatif dan kepuasan hidup. 

Selain skala, peneliti juga menggunakan wawancara sebagai alat 

pengumpulan data. Dari 100 subjek yang telah diberikan angket berisi skala BDI, 

TMAS dan SWB, dipilih 4 subjek untuk diteliti lebih mendalam dengan 

menggunakan metode wawancara. Subjek 1 dan 2 memiliki tingkat kesejahteraan 

subjektif yang tinggi, sedangkan subjek 3 dan 4 memiliki tingkat depresi dan 

kecemasan yang tinggi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan 

wawancara yang telah peneliti susun. Panduan wawancara untuk depresi dan 

kecemasan disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkapkan 

kondisi psikologis, fisiologis dan sosial ibu hamil, sedangkan untuk kesejahteraan 

subjektif, disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap aspek 

kognitif, afektif dan sosial ibu hamil. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

ibu hamil kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah pelaksanaan penelitian selesai dilakukan, selanjutnya diperoleh hasil 

penelitian yang berupa data deskriptif dari analisi skor skala BDI, TMAS dan 

SWB, yang dianalisis menggunakan frekuensi dan tabulasi silang. 

Dari 100 ibu hamil, sebagian besar ibu hamil (45%) memiliki tingkat 

depresi dalam kategori naik turun perasaan yang tergolong wajar. Sebagian besar 

(57%) ibu hamil tidak memiliki kecemasan. Sedangkan bila dilihat dari 

kesejahteraan subjektif, sebagian besar subjek memiliki tingkat kesejahteraan 

subjektif yang tergolong sedang, yaitu 50% dari keseluruhan subjek. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu hamil 

tidak memiliki depresi ataupun kecemasan, dan memiliki kesejahteraan yang 

sedang. Namun, masih terdapat pula beberapa ibu hamil yang mengalami cemas, 

depresi dan memiliki kesejahteraan yang rendah. Selain temuan tersebut, terdapat 

pula beberapa temuan lain yang didapatkan berdasarkan dari hasil tabulasi silang 

antara hasil skala depresi, kecemasan dan kesejahteraan subjektif dengan data 

demografis subjek berupa status bekerja/tidak bekerja, tempat tinggal, urutan 

kehamilan dan pendidikan terakhir ibu hamil. 

Selain itu, peneliti juga melakukan tabulasi silang (crosstabulation) antara 

depresi, kecemasan dan kesejahteraan subjektif dari masing-masing subjek dilihat 

dari subjek bekerja atau tidak bekerja, tempat tinggal, urutan kehamilan dan 

tingkat pendidikan terakhir subjek. Berdasarkan hasil dari tabulasi silang 

terhadap status bekerja/tidak bekerja, baik subjek yang bekerja ataupun tidak 

bekerja memiliki tingkat depresi terbanyak pada kategori naik turun perasaan 

yang tergolong wajar, yaitu 45% untuk subjek yang tidak bekerja dan 45,1% 

untuk subjek yang bekerja. Untuk tingkat kecemasan, dari keseluruhan subjek 

yang bekerja dan tidak bekerja, subjek yang bekerja memiliki tingkat kecemasan 

lebih rendah (37%) daripada subjek yang tidak bekerja (49%). Sedangkan jika 

dilihat dari kesejahteraan subjektif ibu hamil, sebangian besar subjek baik yang 

bekerja ataupun tidak bekerja, memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang 
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tergolong sedang, yaitu 51% subjek yang tidak bekerja dan 49% subjek yang 

bekerja. 

Dapat disimpulkan, baik ibu hamil yang bekerja dan tidak bekerja 

memiliki tingkat depresi yang seimbang yang sebagian besar berada dalam 

kategori naik turun perasaan yang tergolong wajar. Sedangkan untuk kecemasan, 

ibu hamil yang bekerja memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah daripada 

ibu hamil yang tidak bekerja. Bila ditinjau dari kesejahteraan subjektif, ibu hamil 

yang bekerja dan tidak bekerja memiliki tingkat kesejahteraan yang seimbang 

dalam kategori yang tergolong sedang.Didukung dengan hasil wawancara 

terhadap ibu hamil yang memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang tergolong 

tinggi, bahwa ibu hamil merasa tertekan dengan adanya tuntutan dari mertuanya 

untuk dapat segera mendapatkan pekerjaan. Ibu hamil juga merasa khawatir 

dengan kebutuhan yang akan terus bertambah sejak kelahiran anaknya nanti 

sedangkan dirinya belum memiliki suatu pekerjaan untuk dapat membantu 

menopang perekonomian rumah tangganya.  

Hasil dari tabulasi silang dan wawancara mengenai status bekerja/tidak 

bekerja tersebut sesuai dengan penelitian Wahyuni dkk (2014) di Puskesmas 

Klaten menyatakan wanita yang tidak bekerja beresiko mengalami depresi 10 kali 

lebih besar dibanding dengan wanita yang bekerja. Sehingga, ibu hamil yang 

bekerja memiliki kesehatan mental yang lebih baik daripada ibu hamil yang tidak 

bekerja. Dengan demikian, ibu hamil yang bekerja memiliki tingkat kecemasan 

lebih rendah daripada ibu hamil yang tidak bekerja.  Sedangakan untuk 

tingkat depresi dan kesejahteraan subjektif baik ibu hamil yang bekerja ataupun 

tidak bekerja memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang seimbang. 

Hasil dari tabulasi silang berdasarkan tempat tinggal, sebagian besar 

subjek baik yang tinggal di rumahnya sendiri, masih di rumah sewa ataupun yang 

tinggal bersama mertuanya memiliki tingkat depresi berupa naik turun perasaan 

yang tergolong wajar, yaitu 46,6% (subjek yang tinggal di rumahnya sendiri), 

37,5% (subjek tinggal di rumah sewa) dan 45,5% (subjek yang tinggal dengan 
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mertua). Untuk tingkat kecemasan, dari keseluruhan subjek yang tinggal di 

rumahnya sendiri, masih menyewa ataupun tinggal dengan mertuanya, yang 

memiliki tingkat kecemasan paling tinggi adalah pada subjek yang tinggal 

bersama dengan mertuanya. Sedangkan dilihat dari kesejahteraan subjektif ibu 

hamil, dapat disimpulkan bahwa subjek yang sudah tinggal di rumah miliknya 

sendiri sebagian besar memiliki tingkat kesejahteraan sedang (53,4%), subjek 

yang tinggal di rumah sewa sebagian besar memiliki tingkat kesejahteraan yang 

rendah (56,25%) dan subjek yang tinggal bersama mertua sebagian besar 

memiliki tingkat kesejahteraan sedang (46%). 

Dapat disimpulkan, ibu hamil baik yang tinggal di rumah sendiri, rumah 

sewa ataupun bersama mertua sebagian besar memiliki tingkat depresi dalam 

kategori naik-turun perasaan yang tergolong wajar. Namun, ibu hamil yang 

tinggal bersama mertuanya memiliki depresi parah dan depresi ekstrem yang 

lebih tinggi dari ibu hamil yang tinggal di rumah sendiri ataupun di rumah sewa. 

Sedangkan untuk kecemasan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara ibu 

hamil yang tinggal di rumah sendiri, sewa ataupun bersama dengan mertua, 

namun ibu hamil yang tinggal bersama mertuanya memiliki tingkat kecemasan 

yang paling tinggi. Jika ditinjau dari kesejahteraan subjektif, sebagian besar ibu 

hamil memiliki tingkat kesejahteraan subjektif dalam kategori sedang. Namun, 

ibu hamil yang tinggal bersama mertua memiliki tingkat kesejahteraan subjektif 

yang tergolong sangat rendah lebih banyak daripada ibu hamil yang tinggal di 

rumah sendiri ataupun di rumah sewa. 

Dengan demikian, ibu hamil yang tinggal bersama dengan mertuanya 

memiliki tingkat depresi dan kecemasan lebih tinggi dari ibu hamil yang tinggal 

di rumah sendiri ataupun di rumah sewa. Sedangkan untuk kesejahteraan 

subjektif, ibu hamil yang tinggal bersama mertua memiliki kesejahteraan 

subjektif lebih rendah daripada ibu hamil yang tinggal di rumah sendiri ataupun 

di rumah sewa. 
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Didukung dari hasil wawancara ke-empat ibu hamil, seluruh ibu hamil 

yang memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang tergolong tinggi telah hidup 

terpisah baik dari orang tua ataupun mertuanya dan tidak memiliki adanya 

konflik dengan orangtua, mertua ataupun suaminya. Sedangkan untuk dua orang 

ibu hamil dengan tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi, salah satu ibu hamil 

masih tinggal satu rumah dengan mertua dan keduanya memiliki konflik dengan 

mertua. Ibu hamil yang tinggal satu rumah dengan mertua, merasakan adanya 

ketidaknyamanan dari adanya berbagai macam tuntutan yang diberikan oleh 

mertuanya kepadanya. Sedangkan di sisi lain, suami subjek juga tidak 

memberikan adanya bentuk dukungan dan perhatian untuk subjek. Ibu hamil 

yang tinggal terpisah dengan mertua, meskipun tidak satu rumah akan tetapi ibu 

hamil tersebut merasa adanya ketidaknyamanan dengan sikap mertuanya yang 

selalu membela suaminya meskipun suaminya melakukan kekerasan baik secara 

fisik ataupun verbal. 

Temuan mengenai tempat tinggal tersebut sesuai dengan penelitian 

Marsasina dan Fitrikasari (2016) bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor 

utama depresi pada wanita, digambarkan melalui pekerjaan dan status 

kepemilikan rumah.Selain itu, hasil tersebut juga selaras dengan penelitian oleh 

Saputra, Hartati & Aviani (2014) yang menyatakan bahwa pasangan yang tinggal 

terpisah dari orang tua/mertua lebih puas dengan pernikahan mereka karena 

dengan tinggal terpisah dari orang tua/mertua membuat mereka lebih nyaman dan 

tenang sebagai pasangan suami istri, dan merasa bahagia karena apa yang mereka 

raih atas jerih payah mereka berdua. 

Hasil tabulasi silang berdasarkan urutan kehamilan, sebagian besar subjek 

baik subjek primigravida ataupun multigravida mengalami depresi dengan tingkat 

naik turun perasaan yang tergolong wajar, yaitu 37,2% untuk kehamilan pertama, 

73,6% untuk kehamilan kedua dan 66,7% untuk kehamilan ketiga. Untuk tingkat 

kecemasan, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan subjek primigravida 

ataupun multigravida, subjek yang sudah pernah hamil sebelumnya memiliki 

tingkat kecemasan yang lebih besar daripada subjek yang baru pertama kali 
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hamil. Sedangkan jika dilihat dari kesejahteraan subjektif ibu hami, baik subjek 

yang sedang hamil pertama ataupun kedua, keduanya sebagian besar memiliki 

tingkat kesejahteraan sedang, sedang untuk kehamilan ketiga, semua subjek 

memiliki kesejahteraan rendah. 

Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak ibu hamil yang mengalami depresi 

di kehamilan ketiga daripada subjek yang berada di kehamilan pertama 

ataupunkedua. Sedangkan untuk kecemasan, subjek di kehamilan ketiga lebih 

banyak mengalami kecemasan daripada kehamilan pertama ataupun kedua. 

Begitu pula dengan kesejahteraan subjektif, subjek pada kehamilan ketiga 

memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih rendah daripada subjek di kehamilan 

kedua dan pertama. Meskipun demikian, kedua ibu hamil yang peneliti 

wawancara dengan tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi, keduanya 

merupakan ibu hamil di kehamilan pertama. Kedua ibu hamil tidak bekerja dan 

tidak dituntut untuk bekerja oleh keluarganya. Keduanya memiliki dukungan 

keluarga dan dukungan sosial yang tinggi, yaitu suami, mertua, orang tua, dan 

teman-teman yang selalu mendukung dan memperhatikan keadaannya. Terlebih 

lagi sikap suami yang selalu pengertian dan memanjakannya di kehamilannya. 

Ibu hamil menjadi merasa bersyukur, bahagia dan tidak sabar untuk menunggu 

kelahiran anaknya yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang di 

kehidupannnya. Kedua ibu hamil tersebut juga tidak jarang untuk meluangkan 

waktu mengobrol dengan tetangga-tetangganya. Ibu hamil dengan tingkat 

kesejahteraan yang tinggi dapat mengatasi masalahnya dengan tenang, lebih 

memilih untuk menurunkan ego-nya dan mudah memaafkan kesalahan orang 

lain. 

Temuan mengenai urutan kehamilan tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Nichols, Roux & Harris (2007) yang menyatakan bahwa multigravida 

memiliki lebih banyak permasalahan yang dipikirkan, berupa anaknya, finansial 

keluarga dan berkurangnya ketertarikan terhadap pasangan, hal tersebut membuat 

multigravida memiliki kesejahteraan lebih rendah dan lebih banyak mengalami 
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cemas. Tabel 2 merupakan hasil tabulasi silang antara tingkat pendidikan terakhir 

ibu hamil dengan skor skala BDI, TMAS dan SWB : 

Tabel 2. Komposisi Depresi, Kecemasan dan Kesejahteraan Subjetif Ibu 

Hamil Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Kategori SMP SMA Perguruan 

Tinggi 

Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

Depresi Normal 5 2 1 

Naik turun 

perasaan tergolong 

wajar 

23 15 7 

Gangguan mood 10 8 2 

Garis batas depresi 

klinis 

7 2 0 

Depresi sedang 3 4 2 

Depresi parah 3 3 0 

Depresi ekstrem 2 1 0 

Total 53 35 12 

Kecemasan Tidak ansietas 29 21 7 

Ansietas 24 14 5 

Total 53 35 12 

Kesejahteraan 

Subjektif 

Sangat rendah 1 0 0 

Rendah 17 14 8 

Sedang 29 17 4 

Tinggi 5 4 0 

Sangat tinggi 1 0 0 

Total 53 35 12 

Hasil tabulasi silang berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian 

besar ibu hamil baik yang menempuh pendidikan terakhir di tingkat SMP, SMA 

ataupun perguruan tinggi (PT) memiliki tingkat depresi dalam kategori naik-turun 

perasaan yang tergolong wajar dan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

tingkat kecemasan baik yang menempuh pendidikan terakhir di tingkat SMP, 

SMA ataupun PT, namun ibu hami yang menempuh pendidikan terakhir di SMP 

memiliki tingkat kecemasan lebih banyak daripada ibu hamil yang menempuh 

pendidikan terakhir di SMA ataupun PT. Dilihat dari kesejahteraan subjektif, ibu 
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hamil dengan pendidikan terakhir di perguruan tinggi memiliki kesejahteraan 

subjektif yang lebih rendah daripada ibu hamil dengan pendidikan terakhir di 

SMP ataupun SMA. 

Temuan mengenai pendidikan terakhir tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Stuzter (dalam Striessing, 2015) yang menyatakan bahwa subjek 

dengan pendidikan menengah lebih tinggi kesejahteraannya daripada subjek 

dengan pendidikan yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Striessing (2015) 

menyatakan bahwa apabila pendidikan yang lebih tinggi juga membentuk harapan 

yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka pada 

akhirnya individu akan merasakan ketidakpuasan dalam hidupnya. 

Dari keseluruhan temuan dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan baik 

dari keluarga (suami, orang tua dan mertua) ataupun dukungan sosial (teman dan 

tetangga) sangat berperan besar untuk kesehatan mental ibu hamil. Seperti 

penelitian oleh Hovey dan Magana (2002) menemukan faktor-faktor penyebab 

kecemasan dapat berupa dukungan keluarga dan sosial yang kurang, harga diri 

dan penerimaan diri terhadap kehamilannya yang kurang, pendidikan mengenai 

kehamilan yang kurang didapat dan status sosial ekonomi, bahwa ibu hamil akan 

merasa terlindungi dengan jaminan finansial yang dimikinya jika sewaktu-waktu 

diperlukan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu jumlah persebaran subjek yang 

tidak sama rata antara subjek yang bekerja dan tidak bekerja, subjek yang tinggal 

di rumah sendiri, sewa dan dengan mertua, subjek hamil pertama, kedua dan 

ketiga serta subjek dengan tingkat pendidikan akhir SMP, SMA dan perguruan 

tinggi, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap 

hasil penelitian ini. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, sebagian 

besar ibu hamil tidak memiliki depresi dan kecemasan serta memiliki 

kesejahteraan subjektif yang tergolong sedang. Ibu hamil yang bekerja dan 
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tinggal terpisah dari mertuanya memiliki kecemasan dan depresi yang lebih 

rendah serta kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi daripada ibu hamil yang 

tidak bekerja dan tinggal bersama dengan mertuanya. Ibu hamil yang sudah 

pernah hamil memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi serta 

kesejahteraan subjektif yang lebih rendah daripada ibu hamil yang hamil pertama 

kali. Terakhir, seemakin tinggi pendidikan ibu hamil maka akan semakin rendah 

kemungkinan depresi dan kecemasan yang mungkin kan dialami, namun semakin 

tinggi tingkat pendidika, akan semakin rendah kesejahteraan subjektifnya. 

Bagi yang ingin meneliti kembali tentang kesehatan mental ibu hamil, 

maka dapat menggunakan subjek ibu hamil yang beresiko sebagai subjek 

penelitiannya. Kemudian mengingat kelemahan penelitian ini adalah jumlah 

subjek yang tidak sama rata antara subjek yang bekerja dan tidak bekerja, subjek 

yang tinggal di rumah sendiri, rumah sewa dan bersama mertua, subjek yang 

sedang berada di kehamilan pertama, kedua dan ketiga, serta subjek yang 

memiliki pendidikan terakhir di SMP, SMA dan perguruan tinggi, diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat mengatasi masalah ini. 
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