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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehamilan adalah suatu mukjizat dari Tuhan. Sudah sepantasnya setiap 

perempuan bersyukur atas kehamilannya karena itu berarti ia telah diberikan 

kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi malaikat bagi bayi yang dikandungnya 

(Andriana, 2007). Kehamilan berlangsung ketika terjadi ovulasi, kurang lebih 14 

hari, maka lama kehamilan berlangsung selama kurang lebih 280 hari. Banyak 

perubahan – perubahan secara anatomi dan fisiologi (Varney, 2007). Kehamilan 

kemudian dibagi menjadi dua golongan berdasarkan status kehamilannya 

(graviditas), yaitu: primigravida atau gravida adalah seorang wanita yang hamil 

untuk pertama kalinya, dan multigravida atau gravida 2, gravida 3, dan seterusnya 

adalah wanita yang hamil lebih dari satu kali (Aprilia, 2010). Kehamilan pertama 

bagi seorang wanita adalah masa krisis yang dialami untuk pertama kali dalam 

kehidupannya (Sulistyorini dan Aprianawati, 2007). Di tambah dengan kondisi 

lingkungan yang memiliki pengalaman negatif tentang melahirkan juga menjadi 

pengaruh besar bagi ibu primigravida.  

Primigravida yang mendengar pengalaman negatif tentang melahirkan 

dapat mengganggu pikiran primigravida dan muncul ketakutan tentang proses 

persalinan. Kecemasan semakin intensif dan semakin sering muncul pada 

trimester ketiga menjelang persalinan bayi pertama bagi ibu primigravida. Di sisi 

lain trimester ini merupakan masa yang memiliki berisiko tinggi terjadinya bayi 

prematur (Wulandari, 2006). Pada trimester ketiga muncul sindrom, di mana 
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sindrom persalinan ini dapat menyebabkan perasaan cemas seperti apakah sang 

bayi dan sang ibu akan sehat setelah persalinan atau sebaliknya. Kondisi tersebut 

memunculkan banyak perasaan negatif bagi ibu primigravida dan menambah 

beban menuju persalinan (Sujiono, 2004). Kecemasan (anxiety) merupakan 

perasaan takut yang tidak jelas penyebabnya dan tidak didukung oleh situasi yang 

ada (Mandagi, Pali & Sinolungan, 2013).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astria (2009) menunjukan kecemasan 

lebih banyak dialami pada ibu hamil primigravida (kehamilan pertama) yaitu 

sebanyak 66,2% dibandingkan dengan kecemasan pada ibu hamil multigravida 

sebanyak 42,2%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Wahyuni 

(2014) didapatkan hasil bahwa tingkat kecemasan primigravida di wilayah kerja 

Puskesmas Wirobrajan dalam menghadapi persalinan lebih tinggi dibandingkan 

multigravida. Penelitian yang sama dilakukan juga oleh  Shodiqoh (2014) 

didapatkan hasil ibu hamil primigravida mengalami kecemasan sedang sebanyak 

45,4% dan kecemasan berat sebanyak 2,3%, sedangkan ibu hamil multigravida 

kecemasan sedang sebanyak 19,0% dan kecemasan berat sebanyak 9,5%.  

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa ibu hamil primigravida lebih 

banyak mengalami kecemasan dari pada ibu hamil multigravida. 

Sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramitha (2017)  di 

Puskesmas Kecamatan Tamalanrea Makassar ibu hamil primigravida trimester 

ketiga  lebih banyak mengalami kecemasan ringan dan sedang yaitu masing – 

masing sebanyak 11 orang (29,7%). Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan 
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bahwa ibu hamil multigravida trimester ketiga banyak mengalami kecemasan 

ringan dan sedang 

Ibu hamil yang mengalami kecemasan secara terus menerus dapat 

berakibat pada bayi maupun ibu hamil tersebut, seperti solusio plasenta, 

prematuritas , dan berat badan lahir rendah (Schetter, Christine, & Lynlee 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarno, Priastuti, & Marettina (2013) 

diperoleh hasil bahwa ibu hamil yang mengalami kecemasan dalam persalinan  

memiliki peluang 12,5 kali lebih lama melahirkan bayi dibandingkan ibu hamil 

yang tidak mengalami kecemasan. Beberapa hal yang dicemaskan oleh ibu 

primigravida adalah sakitnya jahitan pada vagina, nyeri ketika melahirkan dan 

kematian saat melahirkan (Aprilia, 2010).  

Berdasarkan studi awal melalui wawancara pada tanggal 25 Mei 2019 

yang dilakukan oleh peneliti di Klinik LA Kota Tegal, ibu hamil primigravida 

berinisial AN mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan kondisi 

kehamilannya. Gejala kecemasan yang muncul pada AN adalah AN sering 

memiliki pikiran buruk tentang kondisi janin dalam kandungannya, ia sering 

merasa takut janinnya tidak sehat, takut posisi janinnya salah, AN takut 

perilakunya tidak mendukung kehamilan yang sehat, AN selalu merasa sedih 

sejak hamil padahal awalnya ia sangat ingin hamil, ia merasa perasaannya mudah 

berubah – ubah dan tidak stabil, AN selalu merasa tegang jika membayangkan 

proses melahirkan, AN sering berpikiran buruk bahwa ia akan meninggal dunia 

ketika sedang melahirkan. Jika pikiran tersebut datang tangannya mendadak 

dingin, detak jantung berdetak lebih kencang dan AN menangis, AN sulit tidur, ia 
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juga sering terbangun malam hari, dan saat bangun tidur ia merasa lesu tidak 

bersemangat. Gangguan kecemasan membuat berat badan AN yang seharusnya 

naik dalam masa hamil malah mengalami penurunan  dan AN mengatakan bahwa 

perasaan – perasaan negatif tersebut membuat dirinya sangat tidak nyaman dalam 

menjalani kehamilan dan kehidupannya. 

Pada kasus lain ibu hamil primigravida berinisial WA merasakan hal yang 

sama juga dengan AN. Dari awal ia mengetahui kehamilan ia merasa sangat 

cemas, 1-2 bulan pertama ia sering bolak balik ke kamar mandi untuk mengecek 

celana dalamnya apakah ada bercak darah atau tidak, dalam sehari WA hampir 

10-15 kali untuk mengecek celana dalam. WA sangat menghawatirkan janin yang 

dalam kandungannya mengalami keguguran dikarenakan WA pernah mengalami 

keguguran sebelumnya saat di usia 2 bulan. Kekhawatiran dan kecemasan akan 

keguguran kemudian mereda pada usia kehamilan 3 bulan, namun kecemasan 

berganti memikirkan apakah bayi yang di kandungnya sempurna secara fisik atau 

tidak. Hari – hari WA dipenuhi dengan gejala kecemasan di antaranya: WA selalu 

mencemaskan tentang proses persalinan, ia cemas dengan jahitan paska 

persalinan, ia sering membayangkan mati dalam proses persalinan. WA sering 

menangis sendiri karena membayangkan dirinya mati dalam proses persalinan. 

WA juga susah untuk tidur, sering terbangun malam hari, sering mimpi buruk, 

dan setelah bangun tidur merasa lesu. Jika pikiran buruk datang WA merasa detak 

jantungnya berdetak lebih kencang dan nafasnya terasa berat. WA merasa sangat 

terganggu dengan gangguan kecemasan yang dialami dan merasa tidak nyaman. 
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Kecemasan sering terjadi akibat dari ketidaktahuan akan sesuatu atau 

sebelumnya telah memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Hari – hari 

terahir sebelum melahirkan, ibu hamil dilanda kecemasan. Hal tersebut terjadi 

karena sang ibu belum pernah memiliki pengalaman melahirkan ataupun sudah 

punya tetapi pengalaman yang terjadi adalah pengalaman yang penuh dengan 

trauma. Ketika kecemasan datang maka pikiran akan menciptakan imajinasi yang 

makin memperburuk kecemasan tersebut (Sindhu, 2011). Beberapa study yang 

dilakukan Schetter (2015) menunjukkan bukti yang menekankan kecemasan 

kehamilan sebagai faktor risiko kunci dalam etiologi kelahiran prematur, stres 

kronis dan depresi yang mengakibatkan berat badan bayi rendah. Oleh sebab itu, 

ibu hamil harus menjaga kondisi fisik maupun psikisnya agar dapat menjalani 

kehamilannya dengan sehat dan bahagia dengan penyembuhan dari dalam dirinya 

untuk mengurangi rasa kecemasan, takut, stres dan masalah emosional lainnya 

dalam masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Ada banyak metode yang 

dikembangkan praktisi – praktisi kesehatan dalam penanganan ibu hamil 

diantaranya adalah dengan melakukan senam hamil, yoga, relaksasi, 

hypnobirthing dan lain sebagainya (Schetter, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmarany (2012) dengan 

menggunakan skala kecemasan diperoleh hasil bahwa hynobirthing terbukti 

memiliki dampak positif dalam membantu mengurangi tingkat kecemasan ibu 

hamil primigravida di trimester ketiga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Martalisa dan Budisetyani (2013) yang berjudul hubungan intensitas 

keikutsertaan hypnobirthing dengan tingkat kecemasan ibu hamil di Gianyar 
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dengan menggunakan daftar hadir dan kuesioner diperoleh hasil bahwa ibu hamil 

yang rutin mengikuti hypnobirthing mengalami penurunan skor kecemasan, 

sedangkan yang tidak rutin mengikuti hypnobirthing tidak ada penurunan skor 

kecemasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Triyani, Fatimah dan 

Aisyah (2016) dengan skala HRS-A diperoleh hasil bahwa hipnosis berpengaruh 

dalam menurunkan kecemasan ibu hamil nullipara di trimester ketiga. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marliana, Kuntjoro, dan Wahyuni 

(2016) dengan menggunakan kuesioner HRSA didapatkan hasil bahwa 

hypnobirthing dapat menurunkan skor kecemasan, tekanan darah, dan denyut nadi 

pada ibu hamil primigravida trimester III. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Atmawati dan Hardianto (2013) dengan kuesioner HRSA didapatkan hasil 

bahwa skor kecemasan mengalami penurunan setelah diberikan terapi 

hypnobirthing dan terdapat pengaruh hypnobirthing terhadap kecemasan ibu 

hamil primigravida trimester III di RB Sisilia Yoshepa Trihana. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Wahyuni (2020) dengan 

menggunakan kuesioner HRSA didapatkan hasil bahwa hypnobirthing dapat 

menurunkan kecemasan ibu hamil. Penelitian yang dilakukan oleh Bulez, Esin, 

dan Neriman (2018) di rumah sehat Bonora dengan menggunakan kuesioner 

pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang rasa takut mendapatkan hasil 

bahwa ada perbedaan antara rasa takut sebelum dan sesudah diberikan kelas 

edukasi hypnobirthing, didapatkan bahwa subjek yang mengikuti kelas edukasi 

hypnobirthing mereka memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan yang 

tidak mengikuti kelas edukasi hypnobirthing. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Mardyaningsih (2012) dengan menggunakan skala kecemasan 

didapatkan hasil bahwa hypnobirthing efektif untuk mengurangi kecemasan pada 

ibu hamil. 

Hypnobirthing merupakan usaha untuk mendapatkan ketenangan dalam 

menghadapi kehamilan dan melahirkan secara alami dengan menanamkan niat 

positif ke dalam pikiran untuk kehamilan  dan persalinan (Ahmad, 2010). 

Hypnobirthing merupakan upaya dalam menanamkan niat positif kedalam pikiran 

bawah sadar dalam menjalani masa kehamilan dan persiapan persalinan, sehingga 

setiap ibu hamil dapat menikmati indahnya masa kehamilan (Kuswandi, 2016).  

Hypnobirthing memiliki keunggulan dibandingkan dengan intervensi lain, yaitu 

tidak membutuhkan peralatan yang sulit maupun obat – obatan. Selain itu, 

hypnobirthing dapat melatih ibu hamil menjadi rileks, tenang dan dapat 

menstabilkan emosi (Kuswandi, 2016). Selain untuk kehamilan ternyata manfaat  

hypnobithing bisa dirasakan hingga post partum, di mana secara psikologis dapat 

lebih santai dan damai dalam menjalani adaptasi selama post partum (Guse, 

2002).  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu adanya penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh hypnobirthing terhadap penurunan kecemasan 

pada ibu hamil primigravida. 

B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui adakah pengaruh 

hypnobirthing dalam menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil 

primigravida? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui  pengaruh hypnobirthing 

terhadap penurunan tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk pengembangan kajian 

pengetahuan dan ilmiah di ranah psikologi klinis dan kesehatan terkait intervensi 

hypnobirthing terhadap penurunan kecemasan ibu hamil primigravida. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pada ibu 

hamil primigravida dalam mengatasi kecemasan selama proses kehamilan


