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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CONSELING ON THE ANXIETY OF PRE SECTIO 

CAESAREA IN DEWI SARTIKA HOSPITAL KENDARI 

SOUTHEAST CELEBES 

2018 

 
Sriyanti Baso Limbu 1 Halijah 2 Askrening 2 

Background Sectio caesarea is a surgical procedure to give birth to a child through an 

incision in the abdominal and uterus. Indications are carried out by sectio caesarea, that 

is, every condition that makes birth through the birth canal is impossible. Anxiety 

usually arises due to the experience of surgery or operative action. 

The Research Objectives This study aimed to determine the effect of counseling on 

pre-Sectio Caesarea maternal anxiety in Dewi Sartika Hospital, Kendari City in 2018. 

This research method uses experimental quasy without a control group with one group 

post-test design approach. The sample of the research was 30 mothers inpartu pre-sectio 

caesarea. Sampling technique was total sampling. Research instruments was the form of 

anxiety questionnaires. Data were analyzed by Wilcoxon test and processed with SPSS 

22.0 

The results of research Based on the results of Wilcoxon test analysis, the average 

anxiety of pre-cesarean patients was 21.6, while the average anxiety of patients after 

counseling was 13.0. By the average results, it was true that the mothers who has pre-

sectio caesarea has been given counseling, had mild anxiety level compared to women 

who have not been given counseling at Dewi Sartika Hospital Kendari. 

Conclusion The results of the pre-test and post-test showed that counseling had an 

influence in reducing the anxiety level of the maternal pre-sectio caesarea at Dewi 

Sartika Hospital, Kendari 

 

 

 

 

Keywords: counseling, anxiety 
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ABSTRAK 

PENGARUH KONSELING TERHADAP KECEMASAN IBU INPARTU PRE 
SECTIO CAESAREA DI RSU DEWI SARTIKA KOTA KENDARI  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
TAHUN 2018 

 

Sriyanti Baso Limbu 1 Halijah 2 Askrening 2 

Latar Belakang Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan guna melahirkan 
anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasi dilakukan sectio caesarea 
yaitu setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat jalan lahir tidak mungkin 
terlaksana. Kecemasan biasanya timbul disebabkan oleh pengalaman dari tindakan 
pembedahan atau operatif.  
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh konseling terhadap 
kecemasan ibu inpartu pre Sectio Caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari tahun 
2018. 
Metode Penelitian ini menggunakan quasy eksperimen tanpa kelompok control 
dengan pendekatan one group post test design. Sampel penelitian adalah ibu inpartu 
pre sectio caesarea yang berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel dengan 
Total sampling. Instrumen pengumpulan data berupa kuisioner kecemasan. Data 
dianalisis dengan uji wilcoxon dan diolah dengan spss 22 

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil analisis uji wilcoxon Rata-rata kecemasan 
pasien Pre Sectio Caesarea sebesar 21.6, sedangkan rata-rata kecemasan 
pasien setelah diberikan konseling sebesar 13.0 Dengan melihat hasil rata-rata 
tersebut jelas menunjukkan bahwa ibu bersalin pre-sectio caesarea yang sudah 
diberikan konseling memiliki tingkat kecemasan yang ringan dibandingkan 
dengan ibu bersalin yang belum diberikan konseling pada ibu pre-sectio 
caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari.  
Kesimpulan Hasil pre-test dan post-test menunjukkan konseling memiliki 
pengaruh dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu bersalin pre-sectio 
caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 
 
 
 

  Kata kunci : konseling, kecemasan 
  
 1 Mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kendari 
 2 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kendari 
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1 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 2010). Persalinan adalah proses 

membuka dan menipisnya serviks dan janin turun kedalam jalan lahir. 

Persalinan dalam kehamilan normal adalah proses pengeluaran janin 

yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan 

dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun 

janin. Persalinan bisa terjadi dengan cara pervaginam maupun dengan 

tindakan pembedahan (Icesmi S K,dkk, 2013). 

 Tindakan pembedahan atau operatif merupakan tindakan yang 

menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian 

tubuh yang akan ditangani untuk tujuan pengobatan. Kecemasan 

biasanya timbul disebabkan oleh pengalaman dari tindakan pembedahan 

atau operatif. Pasien yang mengalami kecemasan menunjukkan gejala 

mudah tersinggung, susah tidur, gelisah, lesu, mudah menangis dan tidak 

tidur nyenyak. Pasien yang dirawat di rumah sakit sering terjadi 

kecemasan apabila harus mengalami proses pembedahan. Pembahasan 

tentang reaksi-reaksi pasien seperti mudah tersinggung, susah tidur, 

gelisah, lesu, mudah menangis dan tidak tidur nyenyak, sebagian besar 
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berfokus pada persiapan pembedahan dan proses penyembuhan 

(Zuyinah dan Bandiyah, 2011). 

 Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan guna 

melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasi 

dilakukan sectio caesarea yaitu setiap keadaan yang membuat kelahiran 

lewat jalan lahir tidak mungkin terlaksana. (Saifuddin, 2009)  

 Sectio caesarea adalah tindakan pembedahan untuk melahirkan 

janin melalui pembedahan untuk melahirkan janin melalui insisi di dinding 

abdomen dan dinding. Tindakan Sectio Caesarea merupakan tindakan 

yang cepat dan mudah, akan tetapi tindakan ini juga memiliki beberapa 

bahaya komplikasi seperti, infeksi luka, trombofeblitis, perdarahan dan 

nyeri pasca pembedahan. Nyeri merupakan masalah yang paling 

mendominasi pada pasca pembedahan Sectio Caesarea Nyeri dapat 

mengakibatkan berbagai masalah pada ibu maupun bayi. Dampak nyeri 

terhadap ibu, yaitu Activity Daily Living (ADL) dan mobilisasi ibu menjadi 

terbatas karena adanya peningkatan intensitas nyeri apabila ibu bergerak 

(Ahsan, 2017) 

Sejak 1985 World Health Organization yang di ungkapkan (Leveno, 

2009)  menetapkan standar rata-rata sectio caesarea di sebuah negara 

adalah sekitar 10-15 % per 1000 kelahiran, semenjak hal itu angka 

kejadian Sectio Caesarea meningkat baik di negara maju maupun di 

negara berkembang (WHO, 2015).  Rumah Sakit Pemerintah kira-kira 11 

% sementara Rumah Sakit Swasta  bisa lebih dari 30%. (Ahsan 2017).  
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 Jumlah angka tindakan sectio caesarea di Indonesia sudah 

melewati batas maksimal standar WHO yaitu 5-15 %. Tingkat persalinan 

sectio caesarea di Indonesia 15,3 % sampel dari 20.591 ibu yang 

melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang diwawancarai di 33 

propinsi. Gambaran adanya faktor resiko ibu saat melahirkan atau di 

Sectio caesarea adalah 13,4 %, karena ketuban pecah dini 5,49%, pre 

eklamsia 5,14%, perdarahan 4,40 %, karena jalan lahir tertutup 2,3 % 

karena rahim robek (Suryani, 2012). 

  Hasil Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

kelahiran bedah Sectio Caesarea sebesar 9,8 % dengan proporsi tertinggi 

di DKI jakarta (19,9%) dan terendah di Sulawesi Tenggara (3,3%) dari 

seluruh persalinan. Berdasarkan kejadian sectio caesarea di Rumah Sakit 

Umum Bahteramas pada tahun 2016 jumlah sectio caesarea  501 dari 890 

persalinan 17,76%) (Rekam Medik RSU Bahteramas). 

 Pembedahan sectio caesarea seperti yang di ungkapkan (Pitchard, 

2009) dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik di dunia maupun di 

indonesia. Peningkatan kasus yang terjadi disebabkan karena semakin 

banyaknya komplikasi yang mengikutinya. Setelah pembedahan dilakukan 

ternyata dapat menimbulkan trauma fisik yang luas, dan resiko 

kematiannya sangat serius, misalnya total abdominal histerektomi, reaksi 

kolon, dan lain-lain. Resiko tinggi ini menimbulkan dampak atau pengaruh 

psikologis pada pasien pre operasi, pengaruh psikologis terhadap 

tindakan pembedahan dapat berbeda-beda, namun sesungguhnya selalu 
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timbul rasa ketakutan dan kecemasan yang umum diantaranya takut 

anastesinya (tidak bangun lagi), takut nyeri akibat luka operasi, takut 

terjadi perubahan fisik menjadi buruk atau tidak berfungsi normal, takut 

operasi gagal takut mati dan lain-lain. Rasa takut inilah yang biasanya 

menimbulkan kecemasan pada ibu inpartu pre-operasi  

Kecemasan biasanya diperburuk dengan berbagai faktor misalnya 

karena umur yang masih muda jadi emosinya belum stabil. Hal lain  

dikarenakan tidak adanya dukungan dari pihak keluarga. Selain dua hal 

diatas, keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pasien dan keluarganya. 

Keterbatasan informasi tersebut bias diminimalkan melalui proses 

konseling kepada pasien maupun keluarganya. 

 Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, 

dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi 

interpersonal, tehnik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, yang 

bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, 

masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya 

mengatasi masalah tersebut (Saifuddin, 2001). 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dewi 

Sartika Kota Kendari, angka kejadian (insiden) tindakan sectio caesarea 

yang pernah dilakukan di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari 

tahun 2016 berjumlah 230 orang sedangkan tahun 2017 berjumlah 208 

orang.  Pada tahun 2018 periode Mei berjumlah 33 orang yang sesuai 
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dengan indikasi medis yaitu Ketuban Pecah Dini, Gemeli, Letak Lintang, 

Partus Macet dan preeklamsi. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik  

untuk melakukan penelitian yaitu mengenai pengaruh konseling terhadap 

kecemasan ibu inpartu pre operasi sectio cesarea di ruang bersalin 

Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari. 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian  di atas maka diangkat rumusan masalah 

penelitian yaitu mengenai “Bagaimana pengaruh konseling terhadap 

kecemasan pada ibu inpartu pre sectio ceasarea di Rumah Sakit 

Umum Dewi Sartika Kota Kendari tahun 2018? 

C.Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui pengaruh konseling terhadap kecemasan 

pada ibu inpartu pre operasi sectio cesarea di ruang bersalin Rumah 

Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari tahun 2018 

 2.Tujuan Khusus 

a. Untuk Mengetahui Kecemasan pre-Sectio Caesarea  sebelum 

dilaksanakan Konseling di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 

b. Untuk Mengetahui Kecemasan pre-Sectio Caesarea setelah 

dilaksanakan Konseling RSU Dewi Sartika Kota Kendari 
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c. Untuk Mengetahui pengaruh Konseling setelah dilakukan pre-

test dan post-test terhadap Kecemasan ibu inpartu pre sectio 

caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

  Diharapkan riset atau penelitian ini bermanfaat sebagai 

gambaran yang akan datang dalam melaksanakan asuhan 

kebidanan untuk mengurangi kecemasan pada ibu inpartu dalam 

mengahadapi persalinan pre sectio caesarea, serta hasil penelitian 

ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 

sebagai bahan penelitian yang akan datang 

 2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Sebagai bahan referensi atau bahan bacaan dalam 

perkembangan ilmu kebidanan untuk melakukan peneliti lebih 

dalam lagi. 

b. Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pengaruh 

konseling terhadap kecemasan pada ibu inpartu pre sectio 

caesarea, sehingga bisa melakukan intervensi yang tepat. Serta 

dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam mengembangkan 

dan menerapkan ilmu kebidanan. 
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c. Bagi masyarakat 

 Sebagai masukan pada masyarakat tentang pentingnya 

informasi yang akurat tentang tindakan sectio caesarea tatkala 

tindakan terakhir ini dipilih, sehingga masyarakat akan lebih 

berperan aktif dalam bidang kesehatan. 

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitian yang berjudul Pengaruh Konseling terhadap kecemasan ibu 

inpartu pre sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota 

Kendari, belum pernah dilakukan penelitian, namun judul-judul yang 

terkait antara lain : 

1. Cahaya Astuti Windi. 2013. Pengaruh pemberian informasi 

prabedah terhadap kecemasan pasien prabedah terencana di Irna 

bedah RS Muhammadiyah Palembang. Dengan alat ukur kuisioner 

dan tehnik sampling purposive serta variabel bebas yaitu pemberian 

informasi. Perbedaannya: penilitian ini mencari pengaruh pemberian 

informasi pra bedah terhadap kecemasan pasien pra bedah 

terencana dengan menggunakan tehnik purposive sampling, 

sedangkan penelitian saya mencari pengaruh konseling terhadap 

kecemasan ibu inpartu pre sectio caesarea dengan menggunakan 

quasy eksperimen dan tekhnik accidental sampling. 

2. Anggraeni, Ayu Aisya, Mahasiswi Program Studi SI Keperawatan 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2016. Dengan 

judul  “Gambaran Kecemasan pada pasien pre sectio caesarea di 
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Kota Salatiga”.dengan alat ukur wawancara dan desain penelitian 

Deskriptif. Hasil penelitian Hasil penelitian yang diperoleh dari 

wawancara terhadap tujuh partisipan menunjukkan gambaran 

kecemasan pada pasien pre sectio caesarea di 3 (tiga) Rumah Sakit 

Kota Salatiga. Perbedaannya penelitian ini menggunakan 

pengambilan sampel dengan random sampling dan menggunakan 

instrumen wawancara. Sedangkan penelitian saya menggunakan 

total sampling dengan instrumen kuisioner. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Pengertian Persalinan 

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan 

kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif dan 

serviks, dan diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2003) 

Persalinan  adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput 

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika 

prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 

minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) 

sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks 

(membuka dan menipis) dan berakhirnya dengan lahirnya plasenta 

secara lengkap. Ibu belum inpartu jika kontraksi uterus tidak 

mengakibatkan perubahan serviks (Gulardi, 2008) 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 2010). 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan 

janin turun kedalam jalan lahir. Persalinan dalam kehamilan normal 

adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 
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bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang 

kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Icesmi S K,dkk, 2013) 

2.  Sectio Caesarea 

a. Definisi 

 Istilah Sectio Cesarea berasal dari perkataan latin caedere yang 

artinya memotong. Pengertian ini semula dijumpai dalam roman law 

(lex Regia) dan Emperor’s Law (Lex Caesarea) yaitu undang-undang 

yang menghendaki supaya janin dalam kandungan ibu-ibu yang 

meninggal harus dikeluarkan dari dalam rahim. Dewasa ini sectio 

cesarea jauh lebih aman daripada dulu berkat kemajuan dalam 

antibiotika , transfusi darah, anastesi dan teknik operasi yang lebih 

sempurna. Karena itu ada kecenderungan untuk melakukan operasi ini 

tanpa dasar indikasi yang cukup kuat. Namun perlu diingat, bahwa 

seorang wanita yang telah mengalami operasi pasti akan menimbulkan 

cacat dan parut pada rahim yang dapat membahayakan kehamilan dan 

persalinan berikutnya, walaupun riwayat tersebut relatif kecil. 

 Sectio Cesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan 

membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut 

atau vagina; atau sectio cesarea adalah suatu histerotomia untuk 

melahirkan janin dari dalam rahim (Rustam mochtar, 2011). Pra bedah 

atau pre operasi merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan 

pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir 

sampai pasien di meja bedah. 
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b. Tipe-Tipe Sectio Caesarea  

Menurut Farrer (2001), tipe-tipe sectio caesarea ada dua macam 

yaitu:  

1) Sectio caesarea segmen bawah (SCSB)  

 Sectio caesarea segmen bawah merupakan pembedahan 

dengan membuat insisi melintang pada segmen bawah uterus. 

Resiko perdarahan menjadi lebih kecil karena segmen bawah 

uterus tidak begitu banyak mengandung pembuluh darah 

dibandingkan segmen atas.  

2) Sectio caesarea klasik  

 Sectio cesarea klasik merupakan pembedahan dengan membuat 

insisi Sectio cesarea klasik merupakan pembedahan dengan 

membuat insisi klasil hanya kadang-kadang dilakukan. Cara ini 

dilakukan jika segmen bawah tidak terjangkau karena adanya 

pelekatan atau rintangan plasenta, jika terdapat vena varikosa pada 

segmen bawah, dan terkadang juga dilakukan bagi janin yang 

letaknya melintang serta untuk melakukan histeroktomi cesarea. 

Jenis-jenis operasi sectio caesarea yaitu:  

1) Sectio caesarea abdomen  

 Sectio caesarea transperitonealis  

2) Sectio caesarea vaginalis  

 Menurut arah sayatan pada rahim, sectio caesarea dapat 

dilakukan sebagai berikut:  
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 a) Sayatan memanjang (longitudinal)  

b) Sayatan melintang (transversal)  

c) Sayatan huruf T  

3) Sectio caesarea klasik  

  Pembedahan Sectio caesarea klasik dilakukan dengan 

membuat sayatan sekitar 10cm memanjang pada korpus uteri. Saat 

ini teknik Sectio caesarea klasik jarang dilakukan karena memiliki 

banyak kekurangan namun pada kasus seperti operasi berulang 

dengan perlengketan organ, cara ini dapat dipertimbangkan.  

4) Sectio caesarea ismika (profunda)  

  Dilakukan dengan membuat sayatan melintang konkaf pada 

segmen bawah rahim (low cervical trasfersal) kira-kira sepanjang 

10cm.  

c. Indikasi   

Sectio Caesarea elektif dilakukan kalau sebelumnya sudah 

diperkirakan bahwa pelahiran per vaginam yang normal tidak cocok 

atau tidak aman. Kelahiran dengan Sectio Caesarea dilakukan untuk:  

1) Plasenta previa  

2) Letak janin yang tidak stabil dan tidak bisa dikoreksi  

3) Riwayat obstetrik yang jelek  

4) Disproporsi sefalopelvik  

5) Infeksi herpesvirus tipe II (genital)  

6) Riwayat Sectio Caesarea klasik  
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7)  Diabetes (kadang-kadang)  

8) Presentasi bokong (kadang-kadang)  

9) Penyakit atau kelainan yang berat pada janin, seperti eritoblastosis 

atau retardasi pertumbuhan yang nyata Sectio Caesarea 

emergensi dilakukan untuk:  

a) Induksi persalinan yang gagal  

b) Kegagalan dalam kemajuan persalinan  

c) Penyakit fetal atau maternal  

d) Diabetes atau pre-eklamasi yang berat  

e)  Persalinan macet  

f) Prolapsus funikuli  

g) Perdarahan hebat dalam persalinan  

h) Tipe tertentu malpresentasi janin dalam persalinan (Farrer,2001)  

d. Anestesi  

  Dalam sectio caesarea dapat menggunakan teknik anestesi lokal, 

ketamin, anestesia spinal, atau anestesia umum. Tetapi pilihan utama 

adalah anestesi spinal. Pada anestesia spinal, berikan 500 – 1000 ml 

cairan infus (Ringer Laktat atau NaCl) 30 menit sebelum anestesia 

untuk melakukan pre-load dan mencegah hipotensi (Saifuddin, 2009)  

e. Syarat dan Persiapan Sectio Caesarea  

1) Mengkaji ulang indikasi  

2) berlakukan konseling risiko dan keuntungan sectio caesarea  

dibandingkan persalinan pervaginam.  
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3) Sectio caesarea elektif dilakukan pada usia kehamilan diatas 38 

minggu.  

4) Memberikan informed concent kepada ibu dan satu orang 

perwakilan keluarganya dan melengkapi surat persetujuan tindakan 

medis.  

5) Tanyakan dan catat riwayat medis dan pembedahan, riwayat alergi 

obat dan makanan dan riwayat pembiusan pada operasi 

sebelumnya.  

6) Uterus dalam keadaan utuh karena pada sectio caesarea uterus 

akan diinsisi. Jika terjadi ruptura uteri, maka operasi yang dilakukan 

adalah laparotomi, dan tidak disebut sebagai sectio caesarea, 

meskipun pengeluaran janin juga dilakukan per abdominam  

7) Berat janin diatas 500 gram. (Saifuddin,2007) 

3. Kecemasan  

a. Definisi  

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cemas dapat 

diartikan sebagai tidak tentram hati karena khawatir atau takut. Cemas 

merupakan pengalaman subyektif yang ditandai oleh keresahan atau 

kekhawatiran juga ketegangan motorik dan kewaspadaan 

(M.Ghufron,Rini, 2014).  

  Stuart, et al (2006) menyatakan kecemasan adalah perasaan dan 

pengalaman subjektif individu yang tidak diamati secara langsung yang 

didahului oleh pengalaman yang baru dan dipacu oleh ketidaktahuan. 
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 Berdasarkan definisi tersebut bahwa kecemasan adalah perasaan 

yang tidak menyenangkan dan tidak enak, khawatir dan gelisah. 

Anxietas/ kecemasan (anxiety) adalah suatu keadaan dimana aprehensi 

atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk 

atau bahaya akan segera terjadi. Kecemasan adalah respon yang tepat 

terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi tidak normal bila 

tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau bila 

kecemasan datang tanpa ada penyebabnya terhadap perubahan 

lingkungan  

  Kecemasan atau ansietas adalah perasaan khawatir, takut yang 

penyebabnya tidak jelas. Rasa takut ditimbulkan oleh adanya 

ancaman, sehingga seseorang akan menghindar dari diri dan 

sebagainya. Kecemasan atau ansietas dapat ditimbulkan oleh adanya 

bahaya dari luar, mungkin juga bahaya dari dalam diri seseorang, dan 

pada umumnya ancaman itu samar-samar (M.Ghufron,Rini, 2014). 

 Kecemasan adalah masalah dalam perasaan yang ditandai 

dengan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan serta 

perasaan kesakitan, mengalami gangguan dalam tidak bisa menilai 

realitas, kepribadian masih tetap utuh, perilaku terganggu, tetapi masih 

dalam batas-batas normal (Jaya, 2015).  
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b. Predisposisi Kecemasan  

Menurut Jaya (2015) faktor predisposisi terjadinya kecemasan dapat 

dilihat dari: 

1) Pandangan psikoanalitik 

 Ansietas atau kecemasan adalah konflik emosional yang terjadi 

antara dua elemen kepribadian yaitu Id dan superego. Ego atau 

aku, berfungsi menengahi dalam tuntutan dari dua elemen yang 

bertentangan, dan fungsi ansietas adalah mengingatkan ego 

bahwa ada bahaya.  

2) Pandangan interpersonal  

Kecemasan muncul dari perasaan takut terhadap tidak adanya 

penerimaan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga 

berhubungan dengan perkembangan trauma, perpisahan dan 

kehilangan serta hal-hal yang menimbulkan kelemahan fisik.  

3) Pandangan perilaku  

Kecemasan merupakan perasaan frustasi yaitu segala sesuatu 

yang mengganggu kemampuan untuk mencapai tujuan yang  

diinginkan.  

4) Kajian keluarga  

Kajian keluarga menunjukkan bahwa dalam suatu keluarga 

gangguan kecemasan merupakan gangguan yang biasanya 

ditemukan. Terdapat tumpang tindih dalam gangguan ansietas dan 

antara gangguan ansietas dengan depresi.  
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5) Kajian biologis  

Menurut Kajian biologis bahwa reseptor khusus untuk 

benzodiazepin terdandung dalam otak. Reseptor ini mungkin 

memantau dan mengatur kecemasan.  

6) Teori kognitif  

Kecemasan timbul karena stimulus yang datang tidak dapat 

ditanggapi dengan respon yang sesuai.  

c. Presipitasi Kecemasan  

Faktor presipitasi dari kecemasan adalah sebagai berikut (Jaya, 2015):  

a. Ancaman terhadap integritas diri  

Ketidakmampuan fisiologis yang akan datang dapat menurunkan 

kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.  

b. Ancaman terhadap sistem diri  

Membahayakan fungsi sosial, identitas dan harga diri. Sedangkan 

kemampuan individu dalam beradaptasi terhadap faktor yang 

berhubungan dengan kecemasan sangat tergantung pada usia, 

status kesehatan, jenis kelamin, pengalaman, sistem pendukung, 

intensitas stresor dan tahap perkembangan.  
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d. Faktor Penyebab Kecemasan  

 Menurut M.Gufron dan Rini .R (2014) faktor penyebab kecemasan 

multifaktorial antara lain:  

1) Biologis  

Kecemasan terjadi akibat dari reaksi saraf otonom yang 

berkelibihan dengan naiknya sistem tonus saraf simpatis, terjadi 

peningkatan pelepasan katekolamin dan naiknya norepinefrim.  

2) Psikologis  

Kecemasan dapat muncul karena impuls bawah sadar (misalnya 

seks, sgresi, dan ancaman yang masuk ke alam bawah sadar). 

Reaksi pergeseran (displecement) dapat mengakibatkan reaksi 

fobia. Kecemasan merupakan peringatan subjektif atas adanya 

bahaya yang tidak dikenali sumbernya  

3) Sosial  

Cemas dapat terjadi karena frustasi, tekanan, konflik atau krisis. 

Kecemasan timbul akibat hubungan interpersonal dimana individu 

menerima suatu keadaan yang menurutnya tidak disukai oleh 

orang lain yang berusaha memberikan penilainnya atas opininya. 

e. Gejala 

  Orang yang mengalami kecemasan tidak mampu menghadapi 

perasaan cemas yang parah dan kuat, perasaan tersebut sangat kuat 

sehingga mereka tidak mampu berfungsi baik dalam kehidupan sehari-

hari. Kecemasan mereka tidak menyenangkan dan membuat mereka 
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sulit menikmati situasi-situasi pada umumnya (Halghin dan 

Whitsbourne, 2010). Orang dengan gangguan kecemasan umum sering 

kali berjuang keras dengan kecemasan yang sulit untuk dikendalikan. 

Usaha mereka untuk mengendalikan kekhawatiran biasanya mengalami 

kegagalan dan mereka menderita sejumlah gejala psikologis maupun 

fisiologis yang memengaruhi fungsi kehidupan secara umum, aspek 

pekerjaan, dan sosial. Mereka mudah merasa tidak berdaya dan sering 

kali berada dalam keadaan tertekan dan sulit untuk berkonsentrasi, 

terkadang merasakan ketegangan yang sangat besar sehingga mereka 

tidak dapat berpikir. Pada malam hari, mereka sulit untuk tidur atau 

untuk tetap tidur; pada siang hari, mereka merasa kelelahan, mudah 

marah, dan tegang (Halghin dan Whitsbourne, 2010). mengungkapkan 

gejala kecemasan ada dua yaitu gejala fisiologis dan gejala psikologis. 

Gejala psikologis adalah kecemasan sebagai gangguan kejiwaan. Ciri-

cirinya adalah tegang, takut, khawatir, bingung, tidak bedaya, tidak 

dapat memusatkan perhatian, tidak tentram, rendah hati, ingin lari dari 

kenyataan hidup, perubahan emosi, turunnya kepercayaan diri, tidak 

ada motivasi, takut, khawatir dan tegang. Sedangkan Gejala fisik 

(fisiologis), yaitu kecemasan yang sudah mempengaruhi gejala-gejala 

fisik pada fungsi sistem saraf pada tubuh. Ciri-cirinya yaitu ujung jari 

terasa dingin, tekanan darah meningkat, detak jantung cepat, keringat 

bercucuran, pencernaan tidak teratur, tidur tidak nyenyak, mudah lelah, 

nafas sesak, kepala pusing dan nafsu makan hilang. 
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f. Tipe Gangguan Kecemasan 

Freud dalam Hall dan Lindzey (2009) membedakan tiga macam 

kecemasan, yakni kecemasan realitas, kecemasan neurotik dan 

kecemasan moral atau perasaan bersalah. 

1) Kecemasan realitas 

Kecemasan realitas merupakan rasa takut terhadap bahaya-

bahaya nyata didunia luar. 

2) Kecemasan neurotik 

Kecemasan neurotik adalah rasa takut dengan insting-instingnya 

yang akan lepas kendali dan menyebabkan seseorang berbuat 

sesuatu yang bisa membuatnya mendapat masalah. Kecemasan 

neurotik merupakan ketakutan terhadap hukuman yang mungkin 

terjadi jika suatu insting dipuaskan, bukan ketakutan terhadap 

insting-insting itu sendiri melainkan. 

3) Kecemasan moral atau perasaan-perasaan bersalah 

Kecemasan moral merupakan perasaan takut terhadap suara hati 

diri sendiri. Orang-orang dengan super egonya yang berkembang 

dengan baik lebih merasa bersalah jika mereka berpikir atau 

melakukan bahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan norma moral dimana mereka dibesarkan. 
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f.  Klasifikasi Tingkat Kecemasan 

Secara luas, tingkatan kecemasan ada empat (Jaya, 2015) yaitu: 

1) Kecemasan ringan 

Kecemasan ringan berkaitan dengan tekanan kehidupan sehari-

hari, pada tahap ini seseorang menjadi waspada dan lapangan 

persepsi meningkat. Penglihatan, pendengaran, dan pemahaman 

melebihi sebelumnya. Tipe kecemasan ini dapat memotivasi seseorang 

untuk belajar dan tumbuh kreatif. Namun akan membawa dampak 

pada diri individu yaitu pada kecemasan ini waspada akan terjadi, 

mampu menghadapi situasi yang bermaslah, ingin tahu, mengulang 

pertanyaan dan kurang tidur. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini 

adalah iritabel, kelelahan, persepsi meningkat, tingkah laku sesuai 

situasi, kesadaran tinggi. 

2) Kecemasan sedang 

Fokus perhatiannya dekat, lapangan persepsi menyempit, lebih 

sempit dari penglihatan, pendengaran dan pemahaman orang lain. 

Mengalami hambatan dalam memperhatikan hal-hal tertentu, cukup 

kesulitan saat berkonsentrasi, kesulitan dalam beradaptasi dan 

menganalisis, perubahan nada atau suara, pernafasan dan denyut nadi 

meningkat serta tremor, kelelahan meningkat, denyut nadi cepat, 

pernafasan meningkat, ketegangan otot menngkat, bicara cepat, 

persepsi menyempit, mudah tersinggung, tidak sabar. 

3) Kecemasan berat 
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Persepsi atau pandangan individu menurun, hanya memfokuskan 

pada hal-hal yang khusus dan tidak mampu berpikir lebih berat lagi, 

dan membutuhkan pengaturan atau suruhan untuk memfokuskan pada 

hal-hal lain, tidak dapat lebih memperhatikan meskipun diberi instruksi, 

pembelajaran sangat terganggu, kebingungan, tidak mampu 

berkonsentrasi, penurunan fungsi, kesulitan untuk memahami situasi 

yang dihadapi saat ini, kesulitan untuk memahami dalam 

berkomunikasi, serta takikardi, sakit kepala, mual dan pusing, 

insomnia, bingung. 

4) Panik 

Berhubungan dengan ketakutan. Pada tahap ini hal-hal kecil 

terabaikan dan tidak lagi dapat diatus atau disuruh. Terjadi 

menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, 

peningkatan aktivitas motorik, penyimpangan persepsi, tidak mampu 

mengintegrasikan pengalaman, tidak fokus pada saat ini, tidak mampu 

melihat dan memahami situasi, kehilangan cara untuk mengungkapkan 

apa yang ada dipikirannya. Tanda dan gejala yang muncul pada tingkat 

ini adalah susah bernafas, dilatasi pupil, pucat, pembicaraan 

inkoheren, berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan delusi. 

 Kecemasan diukur dengan skala HARS (Humilton Anxiety Rating 

Scale). Di dalam Humilton Anxiety Rating Scale terdapat 14 pertanyaan 

yang didasarkan pada gejala-gejala yang muncul pada kecemasan. 
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Skala HARS Menurut Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) penilaian 

kecemasan terdiri dan 14 item, meliputi: 

1) Perasaan Cemas firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah 

tensinggung. 

2) Ketegangan merasa tegang, Lesu, mudah terkejut, tidak dapat 

istirahat dengan nyenyak, mudah menangis, gemetar, dan gelisah 

3) Ketakutan : takut terhadap gelap, bila tinggal sendiri terhadap 

orang asing, takut pada binatang besar, pada keramaian lalu 

lintas, pada kerumunan orang banyak. 

4) Gangguan tidur sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, 

tidur tidak pulas dan mimpi buruk, mimpi yang menakutkan. 

5) Gangguan kecerdasan : Daya ingat buruk, sulit konsentrasi dan 

sering bingung.. 

6) Perasaan depresi : hilangnya minat, sedih, bangun dini harii 

berkurangnya kesenangan pada hoby, perasaan berubah-ubah 

sepanjang hari. 

7) Gejala somatik: nyeni otot-otot dan kaku, kedutan otot, gertakan 

gigi, dan suara tidak stabil  

8) Gejala sensorik: Telinga berdengung, penglihatan kabur, muka 

merah dan pucat, merasa lemah dan perasaan ditusuk-tusuk. 

9) Gejala kardiovaskuler : denyut nadi cepat, berdebar-debar, nyeri 

di dada, denyut nadi mengeras, rasa lemah seperti mau pingsan 

dan detak jantung hilang sekejap. 
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10) Gejala pemapasan : rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, 

merasa napas pendek, dan sering menarik napas panjang. 

11) Gejala gastrointestinal: sulit menelan, mual dan muntah, berat 

badan menurun, konstipasi, perut melilit, gangguan pencernaan, 

nyeri lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan panas di 

perut dan perut terasa penuh/kembung. 

12) Gejala urogenital : sering kencing, tidak dapat menahan kencing, 

aminorea, ereksi lemah atau impotensi. 

13) Gejala vegetatif : mulut kering, muka kering, mudah berkeringat 

pusing atau sakit kepala dan bulu roma berdiri, 

14) Perilaku sewaktu wawancara : gelisah,tidak tenang, 

mengkerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot 

meningkat dan napas pendek dan cepat dan muka merah. 

Cara Penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai 

dengan kategori: 

0 = tidak ada gejala sama sekali 

1 = Ringan / Satu gejala dari pilihan yang ada 

2 = Sedang / separuh dari gejala yang ada 

3 = Berat / lebih dari separuh gejala yang ada 

4 = sangat berat /semua gejala ada 

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor 

dan item 1-14 dengan hasil: 
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1.  Skor kurang dari 6 = tidak ada kecemasan. 

2.  Skor 7 – 14 = kecemasan ringan. 

3.  Skor 15 – 27 = kecemasan sedang. 

4.  Skor lebih dari 27 = kecemasan berat. 

(Nursalam, 2009) 

4. Konseling 

a. Definisi 

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan 

lengkap, dilakukan secara sistematis dengan paduan keterampilan 

komunikasi interpersonal, tehnik bimbingan dan pengetahuan klinik 

yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat 

ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau 

upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Saifuddin,2001) 

Kurtz (1998), menyatakan bahwa komunikasi efektif justru 

tidak memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan 

waktu lebih sedikit karena dokter terampil mengenai kebutuhan pasien. 

Atas dasar kebutuhan pasien, dokter melakukan manajemen 

pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien untuk tercapainya 

pengertian yang sama dan kesepakatan yang dibangun besama 

pasien pada setiap langkah penyelesaian masalah. 

Secara umum definisi komunikasi adalah sebuah proses 

penyampaian pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada 

orang lain melalui suatu cara tertentu, sehingga orang lain tersebut 
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mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau 

informasi (effendy, 2009). 

b. Jenis Konseling 

Terdapat tiga jenis konseling yaitu : 

1) Konseling Jangka Pendek ( short term counseling) 

Konseling jangka pendek umumnya dilakukan untuk mengatasi 

masalah klien yang relatif mudah. Konseling ini berorientasi 

pada penyelesaian masalah klien dan keluarga yang 

memerlukan tindakan segera (immediate problem sloving). 

2) Konseling Jangka Panjang (long term counseling) 

Konseling jangka panjang adalah konseling yang 

diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu (tidak cukup 

hanya sekali pertemuan) untuk mengatasi masalah. Pada 

praktiknya, klien berkonsultasi dengan bidan setiap hari, setiap 

minggu atau bahkan setiap bulan. 

3) Konseling Motivasi 

Konseling Motivasi meliputi diskusi tentang peraaan dan minat 

klien. Sering kali kita menjumpai klien yang tidak memiliki minat 

atau dorongan diri untuk melakukan perawatan diri. Klien 

tampak tidak kooperatif terhadap program terapi atau pasif 

melakukan perawatan diri dan kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkan derajat hidupnya. 
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c. Tujuan konseling 

1) Membantu klien memecahkan masalah, meningkatkan 

keefektifan individu dalam mengambil keputusan 

2) Membantu pemenuhan kebutuhan klien 

3) Mengubah sikap dan tingkah laku yang negatif menjadi positif 

(menguntungkan klien) 

d. Fungsi Konseling dalam Praktik Kebidanan 

  Fungsi konseling adalah : 

1) Pencegahan : Mencegah timbulnya masalah kesehatan. 

2) Penyesuaian :Membantu klien mengalami perubahan biologis, 

psikologis, kultural dan lingkungan . 

3) Perbaikan  :Perbaikan terjadi bila ada penyimpangan perilaku 

klien 

4) Pengembangan :Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

serta peningkatan derajat kesehatan. 

e. Proses Konseling 

1)  Pembinaan hubungan baik (rapport) : Pembinaan hubungan baik 

dimulai sejak awal pertemuan dengan klien dan perlu dijaga 

seterusnya dengan : 

a.  Memberi salam pada awal setiap pertemuan. 

b.  Memperkenalkan diri 

c. Menciptakan suasana nyaman dan aman. 

d. Memberikan perhatian penuh pada klien (SOLER).  

http://www.lusa.web.id/konseling/
http://www.lusa.web.id/tag/pencegahan/
http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/perubahan/
http://www.lusa.web.id/tag/psikologis/
http://www.lusa.web.id/tag/lingkungan/
http://www.lusa.web.id/tag/perilaku/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/pengetahuan/
http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/aman/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/soler/
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1) S : Face your clients squarely (menghadap klien) & smile/ 

nod at clients (senyum/ mengganggukkan kepala). 

2) O: Open and Non Judgemental Facial Expression 

(ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak 

menilai).  

3) L : Lean Towards Client (tubuh condong kearah klien).  

4) E : Eye Contact in a culturally- Acceptable Manner (kontak 

mata/ tatap mata sesuia dengan cara yang diterima 

budaya setempat).  

5) R : Relaxed and Friendly Manner (santai dan sikap 

bersahabat). 

e.  Bersabar. 

f.  Tidak memotong pembicaraan klien 

2)  Pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan perencanaan 

Setelah mendapatkan dan memberikan cukup informasi sesuai 

dengan masalah dan kondisi klien, konselor membantu klien 

memecahkan masalah yang dihadapi atau membuat 

perencanaan untuk mengatasi masalah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan adalah 1) fisik, (2) 

emosional, (3) rasional, (4) praktikal, (5) interpesonal, (6) 

struktural. 

http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/kepala/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/kontak-mata/
http://www.lusa.web.id/tag/kontak-mata/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/informasi/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
http://www.lusa.web.id/tag/faktor/
http://www.lusa.web.id/tag/faktor/
http://www.lusa.web.id/tag/keputusan/
http://www.lusa.web.id/tag/fisik/
http://www.lusa.web.id/tag/emosional/
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3) Menindaklanjuti Pertemuan: Menindaklanjuti pertemuan 

konseling dengan membuat rangkuman, merencanakan 

pertemuan selanjutnya/ merujuk klien. 

f. Prinsip Dasar Keterampilan Konseling 

  Kemampuan menolong orang lain digambarkan dalam sejumlah 

keterampilan yang digunakan oleh seseorang sesuai degan 

profesinya meliputi: 

1) Pengajaran 

2) Nasehat dan bimbingan 

3) Pengambilan tindakan langsung 

4) Pengelolaan 

5) Konseling 

g. Tempat Konseling 

Proses konseling tidak harus dilakukan diruangan formal yang 

dilengkapi dengan perabotan dan berbagai materi informasi. 

Walaupun terkadang mungkin masih ideal, namun hebdaknya kita 

juga harus lebih fleksibel terhadap klien. Klien dengan pre sectio 

caesarea yang sementara berbaring diruangan membutuhkan 

dukungan dari konselor; keberadaan konselor didekat klien, dimana 

dukungannya dapat menenangkan perasaan klien (M.Taufik,2010). 

B. Landasan Teori 

  Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, 

dilakukan secara sistematis dengan paduan keterampilan komunikasi 

http://www.lusa.web.id/konseling/
http://www.lusa.web.id/tag/klien/
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interpersonal, tehnik bimbingan dan pengetahuan klinik yang bertujuan 

untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah 

yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk 

mengatasi maslah tersebut (Saifuddin,2001) 

Kurtz (1998), menyatakan bahwa komunikasi efektif justru tidak 

memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan 

waktu lebih sedikit karena dokter terampil mengenai kebutuhan pasien. 

Atas dasar kebutuhan pasien, dokter melakukan manajemen 

pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien untuk tercapainya 

pengertian yang sama dan kesepakatan yang dibangun besama 

pasien pada setiap langkah penyelesaian masalah. Tujuan Konseling 

Membantu klien memecahkan masalah, meningkatkan keefektifan 

individu dalam mengambil keputusan, Membantu pemenuhan 

kebutuhan klien, Mengubah sikap dan tingkah laku yang negatif 

menjadi positif (menguntungkan klien) 

Proses konseling tidak harus dilakukan diruangan formal yang 

dilengkapi dengan perabotan dan berbagai materi informasi. Walaupun 

terkadang mungkin masih ideal, namun hendaknya kita juga harus 

lebih fleksibel terhadap klien. Klien dengan pre sectio caesarea yang 

sementara berbaring diruangan membutuhkan dukungan dari konselor; 

keberadaan konselor didekat klien, dimana dukungannya dapat 

menenagkan perasaan klien (M.Taufik,2010). 
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka teori pengaruh konseling terhadap kecemasan ibu inpartu pre 

sectio caesarea 

 (Sumber: dimodifikasi dari teori Gulardi 2008, Nursalam 2009, M.Taufik, 

2010) 
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D. Kerangka Konsep 

 Kerangka konseptual Pengaruh Konseling terhadap Kecemasan 

ibu inpartu pre sectio caesarea dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

  

 

 

 

Keterangan : 

Variabel Independent : Konseling 

Variabel Dependent  : Kecemasan Ibu Inpartu Pre Sectio Caesarea  

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Pengaruh konseling terhadap kecemasan 

ibu inpartu pre Sectio Caesarea 
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E. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan peneliti . Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Ha : Ada pengaruh Konseling terhadap kecemasan pada ibu inpartu pre 

sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari 

tahun 2018 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan quasy 

eksperimen dengan Jenis penelitian ini menggunakan metode quasy 

eksperimen tanpa kelompok control dengan pendekatan one group 

post test design. Rancangan menggunakan dua kelompok sampel 

yang diwawancara sebanyak dua kali, yaitu observasi sebelum 

eksperimen (01) disebut pre test, dan observasi sesudah eskperimen 

(02) disebut post test. Pretest dan posttest dilakukan dengan 

menggunakan lembar Kuisioner (Nursalam, 2009) pengaruh konseling 

terhadap kecemasan ibu Inpartu pre sectio caesarea di Rumah Sakit 

Umum Dewi Sartika Kota Kendari.  

 Desain penelitian one group pre test – post test.  

Pretest  Perlakuan  Posttest  

01  X  02  

Keterangan : 

O1 : observasi pre test (Kecemasan pre sectio caesarea) 

X : perlakuan (Konseling) 

O2 : observasi post test (Kecemasan post konseling) 
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B. Waktu Dan Tempat 

1. Tempat Penelitian  

Tempat Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika 

Kota Kendari.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian telah dilakukan pada tanggal 4 Juli sampai 

dengan 6 Agustus 2018. 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu inpartu pre sectio 

caesarea di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari pada 

bulan juli tahun 2018 sejumlah 30 orang. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 

inpartu pre sectio cesarea di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika 

Kota Kendari pada bulan juli sejumlah 30 orang. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

total sampling yaitu semua anggota populasi dijadikan sebagai 

sampel penelitian. 

Adapun kriteria sampling sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi 

oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai 

sampel (Notoadmodjo, 2012). 
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1) Ibu-ibu bersalin dengan sectio caesaria 

2) Ibu-ibu bersalin dengan sectio caesaria yang bersedia diteliti 

b. Kriteria Eklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sampel ( Notoadmodjo, 2012). 

1) Terdapat keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

 dilakukan seperti kesadaran ibu kurang baik 

2) Ibu bersalin dengan sectio caesaria yang menderita 

 gangguan jiwa. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independent 

 Variabel Independent adalah suatu stimulus aktivitas yang 

dimanipulasi oleh peneliti untuk menciptakan suatu dampak pada 

dependen variabel (Nursalam, 2009). Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel independent adalah Konseling. 

2. Variabel dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas atau variabel independen (Nursalam, 2009). Pada  

penelitian ini variabel dependen adalah kecemasan ibu pre sectio 

caesarea 

E. Definisi Operasional 

1. Konseling 

Konseling merupakan proses pemberian informasi objektif dan 

lengkap, dilakukan secara sistematis dengan paduan keterampilan 
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komunikasi interpersonal, tehnik bimbingan dan pengetahuan klinik 

yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya 

saat ini. 

2. Kecemasan ibu pre Sectio Caesarea 

kecemasan ibu pre sectio caesarea adalah suatu kedaan yang 

ditandai oleh rasa takut disertai dengan gejala somatik pada ibu 

hamil dalam menghadapi persalinan sectio caesarea. 

Kriteria Objektif: 

14 skala HARS dengan penilaian 

a. Skor kurang dari 6  = tidak ada kecemasan. 

b. Skor 7 – 14  = kecemasan ringan. 

c. Skor 15 – 27   = kecemasan sedang. 

d. Skor lebih dari 27  = kecemasan berat. 

 (Skala HARS Humilton Anxiety Rating Scale, yang dikemukakan 

Nursalam, 2009). 

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dimana data yang 

diteliti yaitu menggunakan perhitungan atau angka-angka. 

2. Sumber data 

 Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari hasil 

kuisioner yang diberikan kepada responden. 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk pengumpulan data 

(Notoadmodjo, 2012). Dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

digunakan alat berupa kuisioner.. Isi kuisioner mencakup data-data 

demografi diantaranya : 

a. Pertama memberikan persetujuan menjadi responden dan petunjuk 

pengisian kuesioner sebelum responden menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang diberikan. 

b. Kuisioner Humilton Anxiety Rating Scale yang terdiri dari 14 

pertanyaan yang didasarkan pada gejala-gejala yang muncul pada 

kecemasan. Kuisioner ini telah diuji validitas dan reabilitas 

diberikan kepada responden. 

 Cara Penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai 

dengan kategori: 

0 = tidak ada gejala sama sekali 

1 = Satu dari gejala yang ada 

2 = Sedang/ separuh dari gejala yang ada 

3 = berat/lebih dari ½ gejala yang ada 

4 = sangat berat semua gejala ada 

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor 

dan item 1-14 dengan hasil: 

1.  Skor kurang dari 6 = tidak ada kecemasan. 

2.  Skor 7 – 14 = kecemasan ringan. 
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3.  Skor 15 – 27 = kecemasan sedang. 

4.  Skor lebih dari 27 = kecemasan berat. 

H. Etika Penelitian 

1. Confidentiality (kerahasiaan) 

 Kerahasiaan yang diberikan subjek penelitian dijamin oleh peneliti 

dan tidak akan disampaikan kepada pihak lain yang tidak berkaitan 

dengan penelitian. 

2. Anomity (tanpa nama) 

 Untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek, maka dalam kegiatan 

pendokumentasian hasil penelitian ini, peneliti hanya akan 

menggunakan initial nama responden untuk menjelaskan 

karakteristik responden penelitian. 

I. Alur Penelitian 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Mengurus surat pengantar dari kampus, dan mengurus surat izin 

dari Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari. 

b. Memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan 

penelitian dan bila bersedia menjadi responden dipersilahan 

menandatangani informet concent.  

c. Responden mengisi semua pertanyaan pre-test dalam kuisioner, 

kemudian diserahkan kepada peneliti  

d. Peneliti melakukan konseling kepada responden 
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e. Responden mengisi semua pertanyaan post-test dalam 

kuisioner, kemudian diserahkan kepada peneliti  

f. Pengolahan data, pengecekan, dan kelengkapan data scoring, 

coding dan tabulating.  

2. Kerangka Kerja 

 

 

g.  

h.  

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.1  
Kerangka kerja Pengaruh Konseling terhadap Kecemasan ibu  

inpartu pre- Sectio Caesarea (Nursalam,2009) 
 

J. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data melalui 

tahapan Editing, Coding, Scoring, dan Tabulating.  

 

 

 

Populasi Penelitian : Semua ibu inpartu pre sectio caesarea di RS 

Dewi Sartika dari bulan 7-8 2018 

Sampel penelitian adalah ibu pre sectio caesarea yang 

berjumlah 30 orang dan diperoleh melalui tehnik total 

sampling 

 

 

Publikasi 

Kesimpulan  

Pengolahan dan analisis data 

Pengumpulan data 
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a. Editing  

Editing adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti 

kembali apakah isian pada lembar pengumpulan data (Kuisioner) 

sudah cukup baik sebagai upanya menjaga kualitas data agar 

dapat diproses lebih lanjut 

b. Coding 

Coding adalah mengklafikasikan jawaban dari responden menurut 

kriteria tertentu. Klafikasi pada umumnya ditandai dengan kode 

tertentu yang biasanya berupa angka (Nasir Moh,2005).  

c. Scoring 

Scoring adalah penentuan jumlah score, tahap ini meliputi nilai 

untuk masing-masing pertnyaan dan penjumlahan hasil scoring dari 

semua pertanyaan. 

d. Tabulating 

Tabulating adalah kegiatan untuk meringkas data yang masuk 

kedalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan. Proses tabulasi 

meliputi mempersiapkan tabel dengan kolom dan baru yang 

disusun dengan cermat untuk mengelompokan data tentang 

variabel. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisi univariat digunakan untuk menjelaskan 

karakteristik masing-masing variabel yang diteliti dan akan  
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menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel. 

Variabel yang dianalisis adalah variabel bebas dan variabel 

terikat. formula sebagai berikut :  

  
 

 
   

Keterangan:  

x : Presentase variabel diteliti  

f : Kriteria penelitian terhadap responden  

n : Jumlah sampel  

k : Konstanta (100 %)   (Sugiyono, 2008 

b. Analisis Bivariat dengan uji wilcoxon 

Untuk menguji perbedaan antar data berpasangan, menguji 

komparasi antar dua pengamatan sebelum dan sesudah (pre 

dan post design) dan mengetahui efektivitas suatu perlakuan. 

Digunakan jika data tidak berdistribusi secara normal.  

Pengambilan Kesimpulan dari pengujian hipotesa adalah jika  

value < 0,05 dan tidak ada Pengaruh jika  value > 0,05 atau X
2 

hitung  X2 tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada 

Pengaruh dan X
2 hitung < X

2 tabell maka Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti tidak ada pengaruh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Letak Geografis Rumah Sakit 

RSU Dewi Sartika Kota Kendari terletak dijalan Kapten Piere 

Tendean No. 118 Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Lokasi ini sangat strategis karena berada ditengah-tengah 

lingkungan  pemukiman penduduk dan mudah dijangkau dengan 

kendaraan umum karena berada disisi jalan raya dengan batas-batas 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara  : Perumahan Penduduk 

b. Sebelah Selatan  :Jalan raya Kapten Piere Tendean 

c. Sebelah Timur  :Perumahan Penduduk 

d. Sebelah Barat  : Perumahan Penduduk 

2. Organisasi dan Manajemen 

Pemimpin RSU Dewi Sartika Kendari disebut  Direktur. Direktur 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada 

pemilik rumah sakit dalam hal ini ketua yayasan Widya Ananda 

Nugraha dan dibantu oleh kepala Tata Usahadan 4 (empat) orang 

kepala bidang yakni; Kepala Bidang Keuangan dan Klaim, Kepala 

Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik, dan 

Kepala Bidang Perlengkapan dan Sanitasi. 
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  Penelitian telah dilakukan pada tanggal 4 Juli sampai 6 Agustus   

2018 pada pada ibu inpartu pre- sectio caesarea di Rumah Sakit 

Umum Dewi Sartika  Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan one 

group pre-test post-test desain. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan tehnik total sampling sehingga didapatkan jumlah sampel 

sebanyak 30 orang. Dilakukan pre-test  terlebih dahulu dengan 

membagikan kuesioner kepada responden, setelah itu peneliti 

memberikan konseling  kepada responden, dan setelah itu dibagikan 

lagi kuesioner dengan item pertanyaan yang sama seperti pre-test. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi respoden berdasarkan umur 

No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 <20 5 16.7 
2 20-35 18 60 
3 >35 7 23.3 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Dari table 4.1 frekuensi usia terbanyak pada rentang usia 20-35 

tahun yaitu sebanyak 18 orang atau 60% sedangkan frekuensi usia 

paling sedikit pada rentang usia <20 tahun yaitu sebanyak 5 orang. 
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b. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi respoden berdasarkan pendidikan 

No Jenjang pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 SD 3 10 
2 SMP 2 6.7 
3 SMA 14 46.6 
4 Perguruan Tinggi 11 36.7 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Dari table 4.2 frekuensi jenjang pendidikan terbanyak yaitu 

perguruan tinggi sebanyak 14 orang atau 46.6% sedangkan 

frekuensi jenjang pendidikan paling sedikit yaitu  SMP sebanyak 2 

orang. 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi respoden berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan  Frekuensi Persentase (%) 

1 IRT 12 40 

2 Wiraswasta 7 23.3 

3 PNS 11 36.7 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Dari tabel 4.3 frekuensi pekerjaan terbanyak yaitu IRT 

sebanyak 12 orang atau 40% sedangkan frekuensi pekerjaan paling 

sedikit yaitu  wiraswasta sebanyak 7 orang. 
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d. Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Paritas 

No Paritas Frekuensi Persentase (%) 

1 Primipara  18 60 
2 Multipara 12 40 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Dari tabel 4.4 dapat terlihat bahwa ibu inpartu pre-sectio 

caesarea primipara lebih banyak dibandingkan dengan ibu 

multipara. 

e. Tabel 4.5 Distribusi Responden dalam penelitian ini adalah ibu 

Inpartu pre sectio caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 

Kategori Tingkat Kecemasan 
 Pre-test Post-test 

 N % N % 
Tidak ada kecemasan 0 0 3 10 
Kecemasan ringan 2 6.7 8 26.7 
Kecemasan sedang 20 66.6 19 63.3 
Kecemasan berat 8 26.7 0 0 

Jumlah 30 100 30 100 

  Sumber : Data Primer, 2018 

 Dari Tabel 4.4 didapatkan hasil pada saat pre-test 

responden paling banyak mengalami kecemasan sedang yaitu 

sebanyak 20 responden atau 66.6%, sedangkan yang mengalami 

kecemasan berat 8 orang atau 26.7 % dan frekuensi paling sedikit 

adalah kecemasan ringan yaitu sebanyak 2 orang atau 6.7%. Pada 

saat post-test hasil yang ditunjukkan yaitu tidak ada lagi yang 

megalami kecemasan berat. Responden mengalami kecemasan 

sedang dengan frekuensi terbanyak yaitu 19 responden atau 
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63.3%, serta terdapat 3 atau 10% responden yang tidak 

mengalami kecemasan. 

2. Analisis Bivariat 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, akan dilakukan 

analisis dengan uji T berpasangan , kemudian data diolah dengan 

SPSS versi 22. Namun, sebelum itu karena data yang disajikan 

merupakan data skala numeric maka harus dilakukan uji 

normalitas data terlebih dahulu agar bisa dianalisis menggunakan 

uji T berpasangan. 

Jenis data Sig. (2-tailed) Α Keterangan 

Uji normalitas 
data pre-test 0.009 p>0,05 

Data tidak 
berdistribusi 
secara normal 

Uji normalitas 
data post-test 0.441 p>0,05 

Data 
berdistribusi 
secara normal 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa data pre-test tidak 

berdistribusi secara normal, maka uji T tidak dapat digunakan. 

Maka dalam penelitian kali ini uji analisis yang akan digunakan 

adalah Wilcoxon. Analisis ini bertujuan untuk  mengetahui apakah 

terdapat pengaruh konseling dengan tingkat kecemasan ibu 

bersalin pre-sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika 

kota kendari. 
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Tabel 4.6 pengaruh konseling dengan tingkat kecemasan 

ibu Inpartu  pre-sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Dewi 

Sartika kota Kendari 

Tingkat Kecemasan N Mean P 

Sebelum Konseling 
30 21.6 

0.000 
Sesudah Konseling 30 13.0 

 Sumber : Data Primer, 2018 
Berdasarkan hasil uji analisis pada tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa penelitian dari 30 responden diperoleh rata-rata skor 

sebelum konseling adalah 21.6 sedangkn sesudah konseling 

adalah 13.0. Dari tabel diatas terlihat  nilai signifikansi (p) sebesar 

0.000 (p < 0,05) yang menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh 

yang kuat antara konseling dengan tingkat kecemasan ibu inpartu 

pre-sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika kota 

Kendari 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden berdasarkan umur, pendidikan, 

pekerjaan dan Paritas 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sebagian besar 

responden berusia 20-35 tahun yaitu sebanyak 18 responden. 

Pada usia 20-35 tahun merupakan usia yang paling produktif dan 

paling aman bagi wanita untuk menjalakan kehamilan. Karena 

pada rentang umur 20-35 tahun organ-organ reproduksi telah siap 

untuk menerima kehamilan. Namun, tidak sedikit pula pada saat 

persalinan mengalami penyulit-penyulit. Hal inilah yang biasanya 
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seorang ibu hamil harus melahirkan melalui tindakan sectio 

caesarea. Tindakan operatif pastinya menimbulkan kecemasan 

bagi yang akan mengalaminya. Sebab itulah diperlukan 

komunikasi dan konseling sangat diperlukan. Umur dapat 

mempengaruhi daya tangkap seseorang dalam menerima 

penjelasan atau konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan, 

semakin bertambah usia seseorang maka akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang. Selain 

itu semakin cukup umur seseorang akan lebih dewasa dan mudah 

untuk memahami hal-hal yang disampaikan mengenai tindakan 

operatif (Notoatmojdo, 2010). 

Berdasarkan penelitian diketahui mayoritas responden 

berpendidikan SMA/sederajat yaitu sebanyak 14 orang. Astria 

(2009) menyatakan bahwa responden yang memiliki tingkat 

pendidikan dasar menengah cenderung lebih banyak mengalami 

kecemasan dari pada ibu yang memiliki pendidikan tinggi. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin 

mudah seseorang untuk menerima informasi sehingga semakin 

banyak pula pengetahuan yang dimiliki (Notoatmodjo, 2007).  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian 

pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga sebanyak 12 

orang. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan latar belakang 

pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi proses persalinan. 
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Pekerjaan sebagai PNS maupun wiraswata yang padat juga dapat 

menyebabkan kelelahan dan stress sehingga dapat berpengaruh 

pada saat persalinan (sumelung, Krunde, Karundeng, 2014) 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar ibu bersalin 

adalah primipara sebanyak 18 responden. Keadaan seorang 

wanita yang baru pertama kali akan mengalami persalinan 

menyebabkan seorang wanita akan ketakutan, cemas, dan 

khawatir menjalaninya. Karena kekhawatiran dan kecemasan 

mengalami rasa sakit yang akan dijalaninya selama proses 

persalinan (Kasdu, 2003). 

2. Gambaran Pelaksanaan Konseling 

Dari penelitian ini pelaksanaan konseling dilakukan kepada 

semua responden penelitian. Komunikasi konseling yang efektif 

yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada pasien dapat 

menumbuhkan kekuatan psikis ibu. Pemberian konseling 

merupakan usaha untuk memberikan informasi objektif, yang 

dilakukan secara sistematis dengan bekal keterampilan 

komunikasi yang baik kepada pasien, tehnik  bimbingan dan 

pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu pasien 

mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan 

dapat menentukan jalan keluarnya. Konseling dapat 

menumbuhkan motivasi pasien agar dapat menghadapi resiko 

yang mungkin terjadi setelah operasi.  Ibu yang mengetahui 
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tentang operasi sectio caesarea, maka ibu akan menyadari segala 

sesuatu yang mungkin hendak ditemuinya nanti. Dengan 

komunikasi dan konseling secara efektif dan cukup akan 

mengurangi tingkat kecemasan pada pasien (Shintana dan 

siregar, 2012) 

3. Tingkat Kecemasan ibu inpartu pre-sectio caesarea 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSU Dewi Sartika  

diketahui bahwa pada saat pre-test mayoritas pasien memiliki 

tingkat kecemasan yang sedang yaitu 20 responden. Bahkan 

terdapat 8 responden yang memiliki tingkat kecemasan yang 

berat. Respon cemas yang dialami bergantung pada kematangan 

pribadi, pemahaman dalam menghadapi tantangan, harga diri, dan 

mekanisme koping yang digunakan dan juga mekanisme 

pertahanan diri yang digunakan untuk mengatasi kecemasan 

antara lain menekan konflik dalam diri, impuls-impuls yang tidak 

dapat diterima secara sadar, tidak mau memikirkan hal-hal lain 

yang kurang menyenangkan dirinya (Stuart, 2007). Menurut 

Suryabrata (2008) tingkat kecemasan seseorang berbeda-beda 

meskipun permasalahan yang dihadapi sama. 

Pasien seksio sesarea merupakan pasien yang menghadapi 

kesulitan saat melahirkan. Ada berbagai macam kesulitan 

melahirkan sehingga secara terpaksa pasien harus menjalani 

tindakan operatif seksio sesarea. Secara teori ada 8 macam faktor 
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penyulit yang mengharuskan ibu menjalani operasi sectio 

caesarea dalam melahirkan bayinya. Namun, tidak ada teori yang 

menyebutkan bahwa kecemasan disebabkan oleh faktor penyulit.  

Tidak adanya pengaruh faktor penyulit terhadap tingkat 

kecemasan pasien section caesarea tentunya merupakan hal yang 

wajar. Artinya apapun sebabnya seseorang yang menjalani 

operasi sectio caesarea, memiliki kecemasan yang merata. Tidak 

ada faktor penyulit yang bisa benar-benar membedakan tingkat 

kecemasan secara ekstrim, karena apapun penyebabnya semua 

operasi sektio caesarea memiliki resiko yang hampir sama 

(Utomo, 2008). 

4. Pengaruh Konseling terhadap Kecemasan Ibu Inpartu pre-

sectio caesarea 

Tingkat kecemasan pasien pre-sectio caesarea sebelum 

dan sesudah diberi intervensi sangatlah berbeda. Hasil penelitian 

ini membuktikan penjelasan tersebut benar adanya. Berdasarkan 

rata-rata yang diperoleh dari skor penelitian, tingkat kecemasan 

pasien sebelum diberikan konseling lebih tinggi dibandingkan 

tingkat kecemasan pasien setelah diberikan konseling. Rata-rata 

kecemasan pasien sebelum operasi sebesar 21.6, sedangkan 

rata-rata kecemasan pasien setelah diberikan konseling sebesar 

13.0. Dengan melihat hasil rata-rata tersebut jelas menunjukkan 

bahwa ibu bersalin pre-sectio caesarea yang sudah diberikan 
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konseling memiliki tingkat kecemasan yang ringan dibandingkan 

dengan ibu bersalin yang belum diberikan konseling. 

Pada tabel 4.6 didapat nilai p=0.000 yang menunjukkan 

bahwa nilai p<0.05 yang berarti ada beda/pengaruh yang 

signifikan antara sesudah dan sebelum pemberian konseling pada 

ibu pre-sectio caesarea di RSU Dewi Sartika. Karena itulah 

penggunaan tehnik konseling disertai komunikasi yang tepat 

sangat berarti bagi keberhasilan menyampaikan informasi dan 

menurunkan kecemasan pasien. Karena, selain menggunakan 

kemampuan mendengarkan, konseling yang dilakukan terdiri dari 

percakapan-percakapan yang berkembang sehingga pasien 

merasa bebas untuk berkomunikasi dan merasa dibantu dengan 

tidak mengabaikan adanya perubahan ekspresi wajah dan 

gerakan tubuh pasien untuk menemukan situasi yang berarti pada 

pasien tersebut.  

Penurunan tingkat kecemasan pasien pre-operasi sesudah 

diberikan konseling sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Utomo (2008), konseling berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kecemasan pada pasien pre-operasi sectio caesarea. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Asda (2005) yaitu pengaruh 

pemberian informasi tentang prosedur operasi terhadap tingkat 

kecemasan pre-operatif di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 



54 
 

 

terdapat perbedaan pada tingkat kecemasan sebelum dan 

sesudah diberikan informasi. 

Pendapat-pendapat diatas telah cukup untuk mendukung 

hasil penelitian ini yang menyakan terdapat perbedaan signifikan 

antara kecemasan ibu bersalin pre-sectio caesarea sebelum dan 

sesudah diberikan konseling di RSU Dewi Sartika Kota Kendari. 

5. Keterbatasan Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, 

tentunya akan tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan kondisi 

fisik pasien yang kurang sehat dan terkadang mengeluh kesakitan 

dan keluhan fisik lainnya seperti pegal, pusing, dan lainnya. Serta 

batas waktu untuk memberikan konseling sebelum operasi 

sangatlah pendek sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi 

hasil konseling.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kecemasan ibu Inpartu pre-sectio caesarea sebelum dilaksanakan  

konseling memiliki rata-rata 21.6 yaitu kategori kecemasan 

sedang. 

2. Kecemasan ibu Inpartu  pre-sectio caesarea setelah dilaksanakan 

konseling rata-ratanya menurun menjadi 13.0 dan termasuk 

kategori kecemasan ringan 

3. Hasil analisis pre-test dan post-test menunjukkan konseling 

memiliki pengaruh dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu 

Inpartu pre-sectio caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 

dengan nilai p=0.000 (p<0.05) 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi petugas kesehatan setempat 

Diharapkan kepada petugas kesehatan di rumah sakit bisa 

melakukan komunikasi konseling sesuai dengan prosedur dan 

mencoba komunikasi konseling dua arah dengan menciptakan 

suasana yang nyaman dan aman, sehingga pasien merasa lebih 

rileks dalam memahami infomasi yang disampaikan. 
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2. Bagi keluarga pasien 

Diharapkan bagi keluarga pasien untuk memberi dukungan secara 

moril kepada responden untuk menghadapi operasi yang akan 

dijalani serta selalu ada saat konseling disampaikan sehingga 

informasi yang tidak bisa dipahami oleh ibu, keluarga bisa 

menjelaskan kembali dengan bahasa atau cara yang lebih mudah 

dipahami . 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk mengembangkan penelitian tentang pengaruh 

konseling terhadap kecemasan ibu inpartu pre-sectio caesarea  
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Jenis Kelamin : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Kehamilan ke : 

Alamat  : 

 Dengan ini saya menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi 

responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh Sriyanti Baso Limbu 

dari DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari dengan judul Pengaruh 

Konseling terhadap Kecemasan Ibu Inpartu Pre Sectio Caesarea di 

RSU Dewi Sartika Kota Kendari Tahun 2018. Saya juga sudah 

mendapat penjelasan tentang penelitian yang dilakukan. 

 

       Kendari,   2018 

 

Peneliti            Responden 

 

 

Sriyanti Baso Limbu   (   )  

    

 



 
 

 

Lampiran 2 

PENGARUH KONSELING TERHADAP KECEMASAN 

 IBU INPARTU PRE SECTIO CAESAREA (SC)  

DI RUMAH SAKIT UMUM DEWI SARTIKA 

 KOTA KENDARI TAHUN 2018 

 

KUISIONER  KECEMASAN PRE/POST KONSELING 

Petunjuk umum : 

1. Tulislah tanggal pengisian sesuai tanggal waktu mengisi 

kuisioner 

2. Isilah identitas diri anda hanya dengan mengisi Nama dan No. 

Responden 

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut saudara dengan 

diberi tanda chek (√)  

4. Jawaban diisi sendiri pada setiap nomor pertanyaan  

5. Bila dalam pengisian ada yang kurang jelas anda dapat 

bertanya kepada penulis 

Tanggal pengisian  : 

No. Responden  : 

Nama    : 

A. Penilaian : 

0 = tidak ada gejala sama sekali 

1 = Ringan / Satu gejala dari pilihan yang ada 

2 = Sedang / separuh dari gejala yang ada 

3 = Berat / lebih dari separuh gejala yang ada 

4 = sangat berat /semua gejala ada 

B. Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah 

nilai skor dan item 1-14 dengan hasil: 

1.  Skor kurang dari 6 = tidak ada kecemasan. 

2.  Skor 7 – 14 = kecemasan ringan. 



 
 

 

3.  Skor 15 – 27 = kecemasan sedang. 

4.  Skor lebih dari 27 = kecemasan berat. 

(Nursalam, 2009) 

I. TINGKAT KECEMASAN 

1. Apa yang ibu rasakan menghadapi operasi ini? 

  Firasat Buruk 

 Takut akan pikiran sendiri  

 Mudah tersingung 

 

2. Perasaan tegang/ ketegangan seperti apa yang ibu 

rasakan? 

 
  Merasa tegang 

 Lesu 

 Mudah terkejut     

 Tidak dapat beristirahat dengan tenang 

 Mudah menangis 

 Gemetar  

 Gelisah 

 
3. Selain perasaan di atas, adakah perasaan takut yang ibu 

rasa? 

 
  Pada gelap 

 Ditingal sendiri 

  Pada orang asing 

 Pada binatang besar 
 
 Pada keramaian lalu lintas 



 
 

 

 Pada kerumunan orang banyak 
 

4. Bagaimana pola tidur ibu ( apakah ibu tidak ada Gangguan 

Tidur)? 

 
  Sukar memulai tidur 

 Terbangun malam hari 

 Tidak pulas 

 Mimpi buruk 
 
 Mimpi menakutkan 

 
5. Gangguan ingatan apa yang ibu rasakan bersama 

kecemasan ini? 

 
 Daya ingat buruk 

 Sukar konsentrasi 

 Sering bingung 
 

6. Bagaimana perasaan ibu saat ini? 

 
 Kehilangnya minat 

 Sedih 

 Bangun dini hari 
 
 Berkurangnya kesukaan pada hobi 

 Perasaan yang berubah-ubah sepanjang hari 

7. Rasa sakit apa yang ibu rasakan? 

 Nyeri otot-otot 

 Kaku 

 Kedutan otot 
 
 Gigi gemeretak 



 
 

 

 Suara tak stabil 

8. Gejala seperti apa yang ibu rasakan? 

 Telinga berdengung 

 Penglihatan kabur 

 Muka merah atau pucat 
 
 Merasa lemah 

 Perasaan badan seperti ditusuk-tusuk 

 

 

9. Gejala Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah) 

  Denyut nadi cepat  

 Berdebar-debar 

 Nyeri dada 

 Denyut nadi mengeras 
 
 Rasa lemah seperti mau pingsan 

 Detak jantung menghilang atau berhenti sejenak 

10. Bagaimana dengan  Pernafasan ibu? 

 Rasa tertekan didada 

 Perasaan tercekik 
 
 Merasa nafas pendek/ sesak 

 Sering menarik nafas panjang 

11. Keadaan bagaimana yang ibu rasakan pada lambung anda? 

  Sulit menelan 

 Mual muntah 



 
 

 

 Berat badan menurun 

 Konstipasi / sulit buang air besar 
 
 Perut melilit 

 Gangun pencernaan 

 Nyeri lambung sebelum / sesudah makan 
 
 Rasa panas di perut 

 Perut terasah penuh / kembung 

 

 

  
12. Apakah ibu merasa gejala seperti ini? 

 
 Sering kencing 

 Tidak dapat menahan kencing 
 
 Amenor / menstruasi yang tidak teratur 

 Frigiditas  

 
13. Apakah ibu juga merasakan gejala seperti ini? 

 
 Mulut kering 

 Muka merah 
 
 Muda berkeringat 

 Pusing / sakit kepala 
 
 Bulu roma berdiri  

  
14. Keadaan seperti apa yang ibu rasakan saat ini? 

 
 Gelisah 

 Tidak tenang 



 
 

 

 
 Mengeruntkan dahi muka tegang 
 
 Tonus / ketegangan otot meningkat 

 Napas pendek dan cepat 
 
 Muka merah 
 

Jumlah Skor : ………………. 
 
Kesimpulan : Tidak  ada Kecemasan 
   
  Kecemasan ringan 
 
   Kecemasan sedang 
 
 Kecemasan berat 
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 IBU INPARTU PRE SECTIO CAESAREA (SC)  
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 KOTA KENDARI TAHUN 2018 

 

KUISIONER  KECEMASAN POST KONSELING 

Petunjuk umum : 

6. Tulislah tanggal pengisian sesuai tanggal waktu mengisi 

kuisioner 

7. Isilah identitas diri anda hanya dengan mengisi Nama dan No. 

Responden 

8. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut saudara dengan 

diberi tanda chek (√)  

9. Jawaban diisi sendiri pada setiap nomor pertanyaan  

10. Bila dalam pengisian ada yang kurang jelas anda dapat 

bertanya kepada penulis 



 
 

 

Tanggal pengisian  : 

No. Responden  : 

Nama    : 

C. Penilaian : 

0 = tidak ada gejala sama sekali 

1 = Ringan / Satu gejala dari pilihan yang ada 

2 = Sedang / separuh dari gejala yang ada 

3 = Berat / lebih dari separuh gejala yang ada 

4 = sangat berat /semua gejala ada 

D. Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah 

nilai skor dan item 1-14 dengan hasil: 

1.  Skor kurang dari 6 = tidak ada kecemasan. 

2.  Skor 7 – 14 = kecemasan ringan. 

3.  Skor 15 – 27 = kecemasan sedang. 

4.  Skor lebih dari 27 = kecemasan berat. 

(Nursalam, 2009) 

II. TINGKAT KECEMASAN 

15. Apa yang ibu rasakan menghadapi operasi ini? 

  Firasat Buruk 

 Takut akan pikiran sendiri  

 Mudah tersingung 

 

16. Perasaan tegang/ ketegangan seperti apa yang ibu 

rasakan? 

 
  Merasa tegang 

 Lesu 

 Mudah terkejut     

 Tidak dapat beristirahat dengan tenang 



 
 

 

 Mudah menangis 

 Gemetar  

 Gelisah 

 
17. Selain perasaan di atas, adakah perasaan takut yang ibu 

rasa? 

 
  Pada gelap 

 Ditingal sendiri 

  Pada orang asing 

 Pada binatang besar 
 
 Pada keramaian lalu lintas 

 Pada kerumunan orang banyak 
 

18. Bagaimana pola tidur ibu ( apakah ibu tidak ada Gangguan 

Tidur)? 

 
  Sukar memulai tidur 

 Terbangun malam hari 

 Tidak pulas 

 Mimpi buruk 
 
 Mimpi menakutkan 

 
19. Gangguan ingatan apa yang ibu rasakan bersama 

kecemasan ini? 

 
 Daya ingat buruk 

 Sukar konsentrasi 

 Sering bingung 
 

20. Bagaimana perasaan ibu saat ini? 

 



 
 

 

 Kehilangnya minat 

 Sedih 

 Bangun dini hari 
 
 Berkurangnya kesukaan pada hobi 

 Perasaan yang berubah-ubah sepanjang hari 

21. Rasa sakit apa yang ibu rasakan? 

 Nyeri otot-otot 

 Kaku 

 Kedutan otot 
 
 Gigi gemeretak 

 Suara tak stabil 

22. Gejala seperti apa yang ibu rasakan? 

 Telinga berdengung 

 Penglihatan kabur 

 Muka merah atau pucat 
 
 Merasa lemah 

 Perasaan badan seperti ditusuk-tusuk 

 

23. Gejala Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah) 

  Denyut nadi cepat  

 Berdebar-debar 

 Nyeri dada 

 Denyut nadi mengeras 
 
 Rasa lemah seperti mau pingsan 



 
 

 

 Detak jantung menghilang atau berhenti sejenak 

24. Bagaimana dengan  Pernafasan ibu? 

 Rasa tertekan didada 

 Perasaan tercekik 
 
 Merasa nafas pendek/ sesak 

 Sering menarik nafas panjang 

25. Keadaan bagaimana yang ibu rasakan pada lambung anda? 

  Sulit menelan 

 Mual muntah 

 Berat badan menurun 

 Konstipasi / sulit buang air besar 
 
 Perut melilit 

 Gangun pencernaan 

 Nyeri lambung sebelum / sesudah makan 
 
 Rasa panas di perut 

 Perut terasah penuh / kembung 

  
26. Apakah ibu merasa gejala seperti ini? 

 
 Sering kencing 

 Tidak dapat menahan kencing 
 
 Amenor / menstruasi yang tidak teratur 

 Frigiditas  

 
27. Apakah ibu juga merasakan gejala seperti ini? 

 
 Mulut kering 



 
 

 

 Muka merah 
 
 Muda berkeringat 

 Pusing / sakit kepala 
 
 Bulu roma berdiri  

  
28. Keadaan seperti apa yang ibu rasakan saat ini? 

 
 Gelisah 

 Tidak tenang 
 
 Mengeruntkan dahi muka tegang 
 
 Tonus / ketegangan otot meningkat 

 Napas pendek dan cepat 
 
 Muka merah 
 

Jumlah Skor : ………………. 
 
Kesimpulan : Tidak  ada Kecemasan 
   
  Kecemasan ringan 
 
   Kecemasan sedang 
 
 Kecemasan berat 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

  



 
 

 

Lampiran 3 

MASTER TABEL ANALISIS PENGARUH KONSELING TERHADAP KECEMASAN PRE SECTIO CAESAREA DI RSU DEWI SARTIKA 

 KOTA KENDARI TAHUN 2018 

No. Nama Umur Pendidikan Pekerjaan Gravida pretest 

ket 

posttest 

ket 

T 
R S B 

T 
R S B 

1 
Ny. F 23 SMA Wiraswasta 1 24   √  16   √  

2 
Ny. G 25 SMA Wiraswasta 1 27   √  15   √  

3 
Ny.T 28 SMA IRT 1 21   √  15   √  

4 
Ny. H 37 SMP Wiraswasta 3 13  √   7  √   

5 
Ny. Y 36 SD IRT 3 17   √  10  √   

6 
Ny. U 29 PT PNS 1 16   √  4 √    

7 
Ny. K 18 SMA IRT 1 16   √  10  √   

8 
Ny. J 31 PT PNS 2 28    √ 20   √  

9 
Ny. Y 26 PT PNS 1 17   √  13  √   

10 
Ny. O 35 SMP IRT 4 19   √  12  √   

11 
Ny. D 22 SMA IRT 1 29    √ 17   √  

12 
Ny. H 37 PT PNS 4 20   √  13  √   

13 
Ny. J 38 PT PNS 5 25   √  15   √  



 
 

 

 

14 
Ny. L 29 SMA IRT 1 30    √ 20   √  

15 
Ny. G 33 PT PNS 3 28    √ 21   √  

16 
Ny. S 19 SMA Wiraswasta 1 28    √ 17   √  

17 
Ny. S 28 SMA IRT 1 29    √ 19   √  

18 
Ny. B 26 SMA IRT 1 28    √ 20   √  

19 
Ny. P 39 PT PNS 4 16   √  8  √   

20 
Ny. A 38 PT PNS 3 18   √  13   √  

21 
Ny. L 38 SD IRT 3 27   √  18  √   

22 
Ny. M 30 SD IRT 1 15   √  7   √  

23 
Ny. T 34 PT PNS 2 17   √  14   √  

24 
Ny. E 18 SMA Wiraswasta 1 19   √  9   √  

25 
Ny. S 29 PT PNS 2 15   √  6 √    

26 
Ny. A 25 SMA Wiraswasta 1 13  √   5 √    

27 
Ny. B 27 SMA Wiraswasta 1 24   √  13   √  

28 
Ny. Y 26 PT PNS 1 29    √ 14   √  

29 
Ny. D 19 SMA IRT 1 23   √  9   √  

30 
Ny. T 19 SMA IRT 1 18   √  12   √  



 
 

 



 
 

 

Lampiran 5 

DOKUMENTASI 

 

  

 

 

 

  

 

 



 
 

 

  



 
 

 

Lampiran 6 

 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan 

bahwa skripsi ini, saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai peraturan 

yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kendari. 

Jika dikemudian hari saya melakukan tindakan plagiarisme saya akan 

bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan 

oleh pihak politeknik kesehatan kendari kepada saya. 

 

 

       Kendari,    Agustus  2018 

 

        Sriyanti Baso Limbu 

        Nim P00312017088 
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Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan guna melahirkan anak lewat 
insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasi dilakukan sectio caesarea yaitu 
setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat jalan lahir tidak mungkin 
terlaksana. Kecemasan biasanya timbul disebabkan oleh pengalaman dari 
tindakan pembedahan atau operatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh konseling terhadap kecemasan ibu inpartu pre Sectio Caesarea di 
RSU Dewi Sartika Kota Kendari tahun 2018. Penelitian ini menggunakan quasy 
eksperimen tanpa kelompok control dengan pendekatan one group post test 
design. Sampel penelitian adalah ibu inpartu pre sectio caesarea yang berjumlah 
30 orang. Teknik pengambilan sampel dengan Total sampling. Instrumen 
pengumpulan data berupa kuisioner kecemasan. Data dianalisis dengan uji 
wilcoxon dan diolah dengan spss 22. Berdasarkan hasil analisis uji wilcoxon 
Rata-rata kecemasan pasien Pre Sectio Caesarea sebesar 21.6, sedangkan 
rata-rata kecemasan pasien setelah diberikan konseling sebesar 13.0 Dengan 
melihat hasil rata-rata tersebut jelas menunjukkan bahwa ibu bersalin pre-sectio 
caesarea yang sudah diberikan konseling memiliki tingkat kecemasan yang 
ringan dibandingkan dengan ibu bersalin yang belum diberikan konseling pada 
ibu pre-sectio caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari.  

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan konseling memiliki pengaruh 
dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu bersalin pre-sectio caesarea di 
RSU Dewi Sartika Kota Kendari 
 
 

  Kata kunci : konseling, kecemasan 

 
 

ABSTRACT 

Sectio caesarea is a surgical procedure to give birth to a child through an 
incision in the abdominal and uterus. Indications are carried out by sectio 
caesarea, that is, every condition that makes birth through the birth canal 

mailto:saribasolimbu@gmail.com


 
 

 

is impossible. Anxiety usually arises due to the experience of surgery or 
operative action. This study aimed to determine the effect of counseling on 
pre-Sectio Caesarea maternal anxiety in Dewi Sartika Hospital, Kendari 
City in 2018. 
This research method uses experimental quasy without a control group 
with one group post-test design approach. The sample of the research 
was 30 mothers inpartu pre-sectio caesarea. Sampling technique was total 
sampling. Research instruments was the form of anxiety questionnaires. 
Data were analyzed by Wilcoxon test and processed with SPSS 22.0 
Based on the results of Wilcoxon test analysis, the average anxiety of pre-
cesarean patients was 21.6, while the average anxiety of patients after 
counseling was 13.0. By the average results, it was true that the mothers 
who has pre-sectio caesarea has been given counseling, had mild anxiety 
level compared to women who have not been given counseling at Dewi 
Sartika Hospital Kendari. The results of the pre-test and post-test showed 
that counseling had an influence in reducing the anxiety level of the 
maternal pre-sectio caesarea at Dewi Sartika Hospital, Kendari 
 
 
Keywords: counseling, anxiety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PENDAHULUAN 
 Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan guna melahirkan 

anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasi dilakukan sectio 

caesarea yaitu setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat jalan lahir tidak 

mungkin terlaksana. (Saifuddin, 2009)  

Sejak 1985 World Health Organization yang di ungkapkan (Leveno, 2009)  

menetapkan standar rata-rata sectio caesarea di sebuah negara adalah sekitar 

10-15 % per 1000 kelahiran, semenjak hal itu angka kejadian Sectio Caesarea 

meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang (WHO, 2015).  

Rumah Sakit Pemerintah kira-kira 11 % sementara Rumah Sakit Swasta  bisa 

lebih dari 30%. (Ahsan 2017).  

 Jumlah angka tindakan sectio caesarea di Indonesia sudah melewati 
batas maksimal standar WHO yaitu 5-15 %. Tingkat persalinan sectio caesarea 
di Indonesia 15,3 % sampel dari 20.591 ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 
5 tahun terakhir yang diwawancarai di 33 propinsi. Gambaran adanya faktor 
resiko ibu saat melahirkan atau di Sectio caesarea adalah 13,4 %, karena 
ketuban pecah dini 5,49%, pre eklamsia 5,14%, perdarahan 4,40 %, karena jalan 
lahir tertutup 2,3 % karena rahim robek (Suryani, 2012). 

 
 Hasil Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

kelahiran bedah Sectio Caesarea sebesar 9,8 % dengan proporsi tertinggi di DKI 
jakarta (19,9%) dan terendah di Sulawesi Tenggara (3,3%) dari seluruh 
persalinan. Berdasarkan kejadian sectio caesarea di Rumah Sakit Umum 
Bahteramas pada tahun 2016 jumlah sectio caesarea  501 dari 890 persalinan 
17,76%) (Rekam Medik RSU Bahteramas). 

 
 Pembedahan sectio caesarea seperti yang di ungkapkan (Pitchard, 2009) 
dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik di dunia maupun di indonesia. 
Peningkatan kasus yang terjadi disebabkan karena semakin banyaknya 
komplikasi yang mengikutinya. Setelah pembedahan dilakukan ternyata dapat 
menimbulkan trauma fisik yang luas, dan resiko kematiannya sangat serius, 
misalnya total abdominal histerektomi, reaksi kolon, dan lain-lain. Resiko tinggi ini 
menimbulkan dampak atau pengaruh psikologis pada pasien pre operasi, 
pengaruh psikologis terhadap tindakan pembedahan dapat berbeda-beda, 
namun sesungguhnya selalu timbul rasa ketakutan dan kecemasan yang umum 
diantaranya takut anastesinya (tidak bangun lagi), takut nyeri akibat luka operasi, 
takut terjadi perubahan fisik menjadi buruk atau tidak berfungsi normal, takut 
operasi gagal takut mati dan lain-lain. Rasa takut inilah yang biasanya 
menimbulkan kecemasan pada ibu inpartu pre-operasi  
 

Kecemasan biasanya diperburuk dengan berbagai faktor misalnya karena 
umur yang masih muda jadi emosinya belum stabil. Hal lain  dikarenakan tidak 
adanya dukungan dari pihak keluarga. Selain dua hal diatas, keterbatasan 
informasi yang dimiliki oleh pasien dan keluarganya. Keterbatasan informasi 
tersebut bias diminimalkan melalui proses konseling kepada pasien maupun 
keluarganya. 



 
 

 

 Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, 

dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi 

interpersonal, tehnik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, yang 

bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah 

yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi 

masalah tersebut (Saifuddin, 2001). 

 Studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika 

Kota Kendari, angka kejadian (insiden) tindakan sectio caesarea yang pernah 

dilakukan di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari tahun 2016 

berjumlah 230 orang sedangkan tahun 2017 berjumlah 208 orang.  Pada tahun 

2018 periode Mei berjumlah 33 orang yang sesuai dengan indikasi medis yaitu 

Ketuban Pecah Dini, Gemeli, Letak Lintang, Partus Macet dan preeklamsi. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik  untuk 
melakukan penelitian yaitu mengenai pengaruh konseling terhadap kecemasan 
ibu inpartu pre operasi sectio cesarea di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Dewi 

Sartika Kota Kendari tahun 2018. 
 
TINJAUAN TEORI 

 Sectio caesarea adalah suatu tindakan pembedahan guna melahirkan anak 

lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Indikasi dilakukan sectio caesarea 

yaitu setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat jalan lahir tidak mungkin 

terlaksana. (Saifuddin, 2009)  

Sectio Cesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan 
pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina; atau sectio cesarea 
adalah suatu histerotomia untuk melahirkan janin dari dalam rahim (Rustam 
mochtar, 2011). Pra bedah atau pre operasi merupakan masa sebelum 
dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan 

berakhir sampai pasien di meja bedah. Stuart, et al (2006) menyatakan 
kecemasan adalah perasaan dan pengalaman subjektif individu yang tidak 
diamati secara langsung yang didahului oleh pengalaman yang baru dan dipacu 
oleh ketidaktahuan. 

 
Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan 

secara sistematis dengan paduan keterampilan komunikasi interpersonal, tehnik 

bimbingan dan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang 

mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan 

jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Saifuddin,2001) 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen tanpa kelompok 
control dengan pendekatan one group pre test - post test design. Penelitian ini 
telah dilaksanakan di RSU Dewi Sartika Kota Kendari pada tanggal 04 Juli s/d 7 
Agustus 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu inpartu pre sectio 



 
 

 

caesarea tahun 2018 yaitu berjumlah 30 orang. Besar sampel sebanyak 30 
orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total Sampling. 
Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner Kecemasan diukur dengan 
skala HARS (Humilton Anxiety Rating Scale). Di dalam Humilton Anxiety Rating 
Scale terdapat 14 pertanyaan yang didasarkan pada gejala-gejala yang muncul 
pada kecemasan.  

 
Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner 

dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan 
penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari data rekam medik RSU Dewi 
Sartika Kota Kendari, Rekam medik RSUD Bahteramas dan Dinkes Provinsi 
Sulawesi Tenggara 

 
Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat yaitu digunakan 

untuk mengetahui distribusi dan proposi (persentase) dari variable bebas 
(Konseling) terhadap variabel terikat (Kecemasan Ibu Inpartu Pre Sectio 
Caesarea) dan Analisis bivariat untuk menganalisis hubungan antara variabel 
independent dan variabel dependent.  Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
Uji wilcoxon dan analisis menggunakan program computer Statistical Product 
and Service Solution 22 (SPSS 22). 

HASIL PENELITIAN 
 

 Setelah mengumpulkan dan menganalisis data secara univariat, maka 
peneliti menyajikan deskripsi pengaruh konseling terhadap kecemasan ibu 
inpartu pre operasi sectio caesarea di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Dewi 

Sartika Kota Kendari tahun 2018. pada tabel berikut. 
 

Tabel 4.1 
Distribusi frekuensi respoden berdasarkan umur 

No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 <20 5 16.7 

2 20-35 18 60 

3 >35 7 23.3 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Dari table 4.1 frekuensi usia terbanyak pada rentang usia 20-35 tahun 
yaitu sebanyak 18 orang atau 60% sedangkan frekuensi usia paling sedikit 
pada rentang usia <20 tahun yaitu sebanyak 5 orang. 

 

Tabel 4.2  
Distribusi frekuensi respoden berdasarkan pendidikan 

No Jenjang pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 SD 3 10 

2 SMP 2 6.7 

3 SMA 14 46.6 

4 Perguruan Tinggi 11 36.7 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 



 
 

 

Dari table 4.2 frekuensi jenjang pendidikan terbanyak yaitu 
perguruan tinggi sebanyak 14 orang atau 46.6% sedangkan frekuensi 
jenjang pendidikan paling sedikit yaitu  SMP sebanyak 2 orang. 

Tabel 4.3  
Distribusi frekuensi respoden berdasarkan pekerjaan 

 

No Pekerjaan  Frekuensi Persentase (%) 

1 IRT 12 40 

2 Wiraswasta 7 23.3 

3 PNS 11 36.7 

Total 30 100 

 
Sumber : Data Primer, 2018 
 

Dari tabel 4.3 frekuensi pekerjaan terbanyak yaitu IRT sebanyak 12 
orang atau 40% sedangkan frekuensi pekerjaan paling sedikit yaitu  
wiraswasta sebanyak 7 orang. 

 
Tabel 4.4  

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi respoden berdasarkan paritas 
 

No Paritas Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Primipara  18 60 

2 Multipara 12 40 

Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2018 
 

Dari tabel 4.4 dapat terlihat bahwa ibu inpartu pre-sectio caesarea 
primipara lebih banyak dibandingkan dengan ibu multipara. 

 

    Tabel 4.5  
Tabel 4.5 distribusi Responden dalam penelitian ini adalah ibu 
Inpartu pre sectio caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 
 

Kategori Tingkat Kecemasan 
 Pre-test Post-test 

 N % N % 
Tidak ada kecemasan 0 0 3 10 
Kecemasan ringan 2 6.7 8 26.7 
Kecemasan sedang 20 66.6 19 63.3 
Kecemasan berat 8 26.7 0 0 

Jumlah 30 100 30 100 

 
Sumber : Data Primer, 2018 

 



 
 

 

 Dari Tabel 4.5 didapatkan hasil pada saat pre-test responden 
paling banyak mengalami kecemasan sedang yaitu sebanyak 20 
responden atau 66.6%, sedangkan yang mengalami kecemasan 
berat 8 orang atau 26.7 % dan frekuensi paling sedikit adalah 
kecemasan ringan yaitu sebanyak 2 orang atau 6.7%. Pada saat 
post-test hasil yang ditunjukkan yaitu tidak ada lagi yang megalami 
kecemasan berat. Responden mengalami kecemasan sedang 
dengan frekuensi terbanyak yaitu 19 responden atau 63.3%, serta 
terdapat 3 atau 10% responden yang tidak mengalami kecemasan. 
 
Analisis bivariabel dilakukan terhadap variabel bebas dan terikat 

dalam analisis ini digunakan uji wilcoxon dan SPSS 22. 
 

Tabel 4.6 
 Tabel 4.6 Hasil uji statistik Distribusi data pre-test dan post-test 

 pengaruh konseling terhadap kecemasan ibu inpartu pre sectio caesarea 
 di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 

 

 Value Exact Sig. (2-sided) 

Wilcoxon Test  .000a 

N of Valid 
Cases 

30 
 

Sumber : Data Primer, 2018 
 
  hasil uji analisis pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa penelitian dari 30 
responden diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.000 (p < 0,05) yang 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh konseling terhadap kecemasan ibu 
inpartu pre sectio caesarea di RSU Dewi Sartika Kota Kendari 

PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden 
berusia 20-35 tahun yaitu sebanyak 18 responden. Pada usia 20-35 tahun 
merupakan usia yang paling produktif dan paling aman bagi wanita untuk 
menjalakan kehamilan. Karena pada rentang umur 20-35 tahun organ-
organ reproduksi telah siap untuk menerima kehamilan. Namun, tidak 
sedikit pula pada saat persalinan mengalami penyulit-penyulit. Hal inilah 
yang biasanya seorang ibu hamil harus melahirkan melalui tindakan sectio 
caesarea. Tindakan operatif pastinya menimbulkan kecemasan bagi yang 
akan mengalaminya. Sebab itulah diperlukan komunikasi dan konseling 
sangat diperlukan. Umur dapat mempengaruhi daya tangkap seseorang 
dalam menerima penjelasan atau konseling yang dilakukan oleh petugas 
kesehatan, semakin bertambah usia seseorang maka akan semakin 
berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang. Selain itu 
semakin cukup umur seseorang akan lebih dewasa dan mudah untuk 
memahami hal-hal yang disampaikan mengenai tindakan operatif 
(Notoatmojdo, 2010). 



 
 

 

Berdasarkan penelitian diketahui mayoritas responden 
berpendidikan SMA/sederajat yaitu sebanyak 14 orang. Astria (2009) 
menyatakan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan dasar 
menengah cenderung lebih banyak mengalami kecemasan dari pada ibu 
yang memiliki pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang maka akan semakin mudah seseorang untuk menerima 
informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki 
(Notoatmodjo, 2007).  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian pekerjaan 
responden adalah ibu rumah tangga sebanyak 12 orang. Pekerjaan 
sebagai ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan yang rendah 
dapat mempengaruhi proses persalinan. Pekerjaan sebagai PNS maupun 
wiraswata yang padat juga dapat menyebabkan kelelahan dan stress 
sehingga dapat berpengaruh pada saat persalinan (sumelung, Krunde, 
Karundeng, 2014) 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar ibu bersalin adalah 
primipara sebanyak 18 responden. Keadaan seorang wanita yang baru 
pertama kali akan mengalami persalinan menyebabkan seorang wanita 
akan ketakutan, cemas, dan khawatir menjalaninya. Karena kekhawatiran 
dan kecemasan mengalami rasa sakit yang akan dijalaninya selama 
proses persalinan (Kasdu, 2003). 

Dari penelitian ini pelaksanaan konseling dilakukan kepada semua 
responden penelitian. Komunikasi konseling yang efektif yang dilakukan 
oleh petugas kesehatan kepada pasien dapat menumbuhkan kekuatan 
psikis ibu. Pemberian konseling merupakan usaha untuk memberikan 
informasi objektif, yang dilakukan secara sistematis dengan bekal 
keterampilan komunikasi yang baik kepada pasien, tehnik  bimbingan dan 
pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu pasien mengenali 
kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan dapat 
menentukan jalan keluarnya. Konseling dapat menumbuhkan motivasi 
pasien agar dapat menghadapi resiko yang mungkin terjadi setelah 
operasi.  Ibu yang mengetahui tentang operasi sectio caesarea, maka ibu 
akan menyadari segala sesuatu yang mungkin hendak ditemuinya nanti. 
Dengan komunikasi dan konseling secara efektif dan cukup akan 
mengurangi tingkat kecemasan pada pasien (Shintana dan siregar, 2012) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSU Dewi Sartika  
diketahui bahwa pada saat pre-test mayoritas pasien memiliki tingkat 
kecemasan yang sedang yaitu 20 responden. Bahkan terdapat 8 
responden yang memiliki tingkat kecemasan yang berat. Respon cemas 
yang dialami bergantung pada kematangan pribadi, pemahaman dalam 
menghadapi tantangan, harga diri, dan mekanisme koping yang 
digunakan dan juga mekanisme pertahanan diri yang digunakan untuk 
mengatasi kecemasan antara lain menekan konflik dalam diri, impuls-
impuls yang tidak dapat diterima secara sadar, tidak mau memikirkan hal-
hal lain yang kurang menyenangkan dirinya (Stuart, 2007). Menurut 



 
 

 

Suryabrata (2008) tingkat kecemasan seseorang berbeda-beda meskipun 
permasalahan yang dihadapi sama. 

Pasien sectio caesarea merupakan pasien yang menghadapi 
kesulitan saat melahirkan. Ada berbagai macam kesulitan melahirkan 
sehingga secara terpaksa pasien harus menjalani tindakan operatif seksio 
sesarea. Secara teori ada 8 dalam melahirkan bayinya. Namun, tidak ada 
teori yang menyebutkan bahwa macam faktor penyulit yang 
mengharuskan ibu menjalani operasi sectio caesarea kecemasan 
disebabkan oleh faktor penyulit.  Tidak adanya pengaruh faktor penyulit 
terhadap tingkat kecemasan pasien sectio caesarea tentunya merupakan 
hal yang wajar. Artinya apapun sebabnya seseorang yang menjalani 
operasi sectio caesarea, memiliki kecemasan yang merata. Tidak ada 
faktor penyulit yang bisa benar-benar membedakan tingkat kecemasan 
secara ekstrim, karena apapun penyebabnya semua operasi sektio 
caesarea memiliki resiko yang hampir sama (Utomo, 2008). 

Tingkat kecemasan pasien pre-sectio caesarea sebelum dan 
sesudah diberi intervensi sangatlah berbeda. Hasil penelitian ini 
membuktikan penjelasan tersebut benar adanya. Berdasarkan rata-rata 
yang diperoleh dari skor penelitian, tingkat kecemasan pasien sebelum 
diberikan konseling lebih tinggi dibandingkan tingkat kecemasan pasien 
setelah diberikan konseling. Rata-rata kecemasan pasien sebelum operasi 
sebesar 21.6, sedangkan rata-rata kecemasan pasien setelah diberikan 
konseling sebesar 13.0. Dengan melihat hasil rata-rata tersebut jelas 
menunjukkan bahwa ibu bersalin pre-sectio caesarea yang sudah 
diberikan konseling memiliki tingkat kecemasan yang ringan dibandingkan 
dengan ibu bersalin yang belum diberikan konseling. 

Pada tabel 4.6 didapat nilai p=0.000 yang menunjukkan bahwa nilai 
p<0.05 yang berarti ada beda/pengaruh yang signifikan antara sesudah 
dan sebelum pemberian konseling pada ibu pre-sectio caesarea di RSU 
Dewi Sartika. Karena itulah penggunaan tehnik konseling disertai 
komunikasi yang tepat sangat berarti bagi keberhasilan menyampaikan 
informasi dan menurunkan kecemasan pasien. Karena, selain 
menggunakan kemampuan mendengarkan, konseling yang dilakukan 
terdiri dari percakapan-percakapan yang berkembang sehingga pasien 
merasa bebas untuk berkomunikasi dan merasa dibantu dengan tidak 
mengabaikan adanya perubahan ekspresi wajah dan gerakan tubuh 
pasien untuk menemukan situasi yang berarti pada pasien tersebut.  

Penurunan tingkat kecemasan pasien pre-operasi sesudah 
diberikan konseling sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Utomo (2008), konseling berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kecemasan pada pasien pre-operasi sectio caesarea. Penelitian lain yang 
dilakukan oleh Asda (2005) yaitu pengaruh pemberian informasi tentang 
prosedur operasi terhadap tingkat kecemasan pre-operatif di RS PKU 
Muhammadiyah Yogyakarta, terdapat perbedaan pada tingkat kecemasan 
sebelum dan sesudah diberikan informasi. 



 
 

 

Pendapat-pendapat diatas telah cukup untuk mendukung hasil penelitian ini yang 
menyakan terdapat perbedaan signifikan antara kecemasan ibu bersalin pre-
sectio caesarea sebelum dan sesudah diberikan konseling di RSU Dewi Sartika 
Kota Kendari 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa Ada pengaruh konseling terhadap kecemasan ibu inpartu pre-
sectio caesarea di RSU Dewi Sartika dengan nilai p=0.000 (p<0.05) 
 Saran yang Diharapkan kepada petugas kesehatan di rumah sakit 
bisa melakukan komunikasi konseling sesuai dengan prosedur dan 
mencoba komunikasi konseling dua arah dengan menciptakan suasana 
yang nyaman dan aman, sehingga pasien merasa lebih rileks dalam 
memahami infomasi yang disampaikan. Diharapkan bagi keluarga pasien 
untuk memberi dukungan secara moril kepada responden untuk 
menghadapi operasi yang akan dijalani serta selalu ada saat konseling 
disampaikan sehingga informasi yang tidak bisa dipahami oleh ibu, 
keluarga bisa menjelaskan kembali dengan bahasa atau cara yang lebih 
mudah dipahami . 
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