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ABSTRAK 

 

Hubungan Pengetahuan Tentang Perubahan Fisiologis Kehamilan 
Dengan Kecemasan Pada Ibu Primigravida Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016 
 

Hardiyanti Aprilia Rapiun1, Aswita2, Nasrawati3 

 
Latar Belakang: Kehamilan pertama kali bagi seorang calon ibu merupakan 
perjalanan baru yang ditandai dengan perubahan-perubahan fisik dan psikis 
sehingga timbul berbagai masalah psikologis. Salah satu aspek psikologis yang 
berpengaruh pada kehamilan adalah kecemasan. Kecemasan dan kekhawatiran 
pada ibu hamil apabila tidak ditangani secara serius akan membawa dampak dan 
pengaruh terhadap fisik dan psikis. Kondisi tersebut bisa mengarah pada kematian 
ibu dan janin. Setyaningrum (2013) menyebutkan bahwa 85,7% ibu primigravida 
mengalami kecemasan dalam penelitiannya di Pustu Kandangan Bawen. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang perubahan 
fisiologis kehamilan dengan kecemasan pada ibu primigravida di Wilayah Kerja 
Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2016 
Metode Penelitian: Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional.  Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei 2016 di 
Wilayah Kerja Puskesmas Abeli dengan teknik total sampling dan jumlah sampel 
sebanyak 41 responden.  
Hasil Penelitian: Diketahui bahwa dari 14 responden yang memiliki pengetahuan  
responden yang memiliki pengetahuan cukup sebagian besar memiliki kecemasan 
sedang sebanyak 11 responden (26,8%), dan dari 8 responden yang memiliki 
pengetahuan kurang terdapat 5 responden (12,2%) yang mengalami kecemasan 
berat serta 2 responden (4,9%) diantaranya mengalami kecemasan berat sekali 
dengan chi square x2 hitung = 25,608 > x2 tabel = 15.50731 pada taraf kepercayaan 
95% atau α = 0,05 dengan derajat bebas (db) = 8. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara pengetahuan tentang perubahan fisiologis 
kehamilan dengan kecemasan pada ibu primigravida di Wilayah Kerja Puskesmas 
Abeli Kota Kendari 2016. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, perubahan fisiologis kehamilan, kecemasan, ibu 
primigravida  
Daftar Pustaka: 30 (2005-2014) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Kehamilan pertama kali bagi seorang calon ibu merupakan 

perjalanan baru yang ditandai dengan perubahan-perubahan fisik dan 

psikis sehingga timbul berbagai masalah psikologis. Salah satu aspek 

psikologis yang berpengaruh pada kehamilan adalah kecemasan. 

Kecemasan dan kekhawatiran pada ibu hamil apabila tidak ditangani 

secara serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan 

psikis. Kondisi tersebut bisa mengarah pada kematian ibu dan janin 

(Utami & Lestari, 2009).  

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 359/100.000 

kelahiran hidup pada Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) 2013. Hal ini dapat diasumsikan bahwa setiap jam terdapat dua 

orang bersalin yang meninggal dunia karena berbagai sebab. Demikian 

pula dengan angka kematian bayi (AKB), khususnya angka kematian 

bayi baru lahir (noenatal) masih berada dikisaran 40 per 1000 kelahiran 

hidup (Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara 2014).  

Angka Kematian Ibu (AKI) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 

sebesar 205/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) di 

Kota Kendari pada tahun 2014 sejumlah 72 per 100.000 kelahiran hidup. 

Penyebab utama kematian ibu di Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 



 
 

 

yaitu 33% perdarahan, 21% lain-lain (retensio urine, asma bronkial, 

febris, post SC, sesak nafas, dekompensasi kordis, plasenta previa, 

TBC, gondok dan gondok beracun), 17% eklampsi, 3% infeksi, 1% 

partus lama, dan 2% Abortus. Penyebab kematian ibu di Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2014  yaitu 30% perdarahan, 23 % lain-lain, 10% 

eklampsi, dan 2% partus lama. Berbagai faktor yang menjadi penyebab 

seperti ekonomi, pengaruh budaya, rendahnya kunjungan ke tenaga 

kesehatan selama hamil, keterlambatan merujuk, terlambat sampai 

difasilitas pelayanan kesehatan atau terlambat mendapat pertolongan 

yang dapat mengakibatkan kematian (Profil Kesehatan Sulawesi 

Tenggara, 2014). 

Kematian ibu dipengaruhi oleh adanya kehamilan beresiko. 

Kehamilan adalah proses yang normal dan alamiah. Wanita hamil harus 

mendapatkan penatalaksanaan yang benar, karena sangat 

berpengaruh dengan mortalitas dan morbiditas ibu. Asuhan kehamilan 

normal perlu dilaksanakan untuk mendeteksi adanya komplikasi yang 

ada pada kehamilan dengan cara pendekatan pelayanan promotif 

(Asrinah et al. 2010). 

Penjelasan tentang perubahan-perubahan pada masa kehamilan 

sangatlah penting, baik perubahan fisiologi kehamilan alat kandungan 

yang berada di dalam ataupun alat kandungan yang ada di luar. Tenaga 

kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan pada ibu hamil 

mengenai perubahan fisiologi kehamilan. Adapun perubahan fisik 



 
 

 

wanita hamil antara lain meliputi perubahan pada uterus, perubahan 

pada vagina, perubahan pada ovarium, perubahan pada payudara, 

perubahan pada kulit, perubahan sirkulasi darah, perubahan sistem 

respirasi, perubahan sistem pencernaan, perubahan traktus urinarus, 

perubahan pada kulit, dan perubahan metabolisme (Wiknjosastro, 

2010). 

Ibu hamil primigravida mengetahui tentang perubahan fisiologi 

yang terjadi selama kehamilan maka rasa cemas dan takut dapat 

dihindari, jika terdapat kelainan kehamilan ibu akan segera 

memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan, sedangkan ibu yang 

kurang mengetahui tentang perubahan fisiologis selama kehamilan 

akan merasa cemas dan takut terhadap perubahan yang terjadi pada 

dirinya (Wiknjosastro, 2010).  

Ibu yang mengalami kecemasan atau stres, akan mempengaruhi 

hipotalamus untuk merangsang kelenjar endokrin yang mengatur 

kelenjar hipofise. Reaksi ini menyebabkan peningkatan produksi 

hormon yang mempengaruhi sebagian besar organ tubuh, seperti 

jantung berdebar, denyut nadi dan nafas yang cepat, keringat berlebih, 

dll. Selain itu, juga akan mengakibatkan terjadinya vasokontriksi yang 

menyebabkan gangguan aliran darah ke dalam rahim, sehingga oksigen 

yang diterima janin akan minim atau terganggu (Hawari, 2008). 

Gangguan akibat kecemasan yang dialami ibu akan menjadi 

kegawatdaruratan baik bagi ibu sendiri maupun janin dalam proses 



 
 

 

persalinannya, yang dapat menyebabkan lepasnya hormon stres antara 

lain Adreno Cortico Tropin Hormone (ACTH), kortisol, katekolamin, β-

Endorphin, Growth Hormone (GH), prolaktin dan Lutenizing Hormone 

(LH) / Folicle Stimulating Hormone (FSH). Lepasnya hormon-hormon 

stres tersebut mengakibatkan vasokontriksi sistemik, termasuk 

diantaranya kontriksi vasa utero plasenta yang menyebabkan gangguan 

aliran darah di dalam rahim, sehingga penyampaian oksigen ke dalam 

miometrium terganggu dan mengakibatkan lemahnya kontraksi otot 

rahim. Kejadian tersebut menyebabkan makin lamanya proses 

persalinan (partus lama) sehingga janin dapat mengalami kegawatan 

(fetal-distress). Disamping itu dengan meningkatnya plasma kortisol, 

berakibat menurunkan respon imun ibu dan janin. Jika kondisi ini 

dibiarkan maka angka mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil akan 

semakin meningkat (Setyaningrum, 2013).  

Menurut penelitian yang dilakukan Lee dari universitas Hongkong 

sekitar 57% wanita hamil mengalami kecemasan (Utami & Lestari, 

2009). Setyaningrum (2013) menyebutkan bahwa 85,7% ibu 

primigravida mengalami kecemasan dalam penelitiannya di Pustu 

Kandangan Bawen.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ibu primigravida 

di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli pada bulan November 2015, ibu-ibu 

tersebut mengatakan mereka mengalami cemas dengan perubahan 

fisiologis yang terjadi pada dirinya. Permasalahan ini masih banyak 



 
 

 

terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai hubungan pengetahuan tentang perubahan fisiologis 

kehamilan dengan kecemasan pada ibu primigravida di wilayah kerja 

Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah “Apakah ada Hubungan Pengetahuan tentang 

Perubahan Fisiologis Kehamilan dengan Kecemasan pada Ibu 

Primigravida di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 

2016?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang perubahan 

fisiologis kehamilan dengan kecemasan pada ibu primigravida di 

wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan tentang perubahan fisiologis 

kehamilan pada ibu primigravida di wilayah kerja Puskesmas 

Abeli Kota Kendari Tahun 2016. 

b. Untuk mengetahui kecemasan pada ibu primigravida di wilayah 

kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016. 



 
 

 

c. Untuk menganalisa hubungan pengetahuan tentang perubahan 

fisiologis kehamilan dengan kecemasan pada ibu primigravida di 

wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada tenaga 

kesehatan khususnya bidan tentang hubungan pengetahuan tentang 

perubahan fisiologis kehamilan terhadap kecemasan pada ibu 

primigravida. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

informasi hubungan pengetahuan tentang perubahan fisiologis 

kehamilan terhadap kecemasan pada ibu primigravida dapat 

dikurangi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa orang 

peneliti diantaranya: 

1. Puteri, Septaurumy Rachintiya (2012) Tingkat Pengetahuan Ibu 

Primigravida Tentang Perubahan Fisiologi Kehamilan di BPS 

Ariyanti Gemolong Sragen Tahun 2012. Desain yang digunakan 

adalah metode dekskriptif kuantitatif dengan menggunakan 



 
 

 

pendekatan dekskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua ibu 

primigravida yang datang ke BPS Ariyanti Gemolong Sragen pada 

tanggal 15 Mei-18 Juni 2012. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

2. Wulandary, Putri (2014) Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida 

Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan di Puskesmas Sibela 

Mojosongo Tahun 2014. Desain yang digunakan adalah metode 

dekskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan dekskriptif. 

Populasi penelitian ini adalah semua ibu hamil primigravida trimester 

III di Puskesmas Sibela Mojosongo pada bulan Desember 2013-

Januari 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah total sampling. Jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder. 

3. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak dari judul, sampel, 

tempat, dan waktu penelitian. Jumlah variabel yang digunakan 

adalah 2 variabel dengan melihat hubungan kedua variabel dengan 

menggunakan desain penelitian cross sectional dan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Tinjauan tentang Pengetahuan  

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau 

hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang 

dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) 

(Notoatmodjo, 2012). 

b. Tingkatan Pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan seseorang 

terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang 

berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 

tingkatan pengetahuan, yaitu: 

1) Tahu (know) 

Diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang 

telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Untuk 

mengetahui atau mengeukur bahwa orang tahu sesuatu 

dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan. 

 

 

 



 
 

 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekadar tahu terhadap 

objek tersebut, tidak sekadar dapat menyebutkan, tetapi 

orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara 

benar tentang objek yang diketahui tersebut. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami 

objek yang dimaksud dapat menggunakan atau 

mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada 

situasi yang lain. 

4) Analisa (analisys) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk 

menjabarkan dan/atau memisahkan, kemudian mencari 

hubungan antara komponen-komponen yang terdapat 

dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk 

merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang 

logis dari komponen-komponen pengetahuan yang 

dimiliki. 

 

 

 



 
 

 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek 

tertentu. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu: 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah 

dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan  

upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi 

perubahan perilaku positif yang meningkat. Pendidikan 

akan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia dalam 

membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru dan 

berpikir secara ilmiah. 

2) Media massa/ sumber informasi 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media 

massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, 

internet, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukkan opini dan kepercayaan orang. 

Seseorang mempunyai informasi yang lebih banyak akan 

memiliki pengetahuan yang luas. 



 
 

 

3) Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang 

tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik/ 

buruk. 

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

5) Pengalaman 

Pengalaman berbagai sumber pengetahuan adalah suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan ddengan 

cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. 

6) Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, 

sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin 

membaik. 

 

2. Tinjauan tentang Kehamilan 

a. Pengertian Kehamilan 

Kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah 

mulai dari konsepsi sampai bayi lahir. Kehamilan normal akan 



 
 

 

berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 

bulan (Wiknjosastro, 2010). Periode kehamilan dihitung sejak 

hari pertama haid terakhir (HPHT) sampai persalinan (Varney, 

2006). Kehamilan berarti dimulainya kehidupan berdua 

dimana ibu mempunyai tugas penting untuk memelihara 

janinnya sampai cukup bulan dan menghadapi proses 

persalinan (Manuaba, 2007). 

b. Pengertian Primigravida 

Primigravida adalah wanita yang hamil untuk pertama 

kalinya (Dorland, 2012). 

c. Pembagian Waktu Kehamilan 

Menurut Varney (2006), lama kehamilan diperkirakan 

kurang lebih 280 hari, 40 minggu, 10 bulan atau 9 bulan sejak 

hari pertama haid terakhir (HPHT). Kehamilan dibagi menjadi 

3 periode yaitu: 

1) Triwulan pertama berlangsung 0-12 minggu 

2) Triwulan kedua berlangsung 13-27 minggu 

3) Triwulan ketiga berlangsung 28-40 minggu 

d. Tanda-tanda Kehamilan 

Nugroho et al. (2014) menyebutkan bahwa tanda-tanda 

kehamilan ada 3 yaitu: 

1) Tanda presumtif/ tanda tidak pasti: amenorhoe, nausea 

dan emesis, mengidam, mamae menjadi tegang dan 



 
 

 

membesar, sering kencing, obstipasi, pigmentasi kulit, 

epulis, dan varises. 

2) Tanda-tanda kemungkinan hamil: uterus membesar, 

tanda hegar, tanda chadwick, tanda piscaseck, tanda 

braxton hicks, goodell sign, serta reaksi kehamilan positif. 

3) Tanda-tanda pasti hamil: terasa gerakan janin, teraba 

bagian-bagian janin, denyut jantung janin, dan terlihat 

kerangka janin pada pemeriksaan sinar rontgen. 

 

e. Pertumbuhan dan Perkembangan Janin 

Perubahan-perubahan dan organogenesis terjadi pada 

berbagai periode kehamilan: 

Tabel 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Janin 

Umur 
Kehamilan 

Panjang 
Fetus 

Pembentukkan Organ 

4 minggu 7,5-10 
mm 

Rudimental mata, telinga dan 
hidung 

8 minggu 2,5 cm Hidung, kuping, jari jemari mulai 
dibentuk, kepala menekur dada 

12 minggu 9 cm Daun kuping lebih jelas, kelopak 
mata melekat, leher mulai 
berbentuk, alat kandungan luar 
terbentuk namun belum 
berdiferensiasi 

16 minggu 16-18 
cm 

Genitalia eksterna terbentuk dan 
dapat dikenal, kulit tipis dan warna 
merah 

20 minggu 25 cm Kulit lebih tebal, rambut mulai 
tumbuh di kepala dan rambut halus 
(lanugo) tumbuh di kulit. 



 
 

 

24 minggu 30-32 
cm 

Kedua kelopak mata tumbuh bulu 
mata serta kulit keriput, kepala 
besar, bila lahir dapat bernafas, 
tetapi hanya bertahan hidup 
beberapa jam saja 

28 minggu 35 cm Kulit warna merah ditutupi verniks 
kaseosa. Bila lahir, dapat bernafas, 
menangis pelan dan lemah. Bayi 
imatur 

32 minggu 40-43 
cm 

Kulit merah dan keriput. Bila lahir, 
kelihatan seperti orang tua kecil 
(little oldman) 

36 minggu 46 cm Muka berseri tidak keriput. Bayi 
prematur 

40 minggu 50-55 
cm 

Bayi cukup bulan. Kulit licin, verniks 
kasiosa banyak, rambut kepala 
tumbuh baik, organ-organ baik. 
Pada pria, testis sudah berada 
dalam skrotum, sedangkan pada 
wanita, labiya mayora berkembang 
baik, tulang-tulang kepala 
menulang pada 80% kasus telah 
terjadi Center osifikasi pada epifisis 
libia proksimal 

 (Sumber Manuaba, 2007) 

 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehamilan 

Asrinah et al. (2010)  menyebutkan bahwa kehamilan 

mengalami perubahan bentuk tubuh dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: 

1) Faktor fisik dipengaruhi oleh status kesehatan, status gizi, 

dan gaya hidup. 

2) Faktor psikologis meliputi stresor internal, stresor 

eksternal dukungan keluarga, substance abuse 



 
 

 

(kekerasan yang dialami ibu hamil di masa kecil) dan 

partner abuse (korban kekerasan yang dilakukan 

pasangannya). 

3) Faktor lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi 

dipengaruh adat istiadat, fasilitas kesehatan dan ekonomi. 

g. Perubahan-perubahan Fisiologis selama Kehamilan 

Menurut Wiknjosastro (2010), dengan terjadinya 

kehamilan maka seluruh genitalia wanita mengalami 

perubahan yang mendasar sehingga dapat menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Plasenta 

dalam perkembangannya mengeluarkan hormon 

somatomatropin, estrogen dan progesteron yang 

menyebabkan perubahan pada:  

1) Rahim atau uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, 

amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai 

kemampuan yang luar biasa untuk bertambah besar 

dengan cepat selama kehamilan dan pulih kembali seperti 

keadaan semula dalam beberapa minggu setelah 

persalinan. Pada perempuan tidak hamil uterus 

mempunyai berat 70 gram dan kapasitas 10 ml atau 

kurang. Selama kehamilan, uterus akan berubah menjadi 



 
 

 

suatu organ yang mampu menampung janin, plasenta, 

dan cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume 

totalnya mencapai 5 liter bahkan dapat mencapai 20 liter 

atau lebih dengan berat rata-rata 1100 gram. Sehingga 

pembesaran uterus mempengaruhi berat badan ibu hamil. 

2) Vagina (liang senggama) 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan 

hyperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di 

perineum dan vulva, sehingga pada vagina akan terlihat 

berwarna keunguan yang dikenal dengan tanda 

Chadwicks. Perubahan ini meliputi penipisan mukosa dan 

hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dan sel-sel 

otot polos. Perubahan ini akan mempengaruhi warna kulit 

dan elastisitas vagina ibu hamil. 

3) Ovarium 

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan 

pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus 

luteum yang ditemukan di ovarium. Folikel ini akan 

berfungsi maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan 

dan setelah itu akan berperan sebagai penghasil 

progesterone dalam jumlah yang relative minimal. Pada 

ibu hamil ovarium berubah fungsi dari penghasill sel telur 

berubah menjadi penghasil hormone progesterone. 



 
 

 

4) Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. 

Perkembangan payudara tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh hormone saat kehamilan, yaitu estrogen, 

progesterone, dan somatromatropin. Perubahan payudara 

akan mempengaruhi berat badan ibu hamil. 

5) Sirkulasi darah ibu 

Peredaran darah ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain: 

a) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan 

pertumbuhan janin dalam rahim 

b) Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena 

pada sirkulasi retro-plasenter 

c) Pengaruh hormon estrogen dan progesteron semakin 

meningkat. Akibat dari faktor tersebut dijumpai 

beberapa perubahan peredaran darah, yaitu: 

(1) Volume darah 

Volume darah semakin meningkat di mana jumlah 

serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel 

darah, sehingga terjadi semacam pengenceran 

darah (hemodilusi), dengan puncaknya pada hamil 



 
 

 

32 minggu. Serum darah (volume darah) 

bertambah sebesar 25-30% sedangkan sel darah 

bertambah sekitar 20%. Curah jantung akan 

bertambah sekitar 30%. Bertambahnya hemodilusi 

darah mulai tampak sekitar umur 16 minggu, 

sehingga pengidap penyakit jantung harus berhati-

hati untuk hamil beberapa kali. Kehamilan selalu 

memberatkan kerja jantung sehingga wanita hamil 

dengan sakit jantung dapat jatuh dalam 

dekompensasio kordis. Pada postpartum terjadi 

hemokonsentrasi dengan puncak hari ketiga 

sampai hari kelima. 

(2) Sel darah 

Sel darah merah makin meningkat jumlahnya untuk 

dapat mengimbangi pertumbuhan janin dalam 

rahim, tetapi pertambahan sel darah tidak 

seimbang dengan peningkatan volume darah 

sehingga terjadi hemodilusi yang disertai anemia 

fisiologis. Sel darah putih meningkat dengan 

mencapai jumlah sebesar 10.000/ml. Dengan 

hemodilusi  dan anemia maka laju endap darah 

semakin tinggi dan dapat mencapai 4 kali dari 

angka normal. 



 
 

 

6) Sistem respirasi 

Pada kehamilan terjadi juga perubahan sistem respirasi 

untuk dapat memenuhi kebutuhan O2. Disamping itu 

terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang 

membesar pada umur hamil 32 minggu. Sebagai 

kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan O2 

yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam 

sekitar 20-25% dari biasanya. Perubahan sistem respirasi 

ini membuat ibu hamil menjadi bernafas agak sedikit sesak 

karena desakan diafragma. 

7) Sistem pencernaan 

Pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung 

meningkat menyebabkan: 

a) Pengeluaran air liur berlebihan (hipersalivasi) 

b) Daerah lambung terasa panas 

c) Terjadi mual-mual sakit atau pusing kepala terutama di 

pagi hari (morning sickness) 

d) Mual (emesis gravidarum) jika berlebihan sampai 

mengganggu kehidupan sehatri-hari disebut 

“hiperemesis gravidarum” yang memerlukan 

perawatan di sarana kesehatan. Pada kasus fisiologis 

(mual muntah) nibu dianjurkan makan dan minum 

dengan porsi yang kecil tetapi sering. 



 
 

 

e) Hormon progesteron menimbulkan gerak usus 

berkurang sehingga ibu hamil sering mengeluh 

konstipasi atau sembelit, dianjurkan asupan makanann 

tinggi serat dan air dikonsumsi lebih banyak untuk 

menghindari konstipasi. 

8) Traktus urinarus 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih 

akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga 

menimbulkan sering kemih. Keadaan ini akan hilang 

dengan makin tuanya kehamilan bila uterus keluar dari 

rongga panggul. Pada akhir kehamilan, jika kepala janin 

sudah mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan itu akan 

timbul kembali. 

9) Perubahan pada kulit 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna 

menjadi kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga 

akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini 

dikenal dengan nama striae gravidarum. Pada perempuan 

kulit di garis pertengahan perutnya akan berubah menjadi 

hitam kecoklatan (linea nigra) dan pada areola dan daerah 

genital terjadi pigmentasi yang berlebih akan hilang atau 

berkurang setelah persalinan. 

 



 
 

 

10) Metabolisme 

Dengan terjadinya kehamilan, metabolisme tubuh 

mengalami perubahan yang mendasar, dimana kebutuhan 

nutrisi makin tinggi untuk pertumbuhan janin dan 

persiapan pemberian ASI. Diperkirakan selama kehamilan 

berat badan akan bertambah 12,5 kg. Sebagian besar 

penambahan berat badan selama kehamilan berasal dari 

uterus dan isinya. Kemudian payudara, volume darah, dan 

cairan ekstraseluler. Pada kehamilan normal akan terjadi 

hipoglikemia puassa yang disebabkan oleh kenaikan 

kadar insulin, hiperglikemia postprandial dan 

hiperinsulinemia. Zinc (Zn) sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin. Beberapa 

penelitian menunjukkan kekurangan zat ini dapat 

menyebabkan pertumbuhan janin terhambat.  

 

3. Tinjauan tentang Kecemasan 

a. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah perasaan yang tidak jelas tentang 

keprihatinan dan khawatir karena ancaman pada sistem nilai 

atau pola keamanan seseorang. Individu mungkin dapat 

mengidentifikasi situasi, tetapi pada kenyataannya ancaman 

terhadap diri berkaitan dengan khawatir dan keprihatinan 



 
 

 

yang terlibat dalam situasi. Situasi tersebut adalah sumber 

dari ancaman, akan tetapi bukan ancaman itu sendiri 

(Janiwarty & Pieter, 2013). 

Kecemasan merupakan emosi yang tidak 

menyenangkan, yang ditandai dengan kekhawatiran, 

keprihatinan dan rasa takut yang kadang kita alami dalam 

tingkat yang berbeda (Maimunah, 2011). 

Kecemasan disebut juga dengan ansietas, yaitu 

merupakan bagian dari respon emosional yang 

menggambarkan rasa kecemasan, khawatir, gelisah dan tidak 

tentram disertai dengan gejala fisik dalam merespon terhadap 

penilaian individu yang subjektif yang keadaannya di 

pengaruhi oleh alam bawah sadar (Janiwarty & Pieter, 2013). 

b. Penyebab Kecemasan 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya 

kecemasan biasanya berhubungan dengan kondisi 

kesejahteraan ibu dan bayi yang akan dilahirkan, pengalaman 

keguguran, rasa aman dan nyaman selama kehamilan, 

penemuan jati dirinya dan persiapan menjadi orangtua, sikap 

memberi dan menerima kehamilan, keuangan keluarga, 

dukungan keluarga, support tenaga medis, usia ibu hamil, 

dukungan suami, tingkat persiapan personal ibu, pengalaman 

traumatis ibu dan tingkat aktifitas (Janiawarty & Pieter, 2013). 



 
 

 

Kehamilan dapat merupakan sumber kecemasan, 

terutama pada seorang ibu yang labil jiwanya. Sejak saat 

hamil, ibu sudah mengalami kegelisahan dan kecemasan. 

Kegelisahan dan kecemasn selama kehamilan merupakan 

kejadian yang tidak bisa dihindari, hampir selalu menyertai 

kehamilan dari bagian suatu proses penyesuaian yang wajar 

terhadap perubahan fisik dan psikologis yang terjadi selama 

kehamilan. Perubahan ini terjadi akibat dari perubahan 

hormon yang akan mempermudah janin untuk tumbuh dan 

berkembang sampai saat dilahirkan (Kushartanti et al. 2009). 

c. Gejala Kecemasan 

Keluhan-keluhan oleh orang yang pernah mengalami 

gangguan kecemasan diantaranya cemas, khawatir, firasat 

buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung, 

merasa tegang, tidak tenang, mudah terkejut, takut sendiriran, 

takut pada keramaian dan banyak prang, gangguan pola tidur, 

mimpi-mimpi yang menegangkan, gangguan konsentrasi dan 

daya ingat, keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit 

pada otot dan tulang, pendengaran berdenging (tinitus), 

berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, 

gangguan perkemihan dan sakit kepala (Hawari, 2008). 

 



 
 

 

Purba et al. (2008) menyebutkan bahwa manifestasi 

kecemasan terwujud dalam empat hal, antara lain: 

1) Manifestasi kognitif, yang terwujud dalam pikiran 

seseorang, sering kali memikirkan tentang malapetaka 

atau kejadian buruk yang akan terjadi. 

2) Perilaku motorik, kecemasan kecemasan seseorang 

terwujud dalam gerakan tidak menentu seperti gemetar. 

3) Perubahan somatik, muncul dalam keadaan mulut kering, 

tangan dan kaki dingin, diare, sering kencing, ketegangan 

otot, peningkatan tekanan darah dan lain-lain. Hampir 

semua penderita kecemasan menunjukkan peningkatan 

detak jantung, respirasi, ketegangan otot dan tekanan 

darah. 

4) Afektif, diwujudkan dalam perasaan gelisah dan perasaan 

tegang yang berlebihan. 

d. Tingkat Kecemasan 

Stuart et al. (2008) mengatakan bahwa cemas juga disebut 

dengan ansietas. Setiap tingkatan kecemasan memiliki lahan 

persepsi yang berbeda pada setip individu tergantung pada 

kemampuan individu dalam menerima informasi dan 

pengetahuan mengenai kondisi yang ada dalam dirinya 

maupun lingkungannya. Tingkat kecemasan adalah sebagai 

berikut: 



 
 

 

1) Ansietas ringan, cemas yang berhubungan dengan 

ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan 

menyebabkan seorang menjadi waspada dan 

meningkatkan lahan persepsinya. 

2) Ansietas sedang, cemas yang memungkinkan seseorang 

untuk memusatkan pada hal yang penting dan 

mengesampingkan hal lain sehingga seseorang 

mengalami perhatian yang selektif namun dapat 

melakukan sesuatu yang lebih terarah. 

3) Ansietas berat, perasaan cemas yang sangat mengurangi 

lahan presepsi seseorang. Seseorang cenderung untuk 

memusatkan pada sesuatu yang lebih terperinci dan 

spesifik serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. 

4) Panik, tingkat panik dari suatu ansietas berhubungan 

dengan terpengarah, ketakutan dan teror. Rincian 

terpecah dari proporsinya karena mengalami kehilangan 

kendali, orang yang mengalami panik tidak mampu 

melakukan sesuatu meskipun dalam pengarahan. 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan dalam 

Kehamilan 

1) Paritas 

Setiap kehamilan dan persalinan mempunyai sifat dan 

kondisi tersendiri yang berbeda sehingga kecemasan bisa 



 
 

 

terjadi pada primigravida maupun multigravida. Namun 

kemampuan ibu untuk beradaptasi juga berperan dalam 

menciptakan kondisi psikologinya. Primigravida lebih 

membutuhkan usaha keras daripada multigravida yang 

sudah berpengalaman sebelumnya (Bobak, 2005). 

2) Usia 

Menurut Wiknjosastro (2010), kehamilan dan persalinan 

yang aman adalah umur 20-30 tahun, yaitu pada usian 

reproduksi sehat. Seorang wanita yang umurnya kurang 

dari 20 tahun mungkin sudah matang secara seksual 

namun belum matang secara emosional dan sosial. Usia 

ikut menentukan tingkat kecemasan, yaitu kecemasan 

sering terjadi pada golongan usia muda dan yang muda 

lebih mudah menderita stress daripada umur tua. 

3) Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam 

memberika respon terhadap sesuatu yang datang baik 

dari dalam maupun luar. Orang yang akan mempunyai 

pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih 

rasional dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan. 

Kecemasan adalah respon yang dapat dipelajari, dengan 

demikian pendidikan yang rendah menjadi faktor 

penunjang terjadinya kecemasan (Raystone, 2005). 



 
 

 

4) Pengetahuan 

Ketidaktahuan terdapat suatu hal dianggap sebagai 

tekanan yang dapat menimbulkan kecemasan. Stres dan 

kecemasan dapat terjadi pada individu dengan tingkat 

pengetahuan yang rendah, disebabkan karena kurangnya 

informasi yang diperoleh (Notoatmodjo, 2012). 

5) Kunjungan ANC 

Dalam kehamilan, asuhan ante natal yang telah diterima 

ibu juga sangat berperan, karena dalam perawatan ante 

natal sudah dipantau kemajuan kehamilan yang 

memastikan kesehatan ibu dan pertumbuhan janinnya, 

dengan demikian ibu bersalin yang melakukan 

pengawasan ante natal cukup, dianggap telah memahami 

peristiwa kehamilan (Saifuddin, 2006). 

6) Tingkat ekonomi dan pekerjaan 

Menurut Niven (2008),  seseorang dengan status ekonomi 

rendah cenderung lebih tegang dan seseorang dengan 

status ekonomi tinggi cenderung lebih santai. Menurut 

Notoatmodjo (2012) pekerjaan adalah kebutuhan yang 

harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan 

keluarganya. Bekerja umumnya adalah kegiatan yang 

menyita waktu, sehingga ibu hamil yang bekerja 

mengalami kecemasan lebih ringan dibandingkan ibu 



 
 

 

yang tidak bekerja dikarenakan pekerjaan dapat 

mengalihkan perasaan cemas bagi ibu hamil. Kusumawati 

(2011) menjelaskan bahwa pekerjaan juga berengaruh 

dalam menentukan stressor seseorang yang mempunyai 

aktivitas bekerja di luar rumah memungkinakan mendapat 

pengaruh yang banyak dari teman dan berbagai informasi  

serta pengalaman dari orang lain dapat mempengaruhi 

cara pandang seseorang dalam menerima stressor dan 

mengatasinya. 

 

B. Landasan Teori 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

antara lain pendidikan, media massa/ sumber informasi, sosial budaya 

dan ekonomi, pengalaman, dan usia (Notoatmodjo, 2012). 

Primigravida adalah wanita yang hamil untuk pertama kalinya 

(Dorland, 2012). Apabila ibu hamil primigravida mengetahui tentang 

perubahan fisiologi yang terjadi selama kehamilan maka rasa cemas 

dan takut dapat dihindari, jika terdapat kelainan kehamilan ibu akan 

segera memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan, sedangkan ibu 

yang kurang mengetahui tentang perubahan fisiologis selama 



 
 

 

kehamilan akan merasa cemas dan takut terhadap perubahan yang 

terjadi pada dirinya (Wiknjosastro, 2010). 

Kecemasan adalah perasaan yang tidak jelas tentang 

keprihatinan dan khawatir karena ancaman pada sistem nilai atau pola 

keamanan seseorang. (Janiwarty & Pieter, 2013). Kecemasan pada 

primigravida didasarkan pada ketidaktahuannya tentang perubahan 

fisiologis yang terjadi pada dirinya pada saat hamil meliputi perubahan 

pada uterus, perubahan pada vagina, perubahan pada ovarium, 

perubahan pada payudara, perubahan pada kulit, perubahan sirkulasi 

darah, perubahan sistem respirasi, perubahan sistem pencernaan, 

perubahan traktus urinarus, perubahan pada kulit, dan perubahan 

metabolisme. Paritas, usia, pendidikan, kunjungan ANC, tingkat 

ekonomi dan pekerjaan menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang 

perubahan fisiologis kehamilan dengan kecemasan pada ibu 

primigravida (Kusumawati, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Pengetahuan dan Kecemasan Modifikasi 
Notoatmodjo (2012), Bobak (2005), Saifuddin (2006), Niven (2008), 

Raystone (2005), dan Wiknjosastro (2010). 
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D. Kerangka Konsep 

           Variabel Independen   Variabel Dependen 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah ada hubungan 

antara pengetahuan tentang perubahan fisiologis kehamilan terhadap 

kecemasan pada ibu primigravida. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik 

dengan melakukan pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian 

untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan 

efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat. Artinya, tiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status 

karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan (Notoatmodjo, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Skema penelitian Cross Sectional 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016, 

bertempat di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari unit di dalam 

pengamatan yang akan dilakukan (Hastono & Sabri, 2010). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ibu-ibu primigravida pada 

bulan Januari 2016 di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli sebanyak 41 

orang. 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang nilai atau 

karakteristiknya kita ukur dan yang nantinya kita pakai untuk 

menduga karakteristik dari populasi (Hastono dan Sabri, 2010). 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil primigravida di 

wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari sebanyak 41 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

secara keseluruhan dari seluruh populasi yang ada (Arikunto, 2010). 

 

 

 



 
 

 

D. Variabel Penellitian 

1. Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat (dependent variabel) adalah kecemasan pada ibu 

primigravida. 

2. Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas (independent variabel) adalah pengetahuan tentang 

perubahan fisiologis kehamilan pada ibu primigravida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Definisi Operasional  

       Definisi operasional merupakan definisi yang membatasi ruang 

lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti 

(Notoatmodjo, 2012). 



 
 

 

Tabel 2 Definisi Operasional 
No Variabel Definisi 

operasional 
Alat ukur Cara ukur Hasil ukur Skala 

ukur 

1 Pengetahuan 
tentang 
perubahan 
fisiologis 
kehamilan 
pada ibu 
primigravida 

Segala sesuatu 
yang dimengerti 
oleh ibu 
primigravida 
tentang 
perubahan 
fisiologis selama 
kehamilan 
meliputi 
perubahan rahim 
dan vagina, 
perubahan 
ovarium dan 
payudara, 
perubahan 
sirkulasi darah 
dan respirasi, 
perubahan 
pencernaan dan 
traktus urinarus, 
perubahan pada 
kulit dan 
metabolisme. 

Kuisioner Memberikan 
kuisioner 
pada 
responden. 
Responden 
langsung 
mengisi 
kuisioner dan 
pada saat itu 
pula 
dikembalikan 
pada peneliti. 
 

Baik (76%-100%) 
 
Cukup (56%-75%) 
 
Kurang (<56%) 
 
(Nursalam, 2008) 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

2 Kecemasan 
pada ibu 
primigravida 

Kekhawatiran 
dan rasa takut 
primigravida 
pada masa 
kehamilan 
meliputi 
perasaan cemas, 
ketegangan, 
ketakutan, 
gangguan tidur, 
gangguan 
kecerdasan, 
perasaan 
depresi, gejala 
somatik, gejala 
sensorik, gejala 
kardiovaskuler, 
gejala 
respiratory, 
gejala gastro 
intestinal, gejala 
urogenital, gejala 
autonom, tingkah 
laku dan sikap. 

Kuisioner 
Hamilton 
Anxiety 
Rating 
Scale 
(HARS) 

Memberikan 
kuisioner 
pada 
responden. 
Responden 
langsung 
mengisi 
kuisioner dan 
pada saat itu 
pula 
dikembalikan 
pada peneliti. 
 

<14      : tidak ada 
kecemasan 
14-20: 
kecemasan ringan 
21-27 : 
kecemasan 
sedang 
28-41 : 
kecemasan berat 
42-56 : 
kecemasan berat 
sekali 
(Hawari, 2008) 

Ordinal 

F. Instrumen Penelitian 

       Insrumen penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 

2010).  



 
 

 

1. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan 

tentang perubahan fisiologis kehamilan pada ibu primigravida adalah 

kuisioner tertutup yang diadopsi dari Septaurumy Rachintiya Puteri 

pada tahun 2012 yang terdiri dari 25 soal. Untuk pernyataan positif 

jika benar dengan skor 1 dan jika salah skor 0, pernyataan negatif 

jika benar dengan skor 0 dan jika salah dengan skor 1. Pengisian 

kuisioner tersebut dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban 

yang dianggap benar. 

2. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur skala kecemasan 

adalah Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) terdiri dari 14 

kelompok gejala masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala-

gejala yang lebih spesifik. Masing-masing kelompok gejala diberi 

penilaian angka skor antara 0-4, yang artinya sebagai berikut : 

0 = tidak ada gejala jika tidak ada gejala 

1 = gejala ringan jika terdapat 1 dari gejala yang ada 

2 = gejala sedang jika terdapat sebagian dari gejala yang ada 

3 = gejala berat jika terdapat lebih dari sebagian dari gejala yang 

ada 

4 = gejala berat sekali jika terdapat semua gejala ada 

Masing-masing nilai (skor) dari ke 14 kelompok gejala tersebut 

dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui 

derajat kecemasan seseorang, yaitu: 

< 14     : tidak ada kecemasan 



 
 

 

14-20   : kecemasan ringan 

21-27   : kecemasan sedang 

28-41   : kecemasan berat 

42-56   : kecemasan berat sekali 

 

G. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek 

penelitian oleh peneliti perorangan atau organisasi (Riwidikdo, 

2013). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pengisian 

kuisioner pengetahuan tentang perubahan fisiologis kehamilan pada 

ibu primigravida dan wawancara. 

a. Kuisioner 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010). Kuisioner dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data dimana penulis mendapatkan keterangan 

atau bercakap-cakap berhadapan muka (face to face) dengan 

orang tersebut (Notoatmodjo, 2012). Wawancara dalam 



 
 

 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data awal dari 

responden. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari 

objek penelitian (Riwidikdo, 2013). Data sekunder pada penelitian ini 

adalah jumlah ibu primigravida pada bulan Januari 2016 di wilayah 

kerja Puskesmas Abeli yang diperoleh dari laporan khusus KIA 

Puskesmas Abeli 2016. 

 

H. Pengolahan Data 

Menurut Notoatmodjo (2012), langkah-langkah yang digunakan 

dalam pengolahan data secara manual, antara lain: 

1. Editing (penyuntingan data) 

Tahapan ini dilakukan untuk pengecekan dan perbaikan isian 

formulir atau kuisioner. 

2. Coding sheet (membuat lembaran kode) 

Lembaran kode adalah instrummen berupa kolom-kolom untuk 

merekan data secara manual. 

3. Data Entry (memasukkan data) 

Mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode sesuai dengan 

jawaban masing-masing pertanyaan. 

4. Tabulating (tabulasi) 



 
 

 

Kegiatan membuat tabel-tabel data, sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pengolahan data dengan komputer. 

5. Cleaning (pembersihan data) 

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai 

dimasukkan, perlu di cek kembali untuk melihat kemungkinan 

adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan dan 

sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. 

 

I. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis ini menggunakan perhitungan statistik secara sederhana 

untuk mengetahui presentase satu variabel dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

Keterangan: 

P = Presentase hasil yang dicapai 

f = frekuensi variabel yang diteliti 

n = jumlah sampel penelitian 

k = konstanta (Arikunto, 2010). 

b. Analisis Bivariat 

𝑃 =
𝑓 

𝑛 
 𝑥  K 

 



 
 

 

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Uji statistik yang kan digunakan adalah 

chi squere. 

Rumus: 

𝑋2 = ∑   
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)²

𝑓𝑒
 

 

Keterangan: 

∑  = jumlah 

𝑋2  = statistic chi kuadrat hitung 

𝑓𝑜  = nilai observasi/ nilai pengumpulan data 

𝑓𝑒  = frekuensi harapan (Alimul, 2007). 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Apabila x2 hitung > x2 tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang berarti ada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

2. Apabila x2 hitung < x2 tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang berarti tidak ada hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen (Hidayat, 2007). 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 



 
 

 

1. Keadaan Geografis 

 Puskesmas Abeli murupakan salah satu dari 15 Puskesmas 

yang ada di kota kendari yang terletak di Kelurahan Abeli 

Kecamatan Abeli. Jarak dari kantor Walikota ± 73,13 km2.  

 Puskesmas Abeli terletak di Kelurahan Abeli dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lapulu 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Benua Nirae 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Anggalomelai 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Matabubu dan Puday 

 

2. Keadaan Demografi 

Berdasarkan hasil pendataan terakhir jumlah penduduk di wilayah 

kerja Puskesmas Abeli adalah 16.032 jiwa yang tersebar dalam 8 

(delapan) wilayah kelurahan. 

 

3. Tenaga Kesehatan 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kesehatan 

Masyarakat, Puskesmas Abeli memiliki beberapa staf sebagai 

pelaksana tugasnya, yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing. 

a. PNS 

1) Dokter umum : 1 orang 



 
 

 

2) Pekarya  : 1 orang 

3) Administrasi  : 1 orang 

4) S1 Kesmas  : 3 orang 

5) S1 Keperawatan : 3 orang 

6) Bidan (D3)  : 7 orang 

7) Bidan (D1)  : 3 orang 

8) Sanitasi (AKL) : 2 orang 

b. Tenaga Sukarela/ PTT 

1) Dokter umum  : 1 orang 

2) Dokter Gigi   : 1 orang 

3) S1 Kesmas   : 5 orang 

4) S1 Keperawatan  : 3 orang 

5) Bidan (D3)   : 9 orang 

6) Sanitasi (AKL)  : 1 orang 

7) Perawat (D3)   : 11 orang 

8) Perawat gigi   : 2 orang 

9) Tenaga Gizi (SPAG) : 1 orang 

 

 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam beberapa tabel distribusi 

disertai dengan narasi atau penjelasan yang terdiri dari dua analisis, 

yaitu analisis univariat dan analisis bivariat, sebagai berikut: 



 
 

 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Analisis ini menghasilkan distribusi dan presentasi dari 

tiap variabel yang diteliti. 

a. Karakteristik responden berdasarkan umur 
 

Tabel 3 Distribusi Responden berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

< 20 tahun 12 29,3 

20-30 tahun 28 68,3 

>30 tahun 1 2,4 

Total 41 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2016) 
 

 Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan dari data 

distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur yang 

terbanyak adalah umur 20-30 tahun sejumlah 28 responden 

(68,3%), sedangkan untuk umur kurang dari 20 tahun sejumlah 

12 responden (29,3%). Hanya 1 responden yang berumur lebih 

dari 30 tahun. 

 

 

b. Karakteristik responden berdasakan pendidikan 

Tabel 4  Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan terakhir Frekuensi Persentase (%) 

SD 14 34,1 
SMP 18 43,9 
SMA 9 22,0 

Total 41 100 



 
 

 

 Sumber : Data Primer (diolah 2016) 

Pada tabel 4 dapat dijelaskan dari data frekuensi 

responden berdasarkan pendidikan yang terbanyak adalah SMP 

yaitu sejumlah 18 responden (43,9%), sedangkan yang terkecil 

adalah SMA yaitu sejumlah 9 responden (22,0%) dan sisanya 

responden dengan pendidikan terakhir SD yaitu sejumlah 14 

responden (34,1%). 

 
c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan  

Tabel 5 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

IRT 39 95,1 
Buruh 2 4,9 

Total 41 100 
 Sumber : Data Primer (diolah 2016) 
 
 

Tabel 5 menggambarkan karakteristik primigravida 

berdasarkan pekerjaan yang terdiri dari Ibu rumah tangga atau 

tidak bekerja yaitu 39 responden (95,1%) dan buruh yaitu 2 

responden (4,9%). 

 

d. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pengetahuan 

Tabel 6 Distribusi Responden berdasarkan Tingkat 
Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 14 34,1 
Cukup 19 46,3 
Kurang 8 19,6 

Total 41 100 
Sumber : Data Primer (diolah 2016) 

 



 
 

 

Dari tabel 6 dapat dijelaskan tingkat pengetahuan 

responden tentang perubahan fisiologis kehamilan adalah 

sebesar 34,1% (14 responden) memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai kehamilan dan sebesar 46,3% (19 responden) 

memiliki pengetahuan yang cukup. Sejumlah 8 responden 

(19,6%) memiliki pengetahuan kurang tentang perubahan 

fisiologis kehamilan. 

 

e. Karakteristik responden berdasarkan tingkat kecemasan 

Tabel 7 Distribusi Responden berdasarkan Tingkat 
Kecemasan 

Tingkat Kecemasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak ada kecemasan 3 7,3 
Kecemasan ringan 10 24,4 
Kecemasan sedang 15 36,6 
Kecemasan berat 11 26,8 

Kecemasan berat sekali 2 4,9 

Total 41 100 
Sumber : Data Primer (diolah 2016) 

 

Berdasarkan tabel 7 tingkat kecemasan terhadap 

responden dapat dikategorikan sebanyak 15 responden (36,6%) 

mengalami kecemasan sedang, sebanyak 10 responden (24,4%) 

mengalami kecemasan ringan, sebanyak 11 responden (26,8%) 

mengalami kecemasan berat, sebanyak 3 responden (7,3%) 

tidak mengalami kecemasan, dan sebanyak 2 responden (4,9%) 

mengalami kecemasan berat sekali. 

 
 



 
 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat untuk melihat hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini dengan melibatkkan 1 variabel bebas yaitu 

pengetahuan dihubungkan dengan kecemasan, selanjutnya 

dilakukan analisis hubungan variabel secara  bivariat. Adapun hasil 

data analisis bivariat dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel 8 Hubungan Pengetahuan tentang Perubahan Fisiologis 
Kehamilan terhadap Kecemasan pada Ibu Primigravida 

Tingkat 
Pengetahuan 

Frekuensi 

Tingkat Kecemasan 

Tidak 
cemas 

Ringan Sedang Berat 
Berat 
sekali 

f % f % f % f % f % 

Baik 14 2 4,9 7 17,1 3 7,3 2 4,9 0 0 
Cukup 19 1 2,4 3 7,3 11 26,8 4 9,8 0 0 
Kurang 8 0 0 0 0 1 2,4 5 12,2 2 4,9 

Total 41 3 7,3 10 24,4 15 36,6 11 26,8 2 4,9 

Sumber : Data Primer (diolah 2016) 
  

Berdasarkan tabel 8 hubungan pengetahuan tentang 

perubahan fisiologis kehamilan terhadap kecemasan pada ibu 

primigravida terdapat 14 responden dengan pengetahuan baik, 2 

diantaranya tidak mengalami kecemasan, 7 responden dengan 

kecemasan ringan, 3 responden dengan kecemasan sedang, 2 

responden dengan kecemasan berat, dan tidak ada responden yang 

mengalami kecemasan berat sekali. Untuk primigravida 

berpengetahuan cukup terdapat 19 responden, 1 diantaranya tidak 

mengalami kecemasan, 3 responden dengan kecemasan ringan, 11 

responden dengan kecemasan sedang, 4 responden dengan 

kecemasan berat, dan tidak ada responden yang mengalami 



 
 

 

kecemasan berat sekali. Untuk primigravida berpengetahuan kurang 

terdapat 8 responden, 1 diantaranya mengalami kecemasan sedang, 

5 responden dengan kecemasan berat, 2 responden yang 

mengalami kecemasan berat sekali, dan tidak ada responden yang 

tidak mengalami kecemasan maupun kecemasan ringan. 

Hasil uji chi square menunjukkan bahwa nilai X2 hitung (25.608) 

> X2 tabel (15.50731) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti ada hubungan antara pengetahuan tentang perubahan 

fisiologis kehamilan dengan kecemasan ibu primigravida di wilayah 

kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2016. 

 

C. Pembahasan 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

umur, tingkat pendidikan, informasi dan pengalaman. 

Berdasarkan tabel 4 sekitar 22% primigravida memiliki 

pendidikan terakhir pendidikan menengah ke atas di mana 

dengan pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan seseorang 

membuka pikirannya untuk menerima hal-hal baru dan berpikir 

ilmiah. Hal ini sesuai Notoatmodjo (2012) yang menyatakan 

pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan 

sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

Pendidikan akan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia 



 
 

 

dalam membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru dan berpikir 

secara ilmiah. 

Informasi dan pengalaman akan menambah informasi yang 

bersifat informal bagi seseorang.  Hal ini dapat diperoleh ketika 

seseorang melakukan interaksi dengan orang lain saat 

seseorang bekerja ataupun saat seseorang melakukan 

hubungan sosial. Tabel 5 menjelaskan bahwa lebih dari 90% 

primigravida tidak bekerja sehingga primigravida kurang 

mendapatkan informasi dan pengalaman tentang kehamilan 

sesuai dengan Notoatmojo (2012) yang menyatakan seseorang 

mempunyai informasi yang lebih banyak akan memiliki 

pengetahuan yang luas. 

 

2. Kecemasan  

Tabel 3 tentang distribusi frekuensi primigravida 

berdasarkan umur, terdapat primigravida yang berumur < 20 

tahun (29,3 %). Menurut Wiknjosastro (2010) faktor umur ikut 

menentukan tingkat kecemasan, yaitu kecemasan sering terjadi 

pada golongan usia muda dan yang muda lebih mudah menderita 

stress daripada umur tua. 

Kusumawati (2011) menjelaskan bahwa pekerjaan juga 

berengaruh dalam menentukan stressor seseorang yang 

mempunyai aktivitas bekerja di luar rumah memungkinakan 



 
 

 

mendapat pengaruh yang banyak dari teman dan berbagai 

informasi  serta pengalaman dari orang lain dapat mempengaruhi 

cara pandang seseorang dalam menerima stressor dan 

mengatasinya. Tabel 5 menjelaskan distribusi frekuensi 

prigmigravida berdasarkan pekerjaan di mana sekitar 95,1% 

responden tidak bekerja yang berarti primigravida tidak 

mendapatkan pengaruh yang banyak dari teman dan berbagai 

informasi serta pengalamaan dari orang lain khususnya ibu hamil 

akan memperoleh banyak informasi dan pengalaman mengenai 

kehamilan dari orang lain. Bertambahnya informasi serta 

pengalaman dari orang lain akan mengurangi kecemasan 

seseorang. 

 

3. Hubungan pengetahuan tentang perubahan fisiologis 

kehamilan terhadap kecemasan ibu primigravida 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa semakin baik tingkat 

pengetahuan primigravida, maka semakin rendah kecemasan, 

sebaliknya semakin kurang baik pengetahuan primigravida, 

semakin tinggi kecemasan yang dialami. Hal ini sesuai dengan 

Notoatmodjo (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan yang 

rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami stress. 

Ketidaktahuan terhadap suatu hal dianggap sebagai tekanan 

yang dapat mengakibatkan krisis dan dapat menimbulkan 



 
 

 

kecemasan.  Stress dan kecemasan dapat terjadi pada individu 

dengan tingkat pengetahuan rendah, disebabkan karena 

kurangnya informasi yang diperoleh. 

Tingkat pengetahuan seseorang juga dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan individu itu sendiri. Tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi memungkinkan seseorang lebih banyak memperoleh 

informasi dan pengalaman. Tabel 4 menjelaskan bahwa lebih dari 

70% responden yang berpendidikan menengah ke bawah. Hal ini 

sesuai dengan penelitian WHO yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan menengah ke bawah cenderung mendapatkan 

kecemasan daripada tingkat pendidikan menengah ke atas. 

Keadaan ini dikarenakan responden yang berpendidikan 

menengah ke atas berfikiran lebih obyekif dan berwawasan luas 

serta mampu memikirkan penjelasan masalahnya.  

Menurut Kusumawati (2011), menyatakan bahwa 

pekerjaan juga berpengaruh dalam menentukan stressor 

seseorang yang mempunyai aktivitas bekerja di luar rumah 

memungkinkan mendapat pengaruh yang banyak dari teman dan 

berbagai informasi serta pengalaman  dari orang lain dapat 

mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menerima 

stressor dan mengatasinya. Tabel 5 menjelaskan distribusi 

frekuensi primigravida bedasarkan pekerjaan di mana sekitar 

95,1% responden tidak bekerja sehingga kurang mendapatkan 



 
 

 

pengaruh yang banyak dari teman dan berbagai informasi serta 

pengalaman dari orang lain khususnya ibu hamil akan 

memperoleh banyak informasi dan pengalaman mengenai 

kehamilan dari orang lain. Bertambahnya pengalaman dan 

informasi menyebabkan bertambah pula pengetahuan 

seseorang, sehingga tingkat kecemasan dapat berkurang. 

Hasil ini diperkuat oleh penelitian dari Estri Kusumawati 

(2010) yang berjudul Hubungan Pengetahuan Primigravida 

tentang Kehamilan dengan Kecemasan dalam Menghadapi 

Kehamilan Trimester I di BPS Fathonah WN yang hasilnya ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang 

kehamilan dengan kecemasan menghadapi kehamilan     

trimester I pada primigravida di BPS Fathonah WN dengan 

keeratan agak rendah atau sedang. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan: 

1. Dari 41 sampel yang diteliti, terdapat 14 responden (34,1%) 

berpengetahuan baik, 19 responden (46,3%) berpengetahuan 

cukup, dan 8 responden (19,6%) berpengetahuan kurang. 

2. Dari 41 sampel yang diteliti, terdapat 15 responden (36,6%) 

mengalami kecemasan sedang, sebanyak 10 responden (24,4%) 

mengalami kecemasan ringan, sebanyak 11 responden (26,8%) 

mengalami kecemasan berat, sebanyak 3 responden (7,3%) tidak 

mengalami kecemasan, dan sebanyak 2 responden (4,9%) 

mengalami kecemasan berat sekali. 

3. Ada hubungan antara pengetahuan tentang perubahan fisiologis 

pada masa kehamilan terhadap kecemasan pada ibu primigravida di 

wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2016.  

 

B. Saran 

1. Bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan memberikan informasi 

pada primigravida dengan memberikan penyuluhan tentang 

perubahan fisiologis pada kehamilan sebagai upaya mengurangi 

kecemasan dalam menghadapi  kehamilan. 



 
 

 

2. Bagi peneliti lain, untuk dapat melakukan penelitian lanjutan baik 

dengan menambahkan variabel maupun melakukan perbaikan 

tingkat validitas, misalnya menggunakan desain kohort. 
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SURAT PERMOHONAN RESPONDEN 

 

Kepada 

Yth. Ibu-ibu Responden 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli 

 

Dengan hormat, 

Saya mahasiswi Prodi D III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari, 

saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Pengetahuan tentang Perubahan Fisiologis Kehamilan terhadap 

Kecemasan pada Ibu Primigravida di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota 

KendariTahun 2016”. Sehubungan dengan judul tersebut, saya mohon 

sekiranya kesediaan ibu untuk mengisi kuisioner yang telah saya sediakan. 

Saya menjamin kerahasiaan dan tidak akan saya gunakan di luar 

kepentingan penelitian ini serta hasilnya dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya, saya 

mengucapkan terima kasih. 

 

Kendari,               Maret 2016 

 

 

Hardiyanti Aprilia Rapiun 

NIM. P00324013078 

 



 
 

 

INFORMED CONSENT 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama   :  

Umur    : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Setelah mendapat penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian 

bahwa segala informasi tentang penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya 

digunakan untuk kepentingan peneliti, maka saya (bersedia/tidak 

bersedia)* untuk menjadi responden penelitian yang berjudul “Hubungan 

Pengetahuan tentang Perubahan Fisiologis Kehamilan terhadap 

Kecemasan pada Ibu Primigravida di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota 

Kendari Tahun 2016”. Apabila terjadi sesuatu yang merugikan dari saya 

akibat penelitian ini, maka saya akan bertanggung jawab dan tidak akan 

menuntut di kemudian hari. 

       Kendari,          Maret 2016 

 

        Responden  
           

Catatan : 

*coret yang tidak perlu 



 
 

 

Hubungan Pengetahuan Tentang Perubahan Fisiologis Kehamilan 
Dengan Kecemasan Pada Ibu Primigravida Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Abeli Kota Kendari 2016 

 

 

Tanggal Pengisian : ............................................. 

 

KUISIONER TINGKAT PENGETAHUAN PRIMIGRAVIDA 

 

Petunjuk Pengisian : 

a.  “B” bila pernyataan Benar dan “S” bila pernyataann Salah 

b. Pilih jawaban yang benar sesuai dengan pendapat Anda dengan 

memberi tanda centang (√) 

 

NO PERNYATAAN B S 

PERUBAHAN RAHIM DAN VAGINA   

1 Selama kehamilan rahim akan menjadi tempat janin   

2 Selama kehamilan rahim tidak dapat melindungi janin   

3 Rahim akan bertambah besar dengan cepat selama 
kehamilan 

  

4 Cairan ketuban berada dalam rahim   

5 Selama kehamilan bagian kemaluan akan terlihat berwarna 
keunguan 

  

6 Selama kehamilan kulit bagian kemaluan menjadi tebal   

PERUBAHAN OVARIUM DAN PAYUDARA   

7 Saat hamil tidak bisa terjadi pembuahan lagi   

8 Selama kehamilan tubuh menghasilkan hormon   

9 Payudara tidak bertambah besar ketika hamil   

10 Bertambah besarnya payudara saat hamil dipengaruhi oleh 
hormon 

  

PERUBAHAN SIRKULASI DARAH DAN RESPIRASI   

11 Saat hamil kebutuhan darah ibu tidak terpenuhi   

12 Hubungan darah ibu dan janin terjadi di ari-ari   

13 Pada ibu hamil terjadi anemia   

14 Kebutuhan oksigen pada ibu hamil menurun   

15 Pada ibu hamil akan bernafas lebih dalam   



 
 

 

PERUBAHAN SISTEM PENCERNAAN DAN TRAKTUS 
URINARUS 

  

16 Pada ibu hamil air liur diproduksi lebih banyak   

17 Pada ibu hamil daerah lambung terasa panas   

18 Terjadi mual-mual pada ibu hamil   

19 Pada bulan pertama kehamilan ibu sering kencing   

20 Pada akhir kehamilan ibu juga sering kencing   

PERUBAHAN PADA KULIT DAN METABOLISME   

21 Pada kehamilan kulit dinding perut menjadi berwarna 
keunguan 

  

22 Saat hamil kebutuhan nutrisi makin rendah   

23 Diperkirakan selama kehamilan berat badan akan 
bertambah 12,5 kg 

  

24 Sebagian besar penambahan berat badan selama 
kehamilan berasal dari rahim dan isinya 

  

25 Pada pertengahan kehamilan rasa sering kencing ibu 
berkurang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KUNCI JAWABAN KUISIONER TINGKAT PENGETAHUAN 

PRIMIGRAVIDA 

 

1. B 

2. S 

3. B 

4. B 

5. B 

6. S 

7. B 

8. S 

9. S 

10. B 

11. S 

12. B 

13. B 

14. S 

15. B 

16. B 

17. B 

18. B 

19. B 

20. B 

21. S 

22. S 

23. B 

24. B 

25. S 

 

 

 



 
 

 

KUISIONER TINGKAT KECEMASAN HARS 

 

Petunjuk pengisian : 

Beri tanda centang (√) jika terdapat gejala kecemasan yang terjadi pada 

Anda 

 

NO JENIS GEJALA KECEMASAN YA TIDAK 

1 

Perasaan cemas 
a. Firasat buruk 

  

b. Takut akan fikiran sendiri   

c. Mudah tersinggung   

2 

Ketegangan 
a. Merasa tegang 

  

b. Lesu   

c. Mudah terkejut   

d. Tidak dapat istirahat dengan nyenyak   

e. Mudah menangis   

f. Gemetar   

g. Gelisah   

3 

Ketakutan  
a. Pada gelap 

  

b. Ditinggal sendiri   

c. Pada orang asing   

d. Pada binatang besar   

e. Pada keramaian lalu lintas   

f. Pada kerumunan banyak orang   

4 

Gangguan tidur 
a. Sukar memulai tidur  

 

b. Terbangun malam hari   

c. Tidak pulas   

d. Mimpi buruk   

e. Mimpi yang menakutkan   

5 

Gangguan kecerdasan 
a. Daya ingat buruk 

  

b. Sulit berkonsentrasi   

c. Sering bingung   

6 

Perasaan depresi 
a. Hilangnya minat 

  

b. Berkurangnya kesenangan pada hobi   

c. Sedih   

d. Bangun dini hari   

e. Perasaan berubah-ubah   



 
 

 

7 

Gejala somatik 
a. Sakit dan nyeri otot 

 
 

b. Kaku   

c. Gigi gemerutuk   

d. Suara tidak stabil   

8 

Gejala somatik 
a. Telinga berdenging 

  

b. Penglihatan kabur   

c. Muka merah dan pucat   

d. Merasa lemah   

e. Perasaan seperti ditusuk-tusuk   

9 

Gejala kardiovaskuler 
a. Takikardi 

  

b. Jantung berdebar-debar   

c. Nyeri di dada   

d. Denyut nadi mengeras   

e. Rasa lesu atau lemas seperti mau pingsan   

f. Detak jantung mengilang atau berhenti sejenak   

10 

Gejala pernapasan 
a. Rasa tertekan di dada 

  

b. Perasaan tercekik   

c. Sering menarik nafas panjang   

d. Merasa nafas pendek   

11 

Gejala gastrointestinal 
a. Sulit menelan 

  

b. Obstipasi   

c. Berat badan menurun   

d. Mual dan muntah   

e. Nyeri lambung sebelum dan sesudah makan   

f. Perasaan panas di perut   

12 

Gejala urogenital 
a. Sering kencing 

  

b. Tidak dpat menahan kencing   

c. Amenorea   

d. Ereksi lemah atau impotensi   

13 

Gejala otonom 
a. Mulut kering 

  

b. Mudah berkeringat   

c. Muka merah   

d. Bulu roma berdiri   

e. Pusing atau sakit kepala   

14 

Perilaku sewaktu wawancara 
a. Gelisah 

  

b. Jari-jari gemetar   



 
 

 

c. Mengerutkan dahi dan kening   

d. Muka tegang   

e. Tonus otot meningkat   

f. Nafas pendek dan cepat   

 

 

 

 



 
 

 

MASTER TABEL 

HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG PERUBAHAN FISIOLOGIS KEHAMILAN DENGAN KECEMASAN 

PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ABELI KOTA KENDARI TAHUN 2016 

 

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 

Pengetahuan Kecemasan 

n % Baik Cukup Kurang n 
Tidak ada 

kecemasan 
Kecemasan 

ringan 
Kecemasan 

sedang 
Kecemasan 

berat 
Kecemasan 
berat sekali 

1 Ny B 
19 

tahun SD IRT 18 72%   √   12 √         

2 Ny K 
17 

tahun SD IRT 18 72%   √   20   √       

3 Ny T 
22 

tahun SMP IRT 21 84% √     13 √         

4 Ny A 
24 

tahun SMA IRT 20 80% √     17   √       

5 Ny I 
28 

tahun SMP IRT 15 60%   √   21     √     

6 Ny P 
17 

tahun SD IRT 16 64%   √   25     √     

7 Ny R 
22 

tahun SMP IRT 15 60%   √   27     √     

8 Ny B 
31 

tahun SMA IRT 22 88% √     10 √         

9 Ny W 
25 

tahun SMP IRT 17 68%   √   40       √   

10 Ny O 
21 

tahun SMP IRT 16 64%   √   22     √     

11 Ny L 
17 

tahun SD IRT 16 64%   √   24     √     

12 Ny I 
20 

tahun SMP Buruh 17 68%   √   20   √       

13 Ny A 
29 

tahun SMP IRT 15 60%   √   22     √     

14 Ny M 
18 

tahun SD IRT 13 52%     √ 24     √     

15 Ny B 
21 

tahun SMP IRT 16 64%   √   34       √   

16 Ny O 
20 

tahun SMP IRT 23 92% √     17   √       



 
 

 

17 Ny I 
18 

tahun SD IRT 10 40%     √ 52         √ 

18 Ny U 
19 

tahun SD IRT 22 88% √     18   √       

19 Ny N 
24 

tahun SMP Buruh  17 68%   √   21     √     

20 Ny S 
22 

tahun SMA IRT 20 80% √     30       √   

21 Ny T 
20 

tahun SD IRT 17 68%   √   21     √     

22 Ny M 
27 

tahun SMP IRT 21 84% √     39       √   

23 Ny N 
23 

tahun SMA IRT 22 88% √     24     √     

24 Ny L  
24 

tahun SMP IRT 13 52%     √ 40       √   

25 Ny S 
19 

tahun SD IRT 23 92% √     16   √       

26 Ny I 
25 

tahun SMP IRT 11 44%     √ 29       √   

27 Ny D 
21 

tahun SMA IRT 23 92% √     16   √       

28 Ny Y 
24 

tahun SMA IRT 19 76% √     18   √       

29 Ny H 
27 

tahun SMA IRT 15 60%   √   29       √   

30 Ny P 
17 

tahun SD IRT 10 40%     √ 33       √   

31 Ny R 
20 

tahun SMP IRT 20 80% √     26     √     

32 Ny S 
28 

tahun SMA IRT 19 76% √     27     √     

33 Ny T 
19 

tahun SD IRT 12 48%     √ 39       √   

34 Ny I 
25 

tahun SMP IRT 14 56%   √   22     √     

35 Ny F 
24 

tahun SMP IRT 18 72%   √   25     √     

36 Ny M 
21 

tahun SMP IRT 18 72%   √   26     √     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Ny S 
18 

tahun SD IRT 18 72%   √   20   √       

38 Ny Y 
21 

tahun SMA IRT 15 60%   √   40       √   

39 Ny C 
20 

tahun SD IRT 11 44%     √ 35       √   

40 Ny U 
21 

tahun SMP IRT 20 80% √     19   √       

41 Ny K 
19 

tahun SD IRT 12 48%     √ 54         √ 



 
 

 

 

Pengetahuan * Kecemasan Crosstabulation 

   Kecemasan 

Total 
   Tidak ada 

kecemasan 
Kecemasan 

ringan 
Kecemasan 

sedang Kecemasan berat 
Kecemasan berat 

sekali 

Pengetahuan Baik Count 3 6 3 2 0 14 

Expected Count 1.4 3.1 5.1 3.8 .7 14.0 

% within Pengetahuan 21.4% 42.9% 21.4% 14.3% .0% 100.0% 

% within Kecemasan 75.0% 66.7% 20.0% 18.2% .0% 34.1% 

% of Total 7.3% 14.6% 7.3% 4.9% .0% 34.1% 

Cukup Count 1 3 11 4 0 19 

Expected Count 1.9 4.2 7.0 5.1 .9 19.0 

% within Pengetahuan 5.3% 15.8% 57.9% 21.1% .0% 100.0% 

% within Kecemasan 25.0% 33.3% 73.3% 36.4% .0% 46.3% 

% of Total 2.4% 7.3% 26.8% 9.8% .0% 46.3% 

Kurang Count 0 0 1 5 2 8 

Expected Count .8 1.8 2.9 2.1 .4 8.0 

% within Pengetahuan .0% .0% 12.5% 62.5% 25.0% 100.0% 

% within Kecemasan .0% .0% 6.7% 45.5% 100.0% 19.5% 

% of Total .0% .0% 2.4% 12.2% 4.9% 19.5% 

Total Count 4 9 15 11 2 41 

Expected Count 4.0 9.0 15.0 11.0 2.0 41.0 

% within Pengetahuan 9.8% 22.0% 36.6% 26.8% 4.9% 100.0% 

% within Kecemasan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 9.8% 22.0% 36.6% 26.8% 4.9% 100.0% 

 



 
 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 25.608a 8 .001 

Likelihood Ratio 24.811 8 .002 

Linear-by-Linear Association 15.096 1 .000 

N of Valid Cases 41   

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,39. 



 
 

 

Tabel Chi Square untuk d.F.= 1-50 

Pr

df 

 
0.25 

 
0.10 

 
0.05 

 
0.010 

 
0.005 

 
0.001 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

1.32330 

2.77259 

4.10834 

5.38527 

6.62568 

7.84080 

9.03715 

10.21885 

11.38875 

12.54886 

13.70069 

14.84540 

15.98391 

17.11693 

18.24509 

19.36886 

20.48868 

21.60489 

22.71781 

23.82769 

24.93478 

26.03927 

27.14134 

28.24115 

29.33885 

30.43457 

31.52841 

32.62049 

33.71091 

34.79974 

35.88708 

36.97298 

38.05753 

39.14078 

40.22279 

41.30362 

42.38331 

43.46191 

44.53946 

45.61601 

46.69160 

47.76625 

48.84001 

49.91290 

50.98495 

52.05619 

53.12666 

54.19636 

55.26534 

56.33360 

2.70554 

4.60517 

6.25139 

7.77944 

9.23636 

10.64464 

12.01704 

13.36157 

14.68366 

15.98718 

17.27501 

18.54935 

19.81193 

21.06414 

22.30713 

23.54183 

24.76904 

25.98942 

27.20357 

28.41198 

29.61509 

30.81328 

32.00690 

33.19624 

34.38159 

35.56317 

36.74122 

37.91592 

39.08747 

40.25602 

41.42174 

42.58475 

43.74518 

44.90316 

46.05879 

47.21217 

48.36341 

49.51258 

50.65977 

51.80506 

52.94851 

54.09020 

55.23019 

56.36854 

57.50530 

58.64054 

59.77429 

60.90661 

62.03754 

63.16712 

3.84146 

5.99146 

7.81473 

9.48773 

11.07050 

12.59159 

14.06714 

15.50731 

16.91898 

18.30704 

19.67514 

21.02607 

22.36203 

23.68479 

24.99579 

26.29623 

27.58711 

28.86930 

30.14353 

31.41043 

32.67057 

33.92444 

35.17246 

36.41503 

37.65248 

38.88514 

40.11327 

41.33714 

42.55697 

43.77297 

44.98534 

46.19426 

47.39988 

48.60237 

49.80185 

50.99846 

52.19232 

53.38354 

54.57223 

55.75848 

56.94239 

58.12404 

59.30351 

60.48089 

61.65623 

62.82962 

64.00111 

65.17077 

66.33865 

67.50481 

6.63490 

9.21034 

11.34487 

13.27670 

15.08627 

16.81189 

18.47531 

20.09024 

21.66599 

23.20925 

24.72497 

26.21697 

27.68825 

29.14124 

30.57791 

31.99993 

33.40866 

34.80531 

36.19087 

37.56623 

38.93217 

40.28936 

41.63840 

42.97982 

44.31410 

45.64168 

46.96294 

48.27824 

49.58788 

50.89218 

52.19139 

53.48577 

54.77554 

56.06091 

57.34207 

58.61921 

59.89250 

61.16209 

62.42812 

63.69074 

64.95007 

66.20624 

67.45935 

68.70951 

69.95683 

71.20140 

72.44331 

73.68264 

74.91947 

76.15389 

7.87944 

10.59663 

12.83816 

14.86026 

16.74960 

18.54758 

20.27774 

21.95495 

23.58935 

25.18818 

26.75685 

28.29952 

29.81947 

31.31935 

32.80132 

34.26719 

35.71847 

37.15645 

38.58226 

39.99685 

41.40106 

42.79565 

44.18128 

45.55851 

46.92789 

48.28988 

49.64492 

50.99338 

52.33562 

53.67196 

55.00270 

56.32811 

57.64845 

58.96393 

60.27477 

61.58118 

62.88334 

64.18141 

65.47557 

66.76596 

68.05273 

69.33600 

70.61590 

71.89255 

73.16606 

74.43654 

75.70407 

76.96877 

78.23071 

79.48998 

10.82757 

13.81551 

16.26624 

18.46683 

20.51501 

22.45774 

24.32189 

26.12448 

27.87716 

29.58830 

31.26413 

32.90949 

34.52818 

36.12327 

37.69730 

39.25235 

40.79022 

42.31240 

43.82020 

45.31475 

46.79704 

48.26794 

49.72823 

51.17860 

52.61966 

54.05196 

55.47602 

56.89229 

58.30117 

59.70306 

61.09831 

62.48722 

63.87010 

65.24722 

66.61883 

67.98517 

69.34645 

70.70289 

72.05466 

73.40196 

74.74494 

76.08376 

77.41858 

78.74952 

80.07673 

81.40033 

82.72042 

84.03713 

85.35056 

86.66082 
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A. Identitas Diri 

1. Nama    : HARDIYANTI APRILIA RAPIUN 
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5. Agama    : Islam 

6. Suku/ Kebangsaan  : Bugis/ Indonesia 

7. Alamat     : Jl. Benteng II No. 2  
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