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PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian diawali dengan pengajuan permohonan untuk memperoleh surat 

izin penelitian dari Ketua Program Magister Profesi Psikologi Unika 

Soegijapranata. Surat izin ini ditujukan untuk Klinik Utama Fatimah Kudus 

sebagai instansi perantara sekaligus tempat penelitian. Di Klinik ini pertama-tama 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian sekaligus untuk memperoleh 

persetujuan untuk melakukan penelitian. Setelah izin didapatkan, peneliti 

kemudian melakukan wawancara awal dengan pimpinan klinik untuk 

mengidentifikasi sekaligus mengkomunikasikan permasalahan yang hendak di 

teliti. Pihak klinik memberikan keterbukaan terhadap maksud penelitian dan 

menyampaikan bahwa rumusan masalah yang hendak diteliti sebagai kasus 

penelitian merupakan fenomena yang dialami oleh pasien dan dapat diakses 

melalui klinik ini. Berdasarkan persetujuan dari pihak klinik inilah kemudian 

peneliti melanjutkan untuk melakukan identifikasi lebih mendalam tentang 

permasalahan. 

Setelah mendapatkan gambaran permasalahan dari pihak klinik, kemudian 

peneliti melakukan identifikasi subjek penelitian melalui data dokumentasi yang 

dimiliki klinik. Awalnya terdapat sekitar 8 orang pasien yang sesuai dengan 

karakteristik yang disyaratkan dalam penelitian ini, yaitu ibu hamil untuk pertama 

kalinya (primigravida), telah memasuki masa 3 bulan terakhir kehamilan (tiwulan 

ketiga), mengalami kecemasan melahirkan, dan bersedia untuk bekerjasama. 

Setelah melakukan pendalaman dengan subjek-subjek penelitian ini melalui 

wawancara dan perkenalan awal, maka diperoleh 5 orang subjek yang 

memungkinkan untuk terlibat sebagai subjek penelitian dan bersedia 

menandatangani surat kesediaan sebagai subjek penelitian. Hasil dari diagnosis 

awal terkait kecemasan yang dialami subjek dengan menggunakan skala HARS 

menyebutkan bahwa semua subjek mengalami kecemasan dalam kategori 

sedang. Tiga orang pasien yang tidak dapat dilibatkan ini karena terdapat subjek 

yang tidak secara rutin melakukan pemeriksaan di klinik sehingga sulit untuk 

melakukan tahapan penelitian nantinya. Selain itu terdapat pasien yang 

terkendala dengan akses tempat tinggalnya, sehingga juga menyulitkan untuk 

mengikuti proses penelitian nantinya. Sedangkan satu orang pasien lagi tidak 

memiliki kesediaan untuk terlibat dalam penelitian. 
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Pelaksanaan penelitian tidak dapat dilakukan serempak pada satu tanggal 

yang sama untuk semua subjek dikarenakan perbedaan jadwal dan kesempatan 

yang diberikan subjek untuk terlibat dalam penelitian, namun setelah melalui 

negosiasi dengan setiap subjek penelitian maka diperoleh satu tanggal tertentu 

dimana semua subjek dapat di kumpulkan pada hari yang sama namun tetap 

dengan jam yang berbeda-beda. Sedangkan untuk beberapa pelaksanaan terapi 

pada penelitian dilakukan di tanggal-tanggal yang berbeda-beda dan di rumah 

masing-masing subjek penelitian. Keputusan ini adalah berdasarkan hasil 

negosiasi untuk penjadwalan proses terapi kepada masing-masing subjek 

penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara diagnosis (alo maupun auto anamnesa) 

dan sekaligus pretest dengan skala HARS yang dimulai pada hari Kamis tanggal 

21 sampai dengan hari Minggu 24 Agustus 2017 di masing-masing tempat 

tinggal subjek. Peneliti kemudian kembali mengingatkan tentang jadwal 

pertemuan selanjutnya di setiap akhir sesi pertemuan kepada masing-masing 

subjek. Memasuki hari Selasa tanggal 26 September 2017 pelaksanaan terapi 

pertama dilakukan untuk seluruh subjek pada waktu-waktu yang berbeda-beda di 

Klinik Utama Fatimah Kudus, kemudian disusul secara bergantian untuk 

pelaksanaan terapi selanjutnya antara tempat tinggal masing-masing subjek dan 

di klinik. Proses terapi dilakukan selama satu bulan atau 8 kali terapi dengan 2 

kali terapi setiap minggunya yang berakhir pada tanggal 21 Oktober 2017. 

Pelaksanaan postest dilakukan sekaligus pada tanggal berkhirnya terapi. 

Pelaksanaan penelitian berjalan sesuai dengan tanggal-tanggal yang telah 

dijadwalkan sebelumnya, namun terdapat perubahan-perubahaan waktu yang 

menyesuaikan dengan kesempatan subjek penelitian. 

 

Hasil Kuantitatif dan Kualitatif 

A. Hasil Kuantitatif Kelompok 

Hasil analisis data perkelompok pada pretest-posttest dengan 

menggunakan metode Wilcoxon Signed Ranks Test yang dilakukan dengan 

skala HARS memperoleh nilai Z = -2,023 dengan p = 0,043 (p < 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor kecemasan yang signifikan 

antara sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan. Berdasarkan hasil ini 
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maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan penelitian yang berupa terapi musik 

klasik terbukti dapat memberikan pengaruh terhadap kecemasan pada ibu hamil 

primigravida triwulan ketiga. 

Berdasarkan pengolahan data kuantitatif dengan SPSS juga diperoleh 

bahwa rata-rata skor kecemasan sebelum terapi musik klasik (mean pada pretest 

= 20,4) lebih tinggi dibanding setelah terapi (mean pada posttest = 14,6), 

sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh terapi musik klasik yang signifikan ini 

mengarah kepada penurunan tingkat kecemasan yang dirasakan pada ibu hamil 

primigravida tiwulan ketiga. Secara keseluruhan penurunan kecemasan setelah 

terapi musik klasik terjadi pada seluruh subjek penelitian (nilai negative ranks = 

5). 

Selain itu, berdasarkan distribusi data skala HARS juga dapat menjelaskan 

tentang bagaimana perubahan sebelum terapi musik dengan sesudah terapi 

musik untuk masing-masing aspek kesecasan. Adapun distribusi data tersebut 

ialah sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Distribusi Data Hasil Skala HARS 

 

 

PRE 

Responden 
Item 

Total Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 0 0 3 26 Kecemasan sedang 

2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 0 3 24 Kecemasan sedang 

3 2 1 0 3 1 1 3 0 2 1 1 1 0 2 18 Kecemasan sedang 

4 2 2 1 1 0 2 2 0 2 1 2 0 0 2 17 Kecemasan sedang 

5 3 1 2 1 0 2 3 0 1 1 2 0 0 1 17 Kecemasan sedang 

Total 13 8 6 9 3 10 13 2 10 6 9 2 0 11 102   

Rata-rata 3 2 1 2 1 2 3 0 2 1 2 0 0 2 20,4 Kecemasan sedang 

 

POST 

Responden 
Item 

Total Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 20 Kecemasan sedang 

2 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 13 Kecemasan ringan 

3 2 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 14 Kecemasan ringan 

4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 10 Kecemasan ringan 

5 2 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 0 0 1 16 Kecemasan sedang 

Total 9 5 4 8 3 7 8 1 6 6 8 1 0 8 73   

Rata-rata 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 0 2 14,6 Kecemasan ringan 
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Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 aspek 

kecemasan terdapat 11 aspek yang mengalami perubahan skor (skor pre > skor 

post), sementara 3 aspek lainnya tidak mengalami perubahan (skor pre dan post 

sama). Ke-3 aspek yang tidak mengalami perubahan tersebut ialah aspek 

gangguan kecerdasan, gangguan respiratori dan gejala otonom. Hal ini 

mengartikan bahwa terapi musik tidak memberikan pengaruh apapun terhadap 

keluhan atas gangguan kecerdasan, gangguan repiratori dan gejala otonom. Dari 

11 aspek yang mengalami perubahan terdapat 5 aspek yang mengalami 

perubahan secara berarti (skor rata-rata pre < skor rata-rata post), sedangkan 6 

aspek lainnya mengalami perubahan skor yang kurang berarti (skor rata-rata pre 

sama dengan skor rata-rata post). Ke-5 aspek yang mengalami perubahan 

berarti tersebut ialah aspek perasaan ansietas, ketegangan, perasaan depresi, 

gangguan somatik dan gangguan kardiovaskuler. Hal ini mengartikan bahwa 

terapi musik mampu menurunkan perasaan cemas, tegang dan depresi serta 

keluhan ngeri dan kardiovaskuler pada subjek hingga ke kategori gejala yang 

lebih rendah. Sementara itu, untuk 6 aspek lainnya yaitu aspek ketakutan, 

ganggguan tidur, gejala sensorik, gejala gastrointestinal, gejala urogenital dan 

tingkah laku pada wawancara juga mengalami penurunan skor kecemasan 

namun tidak sampai dengan kategori yang lebih rendah dari sebelum terapi 

musik. 

Berdasarkan tabel 2 di atas juga dapat disimpulkan bahwa pada awalnya 

terdapat 8 aspek kecemasan yang memiliki skor rata-rata pada kategori sedang 

dan tinggi (skor rata-rata pre ≥ 2), sedangkan 6 aspek lainnya berada pada 

kategori rendah dan tidak ada gejala (skor rata-rata pre < 2). Hal ini mengartikan 

bahwa keluhan kecemasan yang dirasakan subjek secara berarti sebelum 

menerima terapi musik meliputi 8 aspek kecemasanyaitu aspek perasaan 

ansietas, ketegangan, gangguan tidur, perasaan depresi, gangguan somatik, 

gejala kardiovaskuler, gejala gastrointestinal dan tingkah laku pada wawancara. 

Sedangkan untuk 6 aspek kecemasan lainnya, subjek tidak menunjukkan 

keluhan yang berarti, yaitu untuk aspek ketakutan, gangguan kecerdasan, gejala 

sensorik, gejala respiratori, gejala urogenital dan gejala otonom. Berdasarkan 8 

aspek yang pada awalnya memiliki skor rata-rata pada kategori sedang dan 

tinggi (skor rata-rata pre ≥ 2), terdapat 5 aspek yang mengalami penurunan skor 

setelah diberikan terapi musik (skor rata-rata post < skor rata-rata pre), yaitu 
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aspek perasaan ansietas, ketegangan, perasaan depresi, gangguan somatik dan 

gejala kardiovaskuler. Hal ini mengartikan bahwa terapi musik yang diberikan 

kepada subjek berhasil menurunkan keluhan terhadap perasaan cemas, tegang 

dan depresi yang sebelumnya dialami subjek, serta menurunkan keluhan nyeri 

pada otot-otot dan kardiovaskuler yang sebelumnya dialami subjek. 

Penjelasan berdasarkan distribusi hasil penelitian pada tabel 2 di atas 

dapat menyimpulkan bahwa terapi musik dapat menurunkan keluhan terhadap 

perasaan cemas, tegang dan depresi, serta keluhan nyeri dan gangguan 

kardiovaskuler yang dialami subjek menjadi lebih rendah dari pada sebelum 

menerima terapi musik. 

 

B. Hasil Kuantitatif Per-Subjek 

1. Subjek pertama 

 

Grafik 1. Hasil Pre dan Post Skala HARS pada Subjek 1 

 

Grafik 1 di atas menunjukkan adanya penurunan tingkat kecemasan 

sebelum terapi dengan sesudah terapi pada subjek. Kategori kecemasan 

sebelum terapi dengan sesudah terapi masih sama-sama berada pada kategori 

sedang (rentang 15 – 27). 
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Grafik 2. Hasil Pre dan Post Skala HARS Pertiap Aspek pada Subjek 1 

 

Berdasarkan grafik 2 di atas tampak bahwa terdapat 6 aspek kecemasan 

yang mengalami penurunan setelah diberikan terapi musik klasik. Pertama ialah 

penurunan perasaan cemas pada subjek dari berat (skor 3) menjadi sedang 

(skor 2), yang berarti terdapat penurunan tekanan-tekanan perasaan khawatir 

terhadap pada diri subjek. Kedua, penurunan gangguan tidur dari sedang (skor 

2) menjadi ringan (skor1), yang artinya subjek merasa dapat beristirahat dengan 

baik di banding sebelumnya. Ketiga, penurunan perasaan depresi dari berat 

(skor 3) menjadi sedang (skor 2), yang berarti subjek mulai merakan perubahan 

mood pada dirinya menjadi lebih baik dari sebelum terapi musik. Keempat, 

penurunan gangguan somatik dari berat (skor 3) menjadi ringan (skor 1), yang 

berarti subjek merasa fungsi gerak ototnya menjadi lebih baik setelah terapi 

musik. Kelima, penurunan gejala respiratori dari dari sedang (skor 2) menjadi 

ringan (skor 1), yang artinya subjek merasa mengalami perubahan yang lebih 

baik pada sistem pernapasannya. Keenam, penurunan penilaian tingkah laku 

dari indikasi berat (skor 3) menjadi sedang (skor 2), yang artinya selama proses 

wawancara dan observasi subjek mengalami penurunan indikasi tingkahlaku 

gelisah dan tegang setelah menjalani terapi. 

Sementara itu terapi musik klasik tidak memberikan pengaruh terhadap 

aspek ketegangan, ketakutan, gejala kardiovaskuler dan gejala gastrointestinal. 

Hal ini mengungkapkan bahwa terapi musik klasik tidak memberikan 
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pengaruhnya pada perasaan tegang dan ketakutan yang dialami subjek, serta 

tidak berpenguh pada gejala kardiovaskuler dan gangguan perut yang dialami 

subjek. Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran skala HARS juga diperoleh skor 

untuk aspek gangguan kecerdasan dan gangguan somati (sensori) yang berada 

pada kategori ringan, serta gangguan urogenital dan gejala otonom yang tidak 

muncul baik sebelum terapi maupun sesudah terapi musik klasik. Hal ini dapat 

mengartikan bahwa kecemasan yang dialami subjek tidak ditandai dengan 

gangguan kecerdasan, gangguan somati (sensori), gangguan urogenital dan 

gejala otonom. 

 

 

2. Subjek Kedua 

 

Grafik 3. Hasil Pre dan Post Skala HARS pada Subjek 2 

 

Grafik 3 di atas menunjukkan terdapat penurunan tingkat kecemasan pada 

subjek setelah menjalani terapi musik klasik. Kecemasan sebelum terapi musik 

berapa pada kategori sedang (rentang 15 – 27) dan setelah terapi musik menjadi 

rendah (rentang 7 – 14), hasil ini mengartikan bahwa terapi musik mampu 

menurunkan tingkat kecemasan pada subjek hingga ke rentang kecemasan yang 

lebih rendah. 
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Grafik 4. Hasil Pre dan Post Skala HARS Pertiap Aspek pada Subjek 2 

 

Berdasarkan grafik 4 di atas terlihat bahwa terdapat 10 aspek kecemasan 

dari total 14 aspek kecemasan yang mengalami penurunan, hal ini membuktikan 

bahwa terapi musik memengaruhisebagian besar penurunan aspek-aspek 

kecemasan pada subjek. Penurunan yang paling mencolok ialah penurunan 

pada aspek ketegangan, dimana sebelum terapi subjek memiliki perasaan 

tegang dalam kategori sedang (skor 2), dan setelah terapi menjadi tidak ada 

gejala (skor 0). Hal ini mengartikan bahwa terapi musik mampu menghilangkan 

rasa tegang, gelisah dan mudah terganggu pada subjek. 

Penurunan dari aspek-aspek kecemasan yang lainnya ialah diantaranya; 

penurunan pada perasaan ansietas dari berat (skor 3) menjadi sedang (skor 2), 

yang mengartikan bahwa terdapat penurunan tekanan-tekanan perasaan 

khawatir terhadap pada diri subjek; penurunan pada perasaan depresi dari 

sedang (skor 2) menjadi ringan (skor 1), yang berarti bahwa  subjek mulai 

merakan perubahan mood pada dirinya menjadi lebih baik dari sebelum terapi 

musik; penurunan pada gangguan somatik (otot) dari sedang (skor 2) menjadi 

ringan (skor 1), yang artinya subjek merakan perasaan yang lebih baik pada otot-

otot dan fungsi gerak tubuhnya setelah menjalani terapi musik; penurunan pada 

gejala kardiovaskuler dari berat (skor 3) menjadi sedang (skor 2), yang 

mengartikan bahwa terapi musik dapat lebih menenangkan fungsi-fungsi 

kardiovaskuler pada subjek menjadi lebih baik dari sebelumnya; penurunan pada 
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gejala gastrointestinal dari sedang (skor 2) menjadi rendah (skor 1), yang artinya 

subjek mulai merasakan penurunan pada keluhan mual dan perasaan tidak enak 

di perut setelah menjalani terapi musik; penurunan penilaian tingkah laku dari 

indikasi berat (skor 3) menjadi sedang (skor 2), yang artinya selama proses 

wawancara dan observasi subjek mengalami penurunan indikasi tingkahlaku 

gelisah dan tegang setelah menjalani terapi. 

Terdapat beberapa aspek kecemasan pada subjek yang sebelum 

pemberian terapi musik berada pada kategori  ringan (skor 1) dan kategori tidak 

menunjukkan gejala (skor 0). Aspek ini diantaranya yaitu ketakutan, gangguan 

kecerdasan, gangguan somati (sensori), gangguan respiratori, gangguan 

urogenital dan gejala otonom. Hal ini mengartikan bahwa pada awalnya memang 

subjek hanya mengalami sebagian kecil atau bahkan tidak mengalami gangguan 

pada aspek-aspek tersebut, namun untuk beberapa aspek ini terdapat penurun 

gejala dari rendah (skor 1) menjadi tidak ada gejala (skor 0) setelah menjalani 

terapi musik. Aspek-aspek kecemasan ini ialah ketakutan, gangguan somati dan 

gejala urogenital. Sedangkan untuk aspek gangguan kecerdasan dan gejala 

respiratori tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah terapi 

musik. Aspek kecemasan yang memang tidak muncul sejak dari awal penelitian 

ialah gejala otonom, hal ini mengartikan bahwa kecemasan pada subjek tidak 

termasuk pada aspek yang menunjukkan gejala otonom (mulut kering, mudah 

berkeringat, muka merah, bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala). 

 

3. Subjek Ketiga 

 

Grafik 5. Hasil Pre dan Post Skala HARS pada Subjek 3 
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Berdasarkan grafik 5 di atas terlihat bahwa terdapat penurunan tingkat 

kecemasan pada subjek sebelum terapi (skor 18 kategori sedang) dengan 

sesudah terapi (skor 14 kategori ringan) pada subjek. Hal ini mengartikan bahwa 

terapi musik mampu menurunkan tingkat kecemasan pada subjek. 

 

 

 

Grafik 6. Hasil Pre dan Post Skala HARS Pertiap Aspek pada Subjek 3 

 

Grafik 6 di atas menunjukkan tentang perubahan dari 14 aspek kecemasan 

dari sebelum terapi (pretest) dengan sesudah terapi (posttest) pada subjek. 

Terdapat 4 aspek kecemasan yang mengalami penurunan gejala setelah subjek 

menjalani terapi musik, yaitu; penurunan gangguan tidur dari berat (skor 3) 

menjadi sedang (skor 2), hal ini berarti subjek mengalami perbaikan pada 

kesukaran tidur yang dialaminya; penurunan gangguan somatik dari berat (skor 

3) menjadi sedang (skor 2), yang artinya subjek merasa terdapat penurunan 

akan keluhannya terhadap nyeri pada otot-otot dan perasaan kaku, suara tidak 

stabil dan kedutan otot yang dialaminya setelah terapi musik; penurunan pada 

gejala kardiovaskuler dari sedang (skor 2) menjadi ringan (skor 1), yang berarti 

terdapat penurunan keluhan fungsi-fungsi kardiovaskuler pada subjek setelah 

terapi musik; penurunan penilaian tingkah laku dari indikasi sedang (skor 2) 
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menjadi ringan (skor 1), yang artinya selama proses wawancara dan observasi 

subjek mengalami penurunan indikasi tingkahlaku gelisah dan tegang setelah 

menjalani terapi. 

Terdapat lebih banyak aspek kecemasan yang tidak mengalami 

perubahansetelah subjek menjalani terapi musik (pretest sama dengan posttest), 

yaitu sekitar 10 dari 14 aspek kecemasan. Berasal dari 10 aspek ini terdapat 3 

aspek kecemasan yang berada pada kategori “tidak ada gejala” (skor 0) sejak 

awal penelitian (pretest) yaitu ketakutan, gangguan somati (sensori) dan gejala 

otonom, yang berati bahwa dalam kecemasan yang dialami subjek, subjek tidak 

mengalami rasa takut terhadap hal-hal irasional tertentu, tidak mengalami 

gangguan sensorik dan tidak mengalami gangguan pada aspek gejala otonom. 

Terdapat satu aspek yang pada awal penelitian (pretest) tergolong pada kategori 

sedang (skor 2) yaitu aspek perasaan ansietas, namun terapi musik tidak dapat 

menurunkan atau tidak memberikan pengaruh, sehingga hingga akhir pemberian 

terapi musik, subjek tetap merasakan perasaan khawatir, berpirasat buruk dan 

takut akan pikiran sendiri dalam kategori sedang. Sedangkan 6 aspek 

kecemasan lainnya berada pada kategori ringan (skor 1) yang indikasinya tidak 

terlalu menunjukkan gejala yang berarti, yaitu aspek ketegangan, gangguan 

kecerdasan, perasaan depresi, gejala respiratori, gejala gastrointestinal dan 

gejala urogenital, dimana ke-6 aspek ini juga tidak menunjukkan perubahan 

setelah subjek menjalani terapi musik (pretest sama dengan posttest). 

 

4. Subjek Keempat 
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Grafik 7. Hasil Pre dan Post Skala HARS pada Subjek 4 

Grafik 7 di atas menunjukkan terdapat penurunan tingkat kecemasan pada 

subjek setelah menjalani terapi musik. Kecemasan sebelum terapi musik berada 

pada kategori sedang (skor 17, rentang antara 15 – 27) dan setelah terapi musik 

menjadi rendah (skor 10, rentang antara 7 – 14), hasil ini mengartikan bahwa 

terapi musik mampu menurunkan tingkat kecemasan pada subjek hingga ke 

rentang kecemasan yang lebih rendah. 

 

Grafik 8. Hasil Pre dan Post Skala HARS Pertiap Aspek pada Subjek 4 

 

Berdasarkan grafik 8 di atas terlihat bahwa terdapat 5 aspek kecemasan 

dari total 14 aspek kecemasan yang mengalami penurunan. Penurunan yang 

paling mencolok ialah aspek ketegangan dan gejala kardiovaskuler. Aspek 

ketegangan subjek sebelum terapi musik berada pada kategori sedang (skor 2) 

dan subjek menjadi tidak merasakan gejala (skor 0) setelah menjalani terapi 

musik, hal ini berarti terapi musik mampu menghilangkan perasaan tegang dan 

gelisah pada subjek. Begitu pula dengan gejala kardiovaskuler yang semula 

berada pada kategori sedang (skor 2) menjadi tidak ada gejala (skor 0), hal ini 

berarti terapi musik mampu membuat subjek yang semula merasakan beberapa 

gejala diantara takikardia, nyeri di dada, denyut nadi mengeras dan ketidak 

normalan pada detak jantung menjadi hilang. 

Selain itu, penurunan juga terjadi pada aspek perasaan ansietas yang 

semula berada pada kategori sedang (skor 2) menjadi ringan (skor 1) setelah 
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terapi musik, hal ini mengartikan bahwa terdapat penurunan tekanan-tekanan 

perasaan khawatir terhadap pada diri subjek. Penurunan juga terjadi pada 

perasaan depresi yang semula berada pada kategori sedang (skor 2) menjadi 

ringan (skor 1), yang berarti bahwa subjek mulai merakan perubahan mood pada 

dirinya menjadi lebih baik dari sebelum terapi musik. Aspek kecemasan yang 

mengalami penurunan lainnya ialah aspek gangguan somatik yang semula 

berada pada kategori sedang (skor 2) menjadi ringan (skor 1), yang mengartikan 

bahwa subjek merakan perasaan yang lebih baik pada otot-otot dan fungsi gerak 

tubuhnya setelah menjalani terapi musik. 

Berdasarkan grafik 8 di atas juga terlihat bahwa terdapat 4 aspek 

kecemasan dari awal (sebelum terapi musik) hingga akhir penelitian (setelah 

terapi musik) tidak muncul atau tidak dirasakan gejalanya (skor 0) oleh subjek, 

yaitu gangguan kecerdasan, gangguan somati (sensori), gangguan urogenital 

dan gangguan otonom. Tidak munculnya gejala pada ke-4 aspek ini mengartikan 

bahwa kecemasan yang dialami subjek tidak termasuk pada gejala-gejala 

tersebut. Selain itu, terdapat beberapa aspek kecemasan pada subjek yang tidak 

terpengaruh oleh terapi musik, dimana skor kecemasan sebelum dan sesudah 

terapi tetap sama. Aspek-aspek ini ialah ketakutan, gangguan tidur, gejala 

respiratori, gejala gastrointestinal dan aspek tingkah laku pada wawancara. 

Subjek merasa bahwa dirinya tidak mengalami perubahan pada keluhan 

perutnya setelah menjalani terapi musik, bagitu pula pada perilaku gelasah dan 

tegang yang ditunjukkan oleh subjek tampak tidak ada perubahan. 

 

5. Subjek Kelima 
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Grafik 9. Hasil Pre dan Post Skala HARS pada Subjek 5 

 

Berdasarkan grafik 9 di atas terlihat bahwa terdapat penurunan 1 poin 

tingkat kecemasan pada subjek sebelum terapi musik (skor 17) dengan setelah 

terapi musik (skor 16). Penurunan ini sangat kecil dan dapat dikatakan tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dan juga masih berada di rentang kategori 

kecemasan yang sama (kategori kecemasan sedang, rentang 15 – 27). 

 

Grafik 10. Hasil Pre dan Post Skala HARS Pertiap Aspek pada Subjek 5 

 

Grafik 10 di atas menunjukkan tentang perubahan dari 14 aspek 

kecemasan dari sebelum terapi (pretest) dengan sesudah terapi (posttest) pada 

subjek. Terdapat 2 aspek kecemasan yang menunjukkan perubahan kearah 

negatif (pre > post) dan terdapat 3 aspek kecemasan yang menunjukkan 

perubahan keaarah positif (pre < post), sedangkan harapan penelitian ialah 

terapi musik dapat mengarah pada perubahan secara negatif (pre > post) dimana 

asumsinya ialah terapi musik dapat menurunkan skor perolehan pada pretest 

menjadi lebih rendah ketika posttest. Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 3 aspek kecemasan yang kurang memengaruhi fungsi terapi musik, 

yaitu aspek ketegangan, gangguan tidur dan gejala respiratori. Subjek merasa 

bahwa terapi musik tidak dapat meringankan perasaan tegang, gelisah dan 

mudah terganggu pada dirinya, malah perasaan ini semakin kuat setelah satu 

bulan. Hal ini di buktikan dengan skor aspek ketegangan yang meningkat dari 

kategori ringan (skor 1) menjadi sedang (skor 2). Subjek juga merasa terjadi 
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peningkatan gangguan tidur dari kategori rendah (skor 1) menjadi sedang (skor 

2), hal ini mengartikan bahwa terapi musik pada subjek tidak memberikan 

pengaruh terhadap gangguan tidur yang dialami subjek. Selain itu subjek juga 

mengalami peningkatan gejala respiratori dari kategori rendah (skor 1) menjadi 

sedang (skor 2), dimana subjek mulai merasakan sebagian dari gejala rasa 

tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik nafas panjang dan merasa 

nafas pendek. 

Aspek kecemasan yang mengindikasikan keberhasilan terapi musik pada 

subjek ialah aspek perasaan ansietas yang semula berada pada kategori tinggi 

(skor 3) menjadi sedang (skor 2), hal ini mengartikan bahwa terapi musik mampu 

untuk menurunkan perasaan khawatir, firasat buruk dan ketakutan akan pikiran 

sendiri pada diri subjek. Aspek lainnya ialah aspek ketakutan yang semula 

berada pada kategori sedang (skor 2) menjadi ringan (skor 1), yang berarti 

bahwa subjek mengalami penurunan terhadap rasa ketakutan irasional yang 

dimilikinya setelah menjalani terapi musik. 

Berdasarkan grafik 10 di atas juga diperoleh gambaran tentang 4 aspek 

kecemasan pada diri subjek yang tidak dirasakan gejalanya (skor 0) baik 

sebelum terapi (pretest) maupun setelah terapi (posttest), yaitu aspek gangguan 

kecerdasan, gangguan somati (sensori), gangguan urogenital dan gangguan 

otonom. Tidak munculnya gejala pada ke-4 aspek ini mengartikan bahwa 

kecemasan yang dialami subjek tidak termasuk pada gejala-gejala tersebut. 

Selain itu, terdapat beberapa aspek kecemasan pada subjek yang tidak 

terpengaruh oleh terapi musik, dimana skor kecemasan sebelum dan sesudah 

terapi tetap sama. Aspek-aspek ini ialah perasaan depresi, gangguan somatik 

(otot), gejala kardiovaskuler, gejala gastrointestinal dan penilaian terhadap 

tingkahlaku selama wawancara. Aspek kecemasan dengan kategori tinggi (skor 

3) ialah gangguan somatik (otot) dimana subjek merasakan perasaan nyeri dan 

kaku pada otot-otot dan fungsi gerak tubuh. Perasaan terhadap gangguan 

somatik ini tetap pada kategori tinggi (skor 3) hingga akhir pelaksanaan terapi 

musik. 

 

C. Hasil Kualitatif Per-Subjek 

1. Subjek pertama 
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Sebelum terapi musik, subjek mengutarakan beberapa perasaan cemas 

yang cukup kuat tentang kondisi dirinya saat ini dalam menghadapi masa-masa 

hamil dan dalam menghadapi masa persalinan nantinya. Subjek merasa khawatir 

terhadap proses kelahiran yang mungkin tidak normal dan ketakutan akan resiko 

yang tidak diinginkan dari kondisi kesehatan bayi setelah melahirkan. Dalam 

beberapa hari terakhir ini selama masa triwulan kehamilannya, subjek juga 

merasa kurang bergairah dalam melakukan aktivitas-aktivitas keseharian, 

termasuk hal-hal yang dulunya menyenangkan menjadi tidak terlalu 

menyenangkan. Secara fisik dirinya juga merasa kurang bertenaga dan 

mengeluh tentang otot-otot dan sendi-sendi yang mudah merasa pegal. Selama 

berinteraksi dengan subjek, peneliti menangkap kesan bahwa subjek cenderung 

gelisah dan tidak tenang ketika mengungkapkan tentang kondisi kehamilannya 

dan kekhawatiran terhadap masa persalinan nantinya. 

Pada tahap terapi pertama subjek tampak tegang, kurang lancar dalam 

berbicara dengan kata-kata yang kurang jelas dan tidak teratur. Subjek juga 

terkesan bergerak dengan terlalu berhati-hati, baik ketika berjalan, duduk 

maupun bangkit dari tempat duduk. Cara bernafas tampak cepat dan terkesan 

terburu-buru. Subjek juga cukup sering mengeluhkan rasa nyeri yang 

dirasakannya ketika bergerak, namun keluhan ini masih terkesan wajar mengigat 

kondisi perubahan dan kondisi fisik yang dialami sebagai wanita hamil. Ketika 

ditanyakan tentang perasaannya, subjek terkesan masih mengeluh-eluhkan 

suasana hati yang tidak menyenangkan akibat dari kondisi fisik yang dialami. 

Keluhan dari suasana hati yang dirasakan oleh subjek ini terus bertahan 

pada level yang sama hingga terapi kelima, dan mulai berkurang di terapi 

keenam. Di terapi keenam subjek mulai terkesan mempersepsikan keluhan 

suasana hatinya terhadap gangguan fisik secara positif, begitu pula dengan 

keluhan terhadap rasa nyeri yang dialaminya. Situasi dan suana tempat terapi 

ternyata cukup memengaruhi kesan motorik yang ditampakkan subjek ketika 

menerima terapi. Subjek lebih terkesan tenang ketika terapi dilakukan di Klinik, 

sedangkan ketika terapi dilakukan dirumah subjek, tampak terdapat beberapa 

variasi ekspresi yang ditampilkan. Subjek pada saat awal terapi di rumah subjek 

tampak kelelahan, dan subjek pernah terkesan tegang padahal telah memasuki 

terapi yang keempat kalinya. Hingga akhirnya subjek mulai merasa antusias 

untuk mengikuti terapi ketika memasuki terapi yang keenam. 



57 
 

Secara keseluruhan subjek merasakan perubahan yang cukup berarti bagi 

dirinya setelah mengikuti tahapan terapi di akhir sesi penelitian (posttest). Subjek 

lebih dapat mempersepsi secara positif rasa cemas yang dialaminya dibanding 

dengan sebelumnya. Subjek cukup merasa memiliki kualitas tidur yang lebih 

baik. Subjek mulai dapat menikmati sendau-gurau dan kegiatan-kegaitan yang 

disukainya. Walaupun secara fisik subjek mengakui rasa nyeri yang ada tidak 

berubah, namun subjek lebih dapat mengabaikan rasa nyeri tersebut secara 

lebih baik dari sebelumnya dan tidak menganggapnya sebagai hambatan untuk 

beraktifitas. 

 

2. Subjek Kedua 

Sebelum pelaksanaan terapi, yaitu ketika dilakukan pretest subjek 

merasakan perasaan cemas yang cukup berat. Subjek merasa khawatir terhadap 

kondisi dirinya yang baru pertama kali ia alami. Subjek merasa pengalaman 

pertama sebagai ibu hamil membawa ketakutan-ketakutan tersendiri terhadap 

hal-hal yang akan terjadi pada dirinya. Subjek cukup sering merasa tegang, 

gelisah dan mudah terganggu terhadap hal-hal yang tidak perlu. Ia merasa 

dirinya menjadi lebih sensitif terhadap banyak hal, terutama terhadap perubahan 

fisiknya. Bersamaan dengan hal tersebut ia juga merasa kurang berselera 

terhadap banyak hal yang sebelumnya ia sukai, seperti perasaan mood yang 

menurun. Subjek menjadi lebih pasif dan malas untuk melakukan aktivitas 

keseharian, terutama untuk aktivitas yang mengharuskannya bergerak. Alasan 

yang menjadi landasannya ialah perasaan pegal dan mudah lelah secara fisik. 

Subjek juga merasa memiliki keluhan pada dada, seperti perasaan nyeri di dada 

dan detak jantung yang terasa. Subjek tempak lemas dan kerap kali terkesan 

gelisah dan tegang ketika menceritakan keluhannya terkait kondisi kehamilan. 

Pada awal-awal terapi, yaitu terapi pertama dan kedua subjek tampak 

tegang dan lebih terlibat kelelahan, namun berangsur-angsur menjadi lebih 

tenang pada pelaksanaan terapi selanjutnya. Subjek merasa lebih nyaman pada 

pelaksanaan terapi di rumah dibandingkan di Klinik, hal ini juga tampak dari 

ekspresi subjek yang selalu cenderung tegang ketika terapi dilaksanakan di 

Klinik. Subjek juga tampak bergerak lebih lamban dan berhati-hati ketika terapi 

dilaksanakan di Klinik, berbeda ketika terapi dilaksanakan di rumah dimana 

subjek tampak lebih aktif dalam bergerak. Pada terapi pertama hingga terapi 



58 
 

ketiga, subjek terkesan masih sungkan untuk berkomunikasi secara bebas, 

sehingga kata-kata yang keluar kurang teratur dan kurang lancar, namun 

berangsur-angsur menjadi lebih lancar pada terapi-terapi selanjutnya hingga 

subjek dapat berbicara dengan lancar dan bebas diterapi kedelapan. Perubahan 

yang menonjol lainnya dari proses terapi yaitu perilaku motorik subjek dari 

aktivitas tangan. Pada awal-awal terapi subjek terkesan aktif pada aktivitas 

tangannya dalam mengekspresikan komunikasi verbalnya, hingga perubahan 

mulai terlihat ketika memasuki terapi keenam dimana subjek sudah lebih pasif 

dalam mengekspresikan tangannya dan lebih dapat berbicara dengan lebih 

lancar. 

Awalnya subjek masih sering mengeluh terkait rasa nyeri yang dialaminya 

ketika terapi pertama. Keluhan ini kemudian berkurang setelah terapi kedua dan 

terus konsisten hingga akhir terapi kedelapan, dimana subjek hanya 

mengeluhkan rasa-rasa nyeri yang wajar terkait kondisi fisik. Perubahan suasana 

hati juga berubah seiring dengan tahap-tahap pelaksanaan terapi. Pada terapi 

pertama dan kedua subjek masih sering mengeluh tentang suasana hati dan 

perasaannya yang tidak sehat hingga bahkan keluhan tidak tidak berhubungan 

dengan kodisi kehamilan, namun keluhan ini sudah mulai berkurang pada saat 

pelaksanaan terapi ketiga dan konsisten hingga terapi kedelapan. Subjek hanya 

mengeluh-eluhkan perasaan tidak sehatnya terhadap rasa nyeri yang ia rasakan 

sesekali. 

Setelah pelaksanaan terapi, yaitu pada saat dilakukan posttest subjek 

merasa kecemasan yang dialaminya ketika sebulan yang lalu menjadi lebih 

ringan. Subjek pada akhirnya memiliki keterbukaan terhadap informasi-informasi 

yang dapat membantunya untuk lebih siap dalam menghadapi persalinan, 

dimana pada awalnya ia merasa bahwa informasi tentang kesiapan melahirkan 

itu tidak diperlukan dan tidak akan mengubah kondisi apapun. Subjek merasa 

lebih dapat menerima perubahan fisik yang dialaminya sebagai suatu bagian 

yang wajar dan akan terlewati dengan baik, sehingga tidak perlu terlalu khawatir. 

Subjek mulai untuk berusaha membangkitkan minatnya terhadap hal-hal yang 

sebenarnya ia sukai dan mencoba menikmati setiap aktivitas yang dilakukannya. 

Subjek juga mulai berusaha melakukan aktivitas fisik yang cukup, seperti bersih-

bersih lebih sering atau berjalan-jalan. Ia merasa dirinya mulai terisi kembali 
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dengan energi untuk lebih aktif. Selama proses wawancara tentang kondisi 

kehamilan subjek, subjek terkesan lebih tenang. 

 

3. Subjek Ketiga 

Sebelum pelaksanaan terapi yaitu ketika pelaksanaan pretest dilakukan, 

subjek memiliki beberapa keluhan yang ia rasakan akibat dari kecemasan yang 

dirasakan. Salah satunya ialah gangguan tidur yang berat. Subjek merasa dirinya 

kesulitan dalam memulai tidur dan sering terbangun di malah hari. Subjek sering 

membayangkan datangnya hari persalinan dan berbagai kejadian yang ia rasa 

berat untuk dilalui pada masa persalinan tersebut. Terkadang ketika subjek 

terbangun dari tidurnya di malam hari, subjek merasa terdapat ngeri di bagian 

dada seakan-akan ada gunjangan diikuti dengan detak jantung yang terasa. 

Subjek juga merasa cepat lelah, mudah merasakan ketegangan otot dan rasa 

pegal ketika beraktivitas di rumah, sehingga ia lebih banyak diam dan 

mengurangi berbagai aktivitas yang dilakukannya. 

Pada saat terapi pertama subjek tampak tegang namun cukup menikmati 

proses terapi. Subjek mulai terlihat antusias mengikuti terapi ketika pelaksanaan 

terapi kedua hingga terapi  kelima. Pada saat memasuki terapi keenam, subjek 

mulai lebih tenang dan mengikuti terapi dengan disiplin sesuai instruksi yang 

diberikan. Subjek juga kurang lancar dalam berbicara dengan kata-kata yang 

kurang jelas pada saat terapi pertama, namun secara bertahap subjek mulai 

dapat berbicara dengan cukup lancar dan jelas ketika menceritakan kondisi 

dirinya pada saat terapi keempat dan konsisten hingga terapi kedelapan. Subjek 

cukup bersemangat dalam mengikuti proses terapi tampak dari terapi pertama 

hingga akhir terapi. 

Pada saat terapi pertama dan kedua subjek cukup sering mengeluhkan 

nyeri pada sendi dan ketegangan otot yang dirasakannya. Keluhan ini mulai 

berkurang pada saat terapi ketiga hingga terapi keempat, namun keluhan ini 

kembali lagi ketika memasuki terapi kelima. Walaupun keluhan secara fisik 

terkesan konsisten pada diri subjek, namun suasana hati subjek menjadi 

semakin baik seiring dengan tahapan terapi yang dilaluinya. Pada terapi pertama 

subjek masing sering mengeluhkan suasana hatinya yang tidak sehat, namun 

subjek sudah mulai mengurangi keluhan suasana hatinya tersebut secara 

bertahap sejak terapi kedua hingga terapi ketujuh. Subjek hanya mengeluh-
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eluhkan beberapa kondisi fisiknya saja yang berkaitan dengan aktivitas berat, 

namun tidak terlalu mengganggu suasana hati dirinya. Hingga pada terapi 

kedelapan, subjek tidak lagi terdengar mengeluhkan suasana hati yang buruk 

ketika menceritakan kondisi dirinya. 

Setelah terapi musik subjek mulai dapat lebih rileks dalam memulai tidur. 

Walaupun ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran terhadap kondisi persalinan di 

kemudian hari masih membayangi dirinya, namun ia lebih dapat menerima 

kondisi tersebut sebagai hal yang tidak terlalu menekan. Sesekali bayangan 

ketakutan dan kekhawatiran tersebut memang membuatnya kesulitan memulai 

tidur, namun tidak begitu mengganggu seperti sebelumnya. Subjek juga mulai 

beraktivitas lebih sering di rumah dibandingkan dengan sebelumnya. Subjek 

merasa keluhan pegal dan nyeri di berbagai bagian sendi lebih berkurang, 

walaupun masih terdapat keluhan namun ia merasa tidak lebih sakit dari 

sebelumnya. Subjek mulai tidak merasakan lagi denyutan jantung ketika di 

malam hari dan dapat beristirahat dengan lebih berkualitas. 

 

4. Subjek Keempat 

Pada pelaksanaan asesmen awal terhadap kecemasan subjek, subjek 

tidak menunjukkan kecemasan yang dominan pada simtom-simtom tertentu, 

namun subjek tetap mengakui adanya perasaan cemas pada dirinya terkait 

kondisi kehamilannya dan kesiapannya menjelang proses persalinan. Subjek 

khawatir jika proses persalinan nantinya tidak berjalan lancar dan 

membahayakan keselamatan bayi dan dirinya. Subjek juga merasakan 

ketegangan, dimana dirinya tampak gelisah dan terganggu ketika menceritakan 

kecemasannya. Subjek juga mengakui bahwa rasa gelisah dan terganggu yang 

dialaminya secara sadar ini kerap kali terjadi ketika ia mulai membayangkan 

masa persalinan nantinya. Ia mengaku bahwa informasi dari teman-temannya 

yang pernah melahirkan memang cukup membantunya untuk berpikir positif, 

namun tidak serta-merta menghilangkan rasa cemas dan tegang yang dirasakan. 

Subjek merasa berkurangnya minat terhadap beberapa hal dalam aktivitas 

kesehariannya, padahal ia memiliki banyak minat. Ia merasa malas dan lelah jika 

harus melakukan banyak aktivitas. Hal ini juga diikuti dengan perasaan ngilu dan 

pegal pada pundak dan bagian sendi lainnya. Sesekali ia juga merasakan 

adanya perasaan sesak di dada ketika kecemasan ini muncul. 
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Awal terapi, yaitu ketika terapi pertama subjek tampak antusias untuk 

mengikuti terapi. Subjek memberikan banyak pertanyaan tentang bagaimana 

proses terapi hingga efek positif terapi yang akan ia dapatkan. Subjek kemudian 

menjadi lebih tenang dalam mengikuti terapi ketika memasuki terapi yang kelima. 

Mulai dari awal terapi pertama hingga terapi kedelapan, subjek dapat 

berkomunikasi dengan cukup baik. Subjek juga terkesan cukup lambat dalam 

bergerak dan berhati-hati. Subjek cukup sering mengeluh terhadap rasa nyeri 

yang dialaminya, namun keluhan ini sebatas pada aktivitas yang melibatkan 

konstraksi otot berlebih, seperti ketika memulai duduk, berdiri dari posisi duduk 

atau berdiri dari posisi berbaring. Kondisi ini telah ditunjukkan subjek sedari 

terapi pertama dan konsisten hingga terapi ketujuh, namun subjek tidak 

memberikan keluhan apapun terhadap rasa nyeri yang dialaminya pada saat 

terapi kedelapan. Begitu pula dengan suasana hati dan perasaan yang dialami 

subjek. Subjek hanya mengutakan keluhan suasana hati dan perasaannya yang 

berkaitan dengan kondisi fisiknya saja, dan hal ini konsisten dari terpai pertama 

hingga terapi kedelapan. 

Setelah mengikuti terapi subjek merasa terdapat penurunan perasaan 

cemas. Ia merasa bahwa masa persalinan merupakan situasi yang seharusnya 

ia tunggu-tunggu kedatangannya dan bukan merupakan hal yang seharusnya 

dicemaskan. Dampak yang lebih terasa ialah terhadap rasa tegang yang 

biasanya muncul sesekali menjadi tidak muncul lagi ketika membayangkan masa 

persalaninannya. Ia merasa akan dapat melewati masa persalinan dengan baik 

dan normal sebagaimana teman-temannya dapat melakukannya selama ia terus 

menjaga kesehatan dirinya. Ia mulai untuk menikmati aktivitas kesehariannya 

kembali. Perasaan pegal dan capek yang dirasakan juga mulai berkurang 

dibanding biasanya, walaupun ia mengakui bahwa ketegangan otot karena 

kehamilan tetap terasa. Subjek juga sudah tidak merasakan rasa sakit atau 

sesak di bagian dadanya. 

 

5. Subjek Kelima 

Pada pelaksanaan asesmen awal tentang kecemasan yang dialami subjek, 

subjek memiliki kekhawatiran terhadap bayangan melahirkan nantinya. Subjek 

merasa ragu terhadap kemampuan dirinya dalam melewati masa persalinan. 

Perubahan fisik yang dialami subjek juga membuat subjek memiliki ketakutan 
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tertentu terhadap persepsi orang lain tentang dirinya, terutama persepsi dari 

orang-orang terdekatnya. Hal ini membuat subjek menjadi lebih tertutup dan 

menghindari orang lain. Ia juga mulai kehilangan selera dalam menjalani aktivitas 

yang sebelumnya menyenangkan. Subjek merasa ia kehilangan vitalitas diri 

dalam beraktivitas, serta keluhan rasa pegal dan nyeri dibagian otot yang 

semakin menjadi-jadi. Subjek juga mulai menunjukkan nafsu makan yang 

menurun dan keluhan tentang kesulitan dalam menelan makanan. 

Pada saat terapi pertama, subjek menunjukkan ekspresi tegang dan ragu-

ragu untuk mengikuti proses terapi. Berbeda ketika terapi pertama dilakukan di 

rumah subjek, ia tampak terlihat kelelahan dan sedih. Terapi ketiga hingga terapi 

kedelapan subjek secara konsisten menunjukkan ekspresi tegangnya, namun 

penerimaannya terahadap proses terapi cukup baik di tiap sesi terapi. Subjek 

kurang lancar dan kurang tenang dalam berkomunikasi. Banyak informasi yang 

harus dipertanyakan ulang mengenai kondisi dan perasaan subjek. Hal ini secara 

konsisten terjadi dari terapi pertama hingga terapi kedelapan. Subjek juga dapat 

bergerak dengan cukup aktif dalam kondisi kehamilannya. 

Pada terapi pertama subjek menunjukkan laju nafas yang cukup cepat 

dengan suara nafat yang terdengar, namun berubah ketika memasuki terapi 

keenam dimana subjek terkesan kesulitan bernafas. Terhadap kondisi fisiknya, 

subjek cukup sering mengeluhkan rasa nyeri yang dialaminya di bagian-bagian 

sendi tertentu, namun keluhan ini hanya sebatas pada aktivitas yang wajar, 

seperti aktivitas duduk atau berdiri. Suasana hati dan perasaan yang ditunjukkan 

subjek juga bervasiasi di tiap pelaksanaan terapi. Pada terapi pertama subjek 

menunjukkan keluhan suasana hati dan perasaan yang wajar seputar keluhan 

fisik, namun pada terapi kedua subjek mulai mengeluhkan hal-hal yang 

berlebihan seperti kondisi rumah dan perasaan cemas yang berlebih. Pada terapi 

ketiga subjek kembali mengeluh secara wajar, dan diterapi keempat subjek 

bahkan tidak mengeluhkan suasana hati yang negatif, namun diterapi keenam 

subjek mulai mengeluh secara berlebihan kembali. Diterapi ketujuh dan 

kedelapan subjek mulai mengeluh secara wajar. 

Setelah pelaksanaan terapi, subjek merasakan perasan yang lebih positif 

dibanding dengan sebelumnya. Subjek merasa sebelumnya memandang terlalu 

berlebihan terhadap kekhawatirannya akan kodisi kehamilan. Ia merasa 

seharusnya ia dapat lebih santai dalam menjalani masa kehamilan dan dalam 
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mempersiapkan diri menghadapi masa persalinan. Subjek juga sudah mulai lebih 

sering keluar kamar dan tidak terlalu sering menyendiri. Walaupun subjek dapat 

mempersepsikan secara lebih positif tentang kondisi kehamilannya, subjek 

mengakui bahwa dirinya masih tetap khawatir terhadap proses persalinan 

nantinya. Bahkan perasaan khawatir ini mulai tumbuh semakin besar seiring 

dengan semakin dekatnya masa persalinan. Ia mengakui bahwa dirinya 

merasakan ketegangan dan cukup terganggu ketika harus membayangkan masa 

persalinan nantinya. Semakin dekatnya masa persalinan ia juga merasa hal 

tersebut berpengaruh pada kualitas tidur yang dimilikinya. Terkadang sebelum 

tidur ataupun ketika tengah malam ia terbayang dengan sidinya tentang proses 

persalinan yang akan ia hadapi. Selain itu subjek juga mengeluhkan terkadang 

dirinya kesulitan dalam bernafas, seperti ada tekanan di bagian dadanya. 

 

  


