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ABSTRAK

Novitasari, Trias. 2013. Efektivitas Konseling Kelompok Pra-Persalinan  untuk 
Mengurangi Tingkat Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan di UPTD 
Psukesmas Tegal Selatan. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Tri Esti Budiningsih, S,Psi., 
M.A. Pembimbing II: Moh. Iqbal Mabruri, S.Psi, M.Si.

Kata kunci: Kecemasan,Primigravida, Konseling Kelompok Pra-persalinan

Kecemasan merupakan respon alami sebagai tanda bahaya akan suatu hal 
yang tidak menyenangkan  dan dapat terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali 
terjadi pula pada calon ibu pada masa kehamilan hingga persalinan anak 
pertama. Namun, apabila kecemasan yang dialami oleh primigravida terjadi 
secara berkelanjutan dan semakin meningkat selama proses kehamilan tentu 
akan berimplikasi pada jiwa ibu dan bayi dalam kandungannya sehingga 
mempersulit proses persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keefektivan konseling kelompok pra-persalinan untuk mengurangi tingkat 
kecemasan primigravida menghadapi persalinan.

Penelitian ini merupakan eksperimen quasi. Populasi penelitian ini adalah 
ibu primigravida (kehamilan pertama), masuk usia kehamilan trimester III, 
mengalami kecemasan pada kategori sedang, bertempat tinggal di wilayah kerja 
puskesmas tegal selatan, dan bersedia, dengan sampel berjumlah 14 orang. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Data penelitian 
diambil menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) yang terdiri dari 
14 pernyataan yang telah terstandar, dengan tingkat validitas sebesar 0, 93 dan 
reliabilitas sebesar 0,97.

Teknik analis data yang digunakan adalah Non Parametric Wilcoxon 
Mann-Whitney Test. Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan kecemasan 
primigravida pada pretest dan posttest kelompok eksperimen dengan taraf 
signifikansi 0,001 dan tidak ada perbedaan kecemasan primigravida pada pretest 
dan posttest kelompok kontrol dengan taraf signifikansi 1,000. Berdasarkan hasil 
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling kelompok pra-persalinan 
efektif untuk menurunkan kecemasan primigravida dalam menghadapi 
persalinan. Diharapkan konseling kelompok pra-persalinan dapat dijadikan
model atau alternatif treatment untuk mengatasi dan mencegah terjadinya 
kecemasan menghadapi persalinan, yang dapat diterapkan di puskesmas tegal 
selatan, puskesmas dan rumah sakit bersalin yang lainnya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pernikahan merupakan gerbang awal bagi setiap individu yang hendak 

membentuk ikatan keluarga. Melalui pernikahan, sepasang suami-istri 

mengharapkan kehadiran seorang anak sebagai penerus garis keturunan. 

Memiliki anak merupakan sesuatu yang sangat didambakan setiap orang yang 

berkeluarga. Anak dianggap sebagai pelengkap dalam keluarga, karena dengan 

memiliki anak, akan memunculkan keceriaan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Wanita yang sehat secara psikologis, memandang kehamilan sebagai 

ekspresi rasa perwujudan diri dan identitasnya sebagai wanita. Banyak wanita 

yang melaporkan bahwa menjadi hamil adalah suatu pengalaman kreatif yang 

memuaskan suatu kebutuhan narsistik mendasar, dimana seseorang lain 

diproduksi yang merupakan perluasan diri (Kaplan & Sandock, 1997: 38). 

Beberapa wanita memandang kehamilan sebagai suatu cara untuk 

menghilangkan keraguan diri mereka tentang feminimitasnya atau sebagai suatu 

cara untuk menentramkan diri mereka sendiri bahwa mereka mampu untuk 

menjadi hamil. Kesimpulannya kehamilan merupakan suatu proses alami dan 

wajar yang dinantikan wanita setelah menikah atau berkeluarga. 

Kehamilan adalah rangkaian peristiwa yang baru terjadi bila ovum

dibuahi dan pembuhan sel telur (ovum) akhirnya berkembang menjadi janin 

(fetus) yang matang (aterm). Kehamilan juga dapat didefinisikan  sebagai 

dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma, dengan lamanya 
1
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masa kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) yang 

dihitung dari hari pertama haid terakhir (Apprilia & Ritchmond,  2011: 3). 

Proses kehamilan itu sendiri terdiri dari tiga periode yang disebut trimester. 

Trimester pertama adalah minggu pertama sampai 11 minggu 6 hari; trimester 

kedua adalah minggu ke-12 hingga 27 minggu 6 hari; dan trimester ketiga 

adalah minggu ke-28 hingga buah hati lahir dalam kurun waktu yang cukup (40  

minggu) yang kemudian diikuti dengan proses persalinan (Andriana, 2011: 1). 

Kehamilan kemudian dibagi menjadi dua golongan berdasarkan status 

kehamilannya (Graviditas), yaitu: (1) primigravida atau gravida, adalah Seorang 

wanita yang hamil untuk pertama kalinya; dan (2) multigravida atau gravida 2,

gravida 3, dan seterusnya, adalah wanita yang hamil lebih dari satu kali 

(Apprilia & Ritchmond,  2011: 3). 

Kehamilan yang sehat dan lancar merupakan dambaan setiap wanita, 

namun seringkali dalam prosesnya wanita mengalami gangguan-gangguan 

seperti rasa cemas dan takut  akan kelahiran anak atau peran menjadi ibu 

(Nisman, 2011: 2). Hal tersebut  didorong pula dengan kondisi hormonal yang 

cenderung menciptakan ketidakstabilan tubuh dan pikiran, sehingga wanita yang 

sedang hamil menjadi lebih mudah panik-cemas, mudah tersinggung, jauh lebih 

sensitif, mudah terpengaruh, cepat marah, menjadi tidak rasional, dan 

sebagainya (Andriana, 2011: 48). 

Kecemasan  merupakan respons terhadap situasi tertentu yang 

mengancam, ditandai dengan simptom-simptom tubuh, ketegangan fisik dan 

ketakutan pada hal-hal yang akan terjadi (Liftiah, 2009: 63). Kecemasan dan 
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panik berdampak negatif pada wanita sejak masa kehamilan sampai persalinan. 

Secara psikologis, ibu yang tidak tenang dapat menurunkan kondisi tersebut 

kepada bayinya sehingga bayi mudah merasa gelisah, yang akhirnya berdampak 

pada kesehatannya seiring ia tumbuh besar. Kecemasan juga memicu percepatan 

detak jantung dan meningkatkan sekresi adrenalin yang akan menyebabkan 

penurunan aliran darah yang menghasilkan melemahnya kontraksi rahim dan 

berakibat pada memanjangnya proses persalinan (Andriana, 20011:51). Semua 

efek tersebut diatas berpotensi membahayakan ibu dan janinnya.

Kecemasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada masa 

kehamilan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hense (dalam Taufik, 2011: 134) melaporkan, bahwa semua wanita hamil 

mengalami kecemasan. Menurutnya wanita merasakan kecemasan pada masa 

kehamilan dan melahirkan, dan mereka menguhubungkannya dengan proses 

melahirkan dengan kematian, bukannya dengan kehidupan. Sebagaimana 

dikatakan sebelumnya, bahwa masa kehamilan adalah masa perubahan dan 

ketidakpastian, oleh karenanya pada masa ini wanita hamil mengalami 

kecemasan, baik ketika membayangkan datangnya masa kehamilan, mulai 

memasuki masa kehamilan, maupun sepanjang individu menjalani kehamilan. 

Paradice (dalam Taufik, 2011: 133) menyebutkan bahwa individu akan 

mengalami kecemasan yang meningkat seiring dengan peningkatan usia 

kehamilan. Penelitian-penelitian terkait dengan kecemasan masa kehamilan 

biasanya dihubung-hubungkan dengan proses  persalinan dan melahirkan.
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          Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1991 memperkuat pernyataan 

diatas, penelitian tersebut dilakukan terhadap 1.000 (seribu) wanita di India 

menemukan bahwa 691 subjek wanita hamil (kelompok eksperimen) merasa 

lebih cemas dibandingkan dengan kelompok kontrol. Didapati hasil bahwa, 

kecemasan dimulai pada bulan ke dua yaitu ketika mereka mengetahui 

kehamilannya, dan kemudian mengingkat lagi pada usia kehamilan memasuki 

lima bulan. Pada bulan keenam dan ketujuh, kecemasan sedikit berkurang. Dan 

selanjutnya meningkat lagi hingga menjelang waktu melahirkan (Taufik, 2010: 

133).

Berbeda dengan gangguan kecemasan di masa kehamilan umumnya,  

pada ibu hamil anak pertama (primigravida) gangguan kecemasan dimulai dari 

trimester pertama,  biasanya rasa takut berkisar pada kehamilan yang masih 

muda, misalnya takut pendarahan, takut keguguran, takut mengalami mual, dan 

muntah, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa melakukan kegiatan sehari-

hari dengan “normal”, bahkan kadang ada hal yang tidak masuk akal pun 

muncul dibenak seorang calon ibu, seperti takut ditinggal suami karena terjadi 

perubahan pada bentuk tubuh. Rasa takut dan rasa cemas akan berkurang dengan 

sendirinya setelah memasuki trimester kedua, karena ibu hamil anak pertama

(primigravida) sudah mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam 

tubuhnya dan memang kondisi hormonal pun juga sudah mulai seimbang. 

Namun begitu memasuki trimester ketiga, masa kecemasan dan kekhawatiran 

mulai dirasakan kembali. Kecemasan pada umumnya ketika ibu hamil anak 

pertama (primigravida) menginjak usia kehamilan 32 minggu (trimester III). 



5

Kecemasan yang mereka rasakan umunya berkisar mulai dari takut pendarahan, 

takut bayinya cacat, takut terjadi komplikasi kehamilan, takut merasa kesakitan 

saat melahirkan, takut tidak kuat mengejan, takut tidak bisa mengontrol diri saat 

proses persalinan, hingga takut vaginanya robek atau disobek sehingga harus 

dilakukan penjahitan. Apalagi jika membayangkan saat proses melahirkan. Bagi 

sebagian besar wanita, proses melahirkan dianggap identik dengan peristiwa 

yang menakutkan, menyakitkan, dan lebih menegangkan dibanding peristiwa 

manapun dalam kehidupan (Apprilia & Ritchmond,  2011: 1).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian tentang 

kecemasan pada ibu hamil anak pertama (primigravida) yaitu: penelitian yang 

dilakukan oleh Arindra (2009) merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana kecemasan pada ibu hamil ketika menghadapi 

persalinan anak pertama (primigravida). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat kecemasan yang dialami berbeda-beda untuk masing-masing subjek 

dimana subjek berjumlah tiga orang. Kecemasan tertinggi dialami oleh subjek 

ketiga, kecemasan lebih rendah dialami oleh subjek kedua, sedangkan 

kecemasan terendah dialami oleh subjek pertama.

Penelitian yang dilakukan oleh Astria (2009) menunjukkan, bahwa dari 

158 responden, sebanyak 47,5 % ibu hamil tidak mengalami kecemasan dan 

52,5 % ibu hamil mengalami kecemasan. Dari lima variabel yang diteliti, tiga 

variabel ternyata tidak dapat membuktikan adanya hubungan, yaitu umur, 

pekerjaan, dan status sosial, sedangkan variabel yang lain yaitu status kehamilan

(graviditas) dan tingkat pendidikan secara statistik dapat membuktikan adanya 
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hubungan yang signifikan dengan kecemasan dalam menghadapi persalinan. Jika 

dilihat hubungan status kehamilan (graviditas) dengan kecemasan, menunjukkan 

presentase graviditas diketahui kurang dari setengah responden yang diteliti 

merupakan primigravida (43 %). Dari jumlah tersebut, proporsi ibu hamil yang 

mengalami kecemasan ternyata lebih tinggi dialami oleh kelompok kehamilan 

pertama (primigravida), yaitu sebanyak 66, 2 % dibandingkan kelompok ibu 

hamil anak lebih dari satu (multigravida) yang mengalami kecemasan sebanyak 

42, 2%. 

Penelitian selanjutnya oleh Indrawati (2010)  yang dimuat dalam jurnal 

kebidanan, menunjukkan bahwa dari 20 orang responden ibu hamil anak 

pertama (primigravida), diperoleh hasil sekitar 75 % atau 15 orang mengalami 

tingkat kecemasan sedang, dan 25 % sisanya atau 5 orang mengalami kecemasan 

dalam kategori rendah. Tingkat kecemasan pada ibu hamil anak pertama

(primigravida) lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil lebih dari satu

(multigravida). Hal ini disebabkan karena ibu hamil anak pertama belum 

mempunyai pengalaman melahirkan sebelumnya.

Hasil penelitian oleh Supriadi (2011) menunjukkan, bahwa dari sejumlah 

25 orang subjek, didapati presentase tingkat kecemasan yaitu cemas sedang 

sejumlah 80,0 % atau sekitar 20 orang, cemas ringan sejumlah 12,0 % atau 

sekitar 3 orang, dan cemas berat sejumlah 8,0 % atau sekitar 2 orang. Diambil 

kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu tingkat kecemasan yang dialami ibu 

hamil anak pertama pada trimester III yang paling mendominasi adalah 

kecemasan pada tingkatan sedang dengan jumlah 20 orang (80,0 %)
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Terdapat penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Batubara (2011), 

bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu hamil anak pertama

(primigravida) dan ibu hami lebih dari satu (multigravida) menjelang 

persalinan. dari penelitiannya ini diperoleh hasil bahwa dari 34 subjek terdapat   

66,7 % atau sekitar 24 orang, baik pada kehamilan pertama atau pada kehamilan 

lebih dari satu mengalami tingkat kecemasan berat saat menjelang persalinan 

(trimester ke-III).

Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa, rata-rata ibu 

(primigravida) mengalami kecemasan dengan tingkat sedang hingga berat pada 

usia kehamilan memasuki trimester ke III atau menjelang persalinan. Penelitian-

penelitian tersebut memberikan landasan bagi peneliti bahwa status kehamilan

(graviditas) terbukti mempengaruhi kecemasan ibu hamil dalam menghadapi 

persalinan. Selain itu ditemukan bahwa pada kehamilan,  proporsi kecemasan 

lebih banyak terjadi pada ibu hamil anak pertama karena kehamilan yang 

dialaminya merupakan pengalaman yang pertama kali, beratnya beban, rasa sakit 

yang dirasakan pada saat melahirkan dan ketidaktauan menjadi faktor penunjang 

terjadinya kecemasan, sehingga pada trimester III dirasakan semakin 

mencemaskan karena makin dekat dengan proses persalinan. Sedangkan ibu 

yang pernah hamil sebelumnya (multigravida), mungkin mengalami kecemasan 

namun tidak sebesar pada kehamilan pertama (primigravida).

Studi pendahuluan  peneliti melalui observasi dan wawancara dilakukan 

pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di Puskesmas Tegal Selatan,   dengan 

memilih sampel secara acak, dipilih 10 dari 18 orang wanita primigravida  
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(kehamilan pertama) yang  hadir dalam acara seminar persiapan kehamilan 

bersama Bidan Rugayah Amd.Keb, CHT . Menunjukkan  hasil bahwa,  90 % 

atau  9 orang  mengalami kecemasan, dan 10 %  sisanya atau 1 orang tidak 

mengalami kecemasan. Diketahui bahwa primigravida merasakan ketakutan 

ketika membayangkan proses persalinan kelak selain karena tidak 

berpengalaman, primigravida ini rata-rata memiliki kesamaan dalam pikiran 

mereka bahwa melahirkan itu merupakan proses yang menakutkan, 

menyeramkan, dan menyakitkan, takut tidak menjadi ibu yang baik bagi bayi 

dan ketakutan bayi lahir cacat.

Penelitian  yang dilakukan oleh Santi (2010)  menemukan, bahwa 

pengetahuan dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu hamil, sehingga disarankan kepada petugas kesehatan untuk memberikan 

pelayanan yang menyeluruh kepada ibu hamil dengan tidak hanya 

memperhatikan kebutuhan atau perubahan fisiologis melainkan juga 

memperhatikan perubahan psikologis sehingga dalam  menjalankan proses 

kehamilannya dapat dilalui dalam keadaan sehat. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa pada proses kehamilan tidak hanya dibutuhkan kesiapan secara fisik, 

namun psikologis ibu juga sangat penting disiapkan untuk menghadapi proses 

persalinan yang sehat dan lancar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan wanita 

dengan kehamilan pertama adalah dengan dilakukannya konseling. Konseling

merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-

hambatan dirinya dan mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang 
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dimilikinya secara optimal (Mashudi, 2012: 17). Kemudian konseling pra-

persalinan adalah upaya pemberian bantuan pemecahan masalah klien (Ibu 

hamil) melalui wawancara konseling yang dilakukan pada trimester ketiga 

dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok, untuk membantu 

memberikan umpan balik (feedback) dan pengalaman belajar. Kompleksitas 

masalah mengarahkan seseorang mengalami konflik dan hambatan dalam 

memenuhi apa yang kita harapkan, bahkan sampai dapat menimbulkan tekanan 

yang sangat menggangu (Latipun, 2010: 2). Konseling merupakan salah satu 

upaya untuk membantu mengatasi konflik, hambatan dan kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan seseorang, sekaligus sebagai upaya peningkatan kesahatan 

mental. Konseling merupakan salah satu bentuk upaya bantuan secara khusus 

dirancang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi seseorang 

(Latipun, 2010: 2). 

Penelitian yang dimuat dalam jurnal keperawatan (2010), hasil dari 

penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status 

kehamilan (graviditas) dan tingkat pendidikan  dengan kecemasan dalam 

menghadapi persalinan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan 

kepada Poli Kebidanan dan Ginekologi RS X untuk menyediakan pelayanan 

konseling bagi ibu hamil dalam mengelola kecemasan menghadapi persalinan.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjadikan dasar bagi peneliti bahwa 

konseling dibutuhkan bagi ibu hamil khususnya pada kehamilan anak pertama 

(primigravida) pada trimester III  untuk mengelola kecemasanya dalam 

menghadapi proses persalinan.
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Menurut Mc Leond (2008: 13) menjelaskan konseling bertujuan untuk: (1) 

membentuk pemahaman, mengarahkan ibu primigravida untuk lebih memilih 

kontrol emosi dibandingkan perasaan dan tindakan; (2) kesadaran diri, 

mendorong ibu primigravida untuk lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan 

yang selama ini ditahan/ditolak; (3) pemecahan masalah, mencari solusi 

pemecahan masalah yang dihadapi ibu primigravida; (4) pendidikan psikologi, 

mendorong primigravida untuk dapat menangkap ide dan teknik untuk 

memahami dan mengontrol tingkah laku; (5) perubahan kognitif, memodifikasi 

dan mengganti kepercayaan dan pla pikir yang tidak rasional; (6) Penguatan, 

yaitu memberikan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang akan 

membantu primigravida mampu mengontrol kehidupannya; (7) Reproduksi, 

yaitu mendorong primigravida untuk perduli terhadap orang lain, membagi 

pengetahuan, dan mengkontibusikan kebaikan bersama.

Rasa tenang dan nyaman memberikan pengaruh yang positif pada ibu 

sejak kehamilan sampai persalinan dan sebaliknya, Kecemasan pada masa 

kehamilan  akan berdampak negatif (Adriana, 2011: 49). Pengaruh positif ini 

tidak hanya akan dirasakan oleh ibu dan bayi dalam kandungan, tetapi juga oleh 

lingkungan sekitarnya. Dilakukannnya Konseling Pra-Persalinan, diharapkan 

mampu menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan 

sehingga mendorong kelancaran dalam proses persalinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk mengkaji tentang 

kecemasan ibu hamil anak pertama (primigravida) dalam menghadapi persalinan 

dan konseling pra-persalinan. Dengan demikian peneliti ingin melakukan 
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penelitian dengan judul “Efektivitas Konseling Kelompok Pra-Persalinan untuk 

Mengurangi Tingkat Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Apakah Konseling Kelompok Pra-

Persalinan efektif untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan Primigravida

Menghadapi Persalinan ?“.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan 

konseling kelompok pra-persalinan dalam menurunkan tingkat kecemasan 

primigravida menghadapi persalinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai 

berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

psikologi, khususnya psikologi klinis. Serta dapat dijadikan acuan mengingat 

konseling selama ini diterapkan sebagai usaha penanganan (kuratif), pada 

penelitian ini konseling diterapkan sebagai upaya pencegahan (preventif) untuk 

mengurangi dampak kecemasan yang dialami primigravida dalam menghadapi 

persalinan.
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1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pekerja Medis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi 

pekerja medis untuk menerapkan konseling pra-persalinan di puskesmas, rumah 

sakit, dan rumah sakit bersalin sebagai upaya preventif untuk mengurangi 

tingkat kecemasan primigravida dalam menghadapi proses persalinan.

1.4.2.2 Bagi Ibu Hamil

Mampu memberikan solusi atau alternatif yang dapat di jalani bagi 

primigravida serta ibu hamil yang mengalami kecemasan, dan bisa dilakukan  

pada periode kehamilan hingga menghadapi proses persalinan.
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kecemasan (Anxiety)

2.1.1 Pengertian Kecemasan

Kaplan  & Sandock (1997: 3) memberikan penjelasan bahwa kecemasan 

merupakan suatu sinyal yang menyadarkan, ia memperingatkan adanya bahaya 

yang mengancam dan memungkinkan seseorang mengambil tindakan untuk 

mengatasi ancaman”. Selanjutnya Kaplan  & Sandock (1997:1) menyebutkan 

bahwa kecemasan  adalah suatu penyerta yang normal dari pertumbuhan dan 

perubahan. Dari pengalaman sesuatu yang baru dan belum dicoba dan dari 

penemuan identitasnya sendiri dan arti hidup. Kecemasan dapat dialami siapa 

saja tidak pandang usia, jenis kelamin, riwayat, dan identitas diri karena berada 

pada situasi dan kondisi apapun”.     

Atkinson (2004: 212) mengemukakan  bahwa kecemasan merupakan 

bentuk dari emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah 

seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang-kadang dialami 

dalam tingkat yang berbeda. Konflik, ancaman fisik, ancaman terhadap harga 

diri, bentuk frustasi lainnya dan tekanan untuk melakukan sesuatu diluar 

kemampuan merupakan sumber yang menimbulkan kecemasan.

Definisi lain menurut Nevid, Rathus & Greene (2005: 162) kecemasan

adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, 

perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan apresif  bahwa sesuatu 

yang buruk akan terjadi.

13
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           Ahli psikoanalisa klasik, Sigmund Freud (dalam Alwisol, 2006: 26) 

menyebutkan bahwa kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan 

individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan 

reaksi adaptif yang sesuai.

          American Psychiatric Assosiation (dalam Durand & Barlow, 2006: 158) 

memberikan penjelasan Anxiety (kecemasan) adalah keadaan suasana perasaan 

(mood) yang ditandai oleh gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan 

kekhawatiran tentang masa depan. Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya 

menjelaskan bahwa kecemasan adalah keadaan suasana hati yang ditandai oleh 

efek negatif dan gejala-gejala ketegangan jasmaniah dimana seseorang 

mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang 

akan datang dengan perasaan khawatir (Durand & Barlow, 2006: 159). 

Kecemasan mungkin melibatkan perasaan, perilaku dan respons fisiologis.

          Menurut Chaplin (2009: 32) Anxiety (kecemasan, kegelisahan) 

merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai 

masa-masa mendatang tanpa sebab khusus ketakutan tersebut.

          Liftiah (2009: 63) kecemasan merupakan respons terhadap situasi tertentu 

yang mengancam. Selanjutnya disampaikan bahwa, kecemasan merupakan 

kondisi mood yang negatif yang ditandai dengan simptom-simptom tubuh, 

ketegangan fisik dan ketakutan pada hal-hal yang akan terjadi. Kecemasan 

ditandai dengan munculnya perasaan takut, kehati-hatian atau kewaspadaan yang 

tidak jelas dan tidak menyenangkan Davidson & Neale (dalam Liftiah, 2009: 

63).
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           Kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan 

mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang dan 

emosi yang dialami seseorang (Ghufron & Rini, 2010: 141).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, ditandai 

dengan gejala fisiologis serta keadaan ketegangan mental, kehati-hatian atau 

kewaspadaan yang tidak jelas juga tidak menyenangkan, kesukaran, tekanan, 

khawatir yang berlebihan, dan mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi di masa depan yang dapat dialami siapa saja tidak pandang usia, jenis 

kelamin, riwayat, dan identitas diri karena berada pada situasi dan kondisi 

apapun.

2.1.2 Teori Kecemasan

Setiap orang pernah mengalami kecemasan baik dalam kehidupan sehari-

hari ataupun dalam mengahadapi situasi khusus seperti berada pada suatu 

keadaan ketika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu. Tiga bidang utama 

bahasan kecemasan dalam teori psikologis antara lain psikoanalitik, perilaku dan 

eksistensial yang telah menyumbang teori tentang penyebab kecemasan. 

Masing-masing teori memiliki kegunaan konseptual dan praktisnya di dalam 

pengobatan pasien dengan gangguan kecemasan.

Menurut Kaplan & Sandock (1997:5) menjelaskan terdapat tiga teori 

(psikoanalitik, perilaku, dan eksistenssial) lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Teori psikoanalitik kecemasan dipandang sebagai masuk ke dalam empat 

kategori utama, tergantung pada sifat akibat yang ditakutinya antara lain 
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kecemasan id atau impuls, kecemasan perpisahan, kecemasan kastrasi, 

dan kecemasan super ego. Kecemasan id atau impuls berhubungan 

dengan ketidaknyamanan primitif, contohnya: bayi akan  menangis jika 

mereka merasa terlanda oleh kebutuhan dan stimuli di mana keadaan 

tidak berdaya. Kecemasan perpisahan terjadi pada anak-anak yang agak 

besar tetapi masih pada masa praodiepal, yang takut kehilangan cinta 

atau bahkan ditelantarkan oleh orangtuanya jika mereka gagal 

mengendalikan dan mengarahkan impulsnya sesuai dengan standar dan 

kebutuhan orangtuanya. Fantasi katarsi yang menandai anak oedipal, 

khususnya dalam hubungan dengan impuls seksual anak yang sedang 

berkembang, dicerminkan dalam kecemasan katarsi dari dewasa. 

Kecemasan superego yang menandai berlalunya Oedipus dan datangnya 

periode lantensi prapubertal.

2. Teori perilaku atau belajar tentang kecemasan telah menghasilkan suatu 

pengobatan yang paling efektif untuk gangguan kecemasan. Teori ini 

menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu repson yang dibiasakan 

terhadap stimuli lingkungan spesifik. Contohnya: di dalam model 

pembiasaan klasik (classic conditioning), seorang yang tidak memiliki 

suatu alergi makanan dapan menjadi sakit setelah makan kerang yang 

terkontaminasi di suatu rumah makan. Pemaparan selanjutnya dengan 

kerang dapat menyebabkan orang tersebut merasa sakit. Melalui 

generalisasi, orang tersebut merasa sakit. Melalui generalisasi, orang 

tersebut menolak semua masakan oleh orang lain. Sebagai kemungkinan 
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penyebab lainya, seseorang dapat belajar untuk memiliki suatu respon 

kecemasan orang tuanya (teori belajar sosial). Pada kasus tersebut, 

pengobatan biasanya dengan suatu bentuk desensitisasi melalui 

pemaparan berulang terhadap stimulus ansiogenik, disertai denga 

pendekatan psikoterapetik kognitif.

3. Teori eksistensial yang menjelaskan tentang kecemasan memberikan 

model untuk gangguan kecemasan umum dimana tidak terdapat stimulus 

yang dapat diidentifikasikan secara spesifik untuk suatu perasaan 

kecemasan yang kronis. Konsep inti dari teori eksistansional adalah 

bahwa seseorang menjadi menyadari adanya kehampaan yang menonjol 

di dalam dirinya, perasaan yang mungkin lebih mengganggu dari pada 

penerimaan kematian mereka yang tidak dapat dihindari. Permasalahan 

eksistansional telah semakin banyak sejak perkembangan senjata nuklir.

Menurut Atkinson (2004: 213-214) bahwa teori kecemasan meliputi tiga 

pendekatan, antara lain :

1. Kecemasan sebagai konflik yang tidak disadari

Freud yakin bahwa kecemasan neurotis timbul dari konflik yang tidak 

disadari antara implus id (terutama seksual dan agresif) dengan kendala yang 

ditetapkan oleh ego dan superego. Impuls-impuls id menimbulkan ancaman bagi 

individu karena bertentangan dengan nilai pribadi atau nilai sosial.
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2. Kecemasan sebagai respon yang dipelajari

Pada teori belajar sosial tidak memfokuskan diri pada konflik internal 

tetapi pada cara-cara dimana kecemasan diasosiasikan dengan situasi tertentu 

melalui proses belajar.

3. Kecemasan sebagai akibat kurangnya kendali

Menyatakan bahwa orang mengalami kecemasan bila menghadapi situasi 

yang tampak berada diluar kendali mereka. Mungkin itu merupakan situasi baru 

yang harus kita atur dan kita padukan dengan pandangan kita mengenai dunia 

dan mengenai diri kita sendiri.

2.1.3 Gejala-Gejala Kecemasan

Nevid, Rathus, & Beverly (2005: 164) menjelaskan bahwa ciri-ciri dari 

kecemasan, yaitu :

1. Ciri-ciri fisik

Kegelisahan dan kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau 

gemetar, sensasi dari pita ketat yang mengikat di sekitar dahi, kekencangan pada

pori-pori kulit perut atau dada, banyak berkeringat, telapak tangan yang 

berkeringat, pening atau pingsan, mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit 

berbicara, sulit bernafas, bernafas pendek, jantung yang berdebar keras atau 

berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi 

dingin, pusing, merasa lemas atau mati rasa, sulit menelan, kerongkongan terasa 

tersekat, leher dan punggung terasa kaku, sensasi seperti tercekik atau tertahan, 

tangan yang dingin dan lembab, terdapat gangguan sakit perut atau mual, panas 

dingin, sering buang air kecil, wajah terasa memerah, diare.
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2. Ciri-ciri behavioral

Perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, perilaku terguncang, 

sensitif dan mudah marah, perasaan terganggu dan ketakutan terhadap sesuatu 

yang terjadi di masa depan.

3. Ciri-ciri kognitif

Khawatir tentang sesuatu, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan 

segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas, terpaku pada sensasi kebutuhan, 

sangat waspada terhadap sensasi kebutuhan, merasa terancam oleh orang atau 

peristiwa yang normalnya hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian, 

ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk 

mengatasi masalah, berfikir bahwa dunia mengalami keruntuhan dan berfikir 

bahwa semuanya tidak lagi bisa dikendalikan (pesimis), berfikir bahwa 

semuanya terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir terhadap 

hal-hal yang sepele, berfikir tentang hal menggangu yang sama secara berulang-

ulang, berfikir bahwa harus bisa kabur dari keramian kalau tidak pasti akan 

pingsan, pikiran terasa bercampur adauk atau kebingungan, tidak mampu 

mnghilangkan pikiran-pikiran terganggu, berfikir akan segera mati meskipun 

dokter tidak menemukan sesuatu yang salah secara medis, khawatir akan 

ditinggal sendiri, Sulit berkonsentrasi dan memfokuskan pikiran.

Shah (dalam Ghufron & Rini, 2010: 144) membagi kecemasan menjadi 

tiga komponen, yaitu :



20

1. Fisik

Seperti pusing, sakit perut, tangan berkeringat, perut mual, mulut kering, 

grogi dan lain-lain

2. Emosional

Seperti panik dan takut

3. Mental atau kognitif

            Seperti gangguan perhatian dan memori, kekhawatiran, ketidakteraturan 

dalam berfikir dan bingung.

          Gejala-gejala kecemasan  juga dikemukakan oleh Maher (dalam Calhoun 

& Acocella, 1990: 208) yaitu yang berupa :

1. Gejala Emosional : Orang tersebut mempunyai ketakutan yang amat sangat 

dan secara sadar.

2. Gejala Kognitif : Ketakutan tersebut meluas dan sering berpengaruh 

terhadap kemampuan berfikir jernih, memecahkan dan mengatasi tuntutan 

lingkungan.

3. Gejala psikologis :Tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan 

diri untuk bertindak, baik tindakan itu dikehendaki atau tidak.

Definisi gejala-gejala anxietas atau Kecemasan (dalam PPDGJ III 2003: 

74)  mencangkup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rasa khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit 

konsentrasi.

2. Ketegangan motorik (gelisah, gemetar, sakit kepala, dan tidak dapat santai).
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3. Overaktivitas otonomik (kepala teras berat, berkeringat, jantung berdebar-

debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulut kering, dan 

sebagainya).

Berdasarkan beberapa penjelasan gejala kecemasan diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan gejala kecemasan yang digunakan peneliti adalah :

1. Psikologis

Merupakan reaksi psikologis yang terjadi, dikarenakan seseorang 

mempunyai ketakutan yang amat sangat dan secara sadar. Seperti: merasa sensitif 

dan mudah marah, perilakuterguncang, perilaku menghindar, perilaku melekat 

dan dependen, perasaan terganggu dan takut akan sesuatu yang akan terjadi di 

masa depan.

2. Kognitif

Ketakutan yang meluas dan sering berpengaruh terhadap kemampuan 

berfikir jernih, memecahkan dan mengatasi tuntutan lingkungan. seperti: sulit 

memokuskan pikiran, kebingungan, kesulitan untuk berfikir jernih, khawatir 

tentang sesuatu, merasa terancam oleh peristiwa yang normal.

3. Fisiologis

Merupakan reaksi atau tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa 

pengerasan diri untuk bertindak, baik tindakan tersebut dikehendaki ataupun 

tidak. seperti: mulut dan kerongkongan terasa kering, jantung berdebar keras, 

sulit bernapas, sulit berbicara, sulit menelan, mual,berat badan turun, sering 

buang air kecil dan pusing.
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2.1.3 Penyebab Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang muncul dari 

berbagai macam penyebab kecemasan yang dialami individu meskipun sumber 

ancaman yang datang tidak jelas dan konfliktual. Beberapa teori menjelaskan 

beberapa asal penyebab kecemasan sebagai berikut:

Durand & Barlow (2006: 161-165) membagi  faktor penyebab 

kecemasan menjadi empat, yaitu :

1. Kontribusi biologis

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa manusia mewarisi 

kecenderungan untuk tegang atau gelisah. Seperti sebagian besar gangguan 

psikologis lainya dan tidak seperti warna rambut atau mata, tidak ada sebuah gen 

tunggal pun yang tampaknya menjadi penyebab kecemasan. Sebaliknya, 

kontribusi-kontribusi kecil dari banyak gen di wilayah-wilayah kromosom yang 

berbeda secara kolektif membuat kita rentan mengalami kecemasan, jika ada 

faktor psikologis dan sosial tertentu yang mendukungnya.

2. Kontribusi psikologis

Freud menganggap kecemasan sebagai reaksi psikis terhadap bahaya di 

seputar re-aktivasi situasi menakutkan masa kanak-kanak. Para pakar teori 

perilaku melihat kecemasan sebagai produk pengkondisian klasik awal, 

modeling/peniruan, dan bentuk-bentuk belajar lainnya. Perasaan mampu 

mengontrol yang berkembang dari pengalaman-pengalaman awal ini merupakan 

faktor psikologis yang membuat manusia sangat rentan terhadap kecemasan di 

kehidupan selanjutnya.
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3. Kontribusi sosial

Peristiwa yang menimbulkan stres memicu kerentanan kita terhadap 

kecemasan. Sebagian besar bersifat pribadi, perkawinan, perceraian, masalah di 

tempat kerja, kematian orang yang dicintai, dan sebagainya. Sebagian lain 

mungkin bersifat fisik, seperti cedera atau penyakit. Tekanan sosial, seperti 

misalnya tekanan untuk menjadi juara disekolah, dapat juga menimbulkan stres 

yang cukup kuat untuk memicu kecemasan.

4. Model integratif

Merupakan hasil dari penyatuan faktor-faktor secara terintegrasi, yang 

kemudian di deskripsikan sebuah teori perkembangan kecemasan dan gangguan-

gangguan yang terkait dengannya yang disebut triple vulnerability theory, yaitu :

a. Generalized biological vulnerability (kerentanan biologis menyeluruh),

yaitu melihat bahwa kecenderungan untuk gelisah atau tegang itu 

tampaknya diturunkan/diwariskan. Tetapi kerentanan biologis menyeluruh 

untuk mengalami kecemasan bukanlah kecemasan itu sendiri.

b. Generalized psychological vulnerability (kerentanan psikologis 

menyeluruh) Artinya, berdasarkan pengalaman awal seseorang, mungkin 

tumbuh dewasa dengan disertai keyakinan bahwa dunia ini berbahaya dan di 

luar kontrol, dan tidak akan mampu mengatasi bila ada hal buruk yang 

menimpa. Bila persepsi ini kuat, berati seseorang memiliki kerentanan 

psikologis menyeluruh untuk mengalami kecemasan.

c. Spesific psychological vulnerability (kerentanan psikologis spesifik), di 

mana anda belajar dari pengalaman awal.
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2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan

Adler dan Rodman  (dalam Ghufron & Rini, 2010: 145-146), 

menyatakan terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya kecemasan, yaitu :

1. Pengalaman negatif masa lalu

Pengalaman ini merupakan hal yang tidak menyenangkan pada masa lalu 

mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila 

individu tersebut menghadapi situasi atau kejadian yang sama dan juga tidak 

menyenangkan, hal tersebut merupakan pengalaman umum yang menimbulkan 

kecemasan.

Pada ibu yang pernah mengalami kehamilan sebelumnya (Multigravida), 

mungkin mengalami kecemasan disebabkan oleh  pengalaman yang tidak 

menyenangkan yang pernah dialaminya pada proses persalinan pertama, misal: 

kesakitan, komplikasi, pendarahan, atau proses persalinan yang tidak lancar. 

Sedangkan yang terjadi pada primigravida, kecemasan terjadi karena kehamilan 

yang dialaminya merupakan pengalaman yang pertama kali dan ketidaktauan 

menjadi faktor penunjang terjadinya kecemasan. Selain itu informasi negatif 

tentang persalinan seperti televisi maupun film yang sering menampilkan adegan 

melahirkan yang begitu menegangkan dan menakutkan,  bahkan saat bertanya 

dengan orang tua-kerabat dan teman tentang seputar pengalaman melahirkan 

yang tidak menyenangkan (Aprilia & Ritchmond, 2011: 2).
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2. Pikiran yang tidak rasional

Para psikolog memperdebatkan bahwa kecemasan terjadi bukan karena 

suatu kejadian, melainkan kepercayaan atau keyakinan tentang kejadian itulah 

yang menjadi penyebab kecemasan.

Banyak terjadi perubahan pada masa kehamilan, hal tersebut  didorong 

karena  kondisi hormonal yang cenderung menciptakan ketidakstabilan tubuh 

dan pikiran sehingga ibu menjadi lebih mudah panik- cemas, mudah 

tersinggung, jauh lebih sensitif, mudah terpengaruh, cepat marah, menjadi tidak 

rasional, dan sebagainya (Andriana, 2011: 48).

Deffenbacher & Hazaleus (dalam Ghufron & Rini, 2010: 143) 

mengemukakan bahwa sumber penyebab kecemasan, meliputi hal-hal di bawah 

ini :

1. Kekhawatiran (worry), merupakan pikiran negatif tentang diri sendiri, 

seperti perasaan negatif.

2. Emosionalitas (imosionality), sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf 

otonomi, seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan tegang.

3. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas(task generated

interference), merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang 

selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu 

primigravida tersebut dapat disimpulkan bahwa, selama menjalani kehamilan 

pertamanya ibu hamil amat sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran yang 

merupakan pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, emosi yang tidak stabil, dan 
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gangguan serta hambatan yang terjadi selama proses kehamilan. Selain itu 

kecemasan pada primigravida turut didorong oleh  pengalaman negatif masa lalu 

dan juga pikiran-pikiran yang tidak rasional.

Pengalaman masa lalu pada primigravida bisa dapatkan dari informasi 

yang diperoleh dari certia-cerita orangtua, pengalaman teman yang pernah 

mengalami persalinan, dan juga  informasi dari berbagai media (misalnya radio, 

Televisi, hingga Internet). Ketika dalam penerimaan informasi mengenai 

kehamilan berupa informasi yang positif sehingga terinternalisasi sebagai 

pengalaman yang menyenangkan, maka dalam kehamilan hingga proses 

persalinan kemungkinan primigravida mengalami kecemasan adalah kurang. 

Sedangkan apabila pengalaman masa lalu yang di dapatkan merupakan hal yang 

negatif mengenai kehamilan dan persalinan sehingga terinternalisasi pengalaman 

negatif, maka kemungkinan terjadi kecemasan pada masa kehamilan hingga 

persalinan akan lebih besar terjadi. Selanjutnya, pikiran yang tidak rasional pun 

semakin memperkuat kemungkinan terjadinya kecemasan pada primigravida

dalam menghapi persalinan. Perubahan fisik dan hormonal pada ibu hamil, tentu 

akan mendorong berbagi perubahan yang terjadi pada diri primigravida. Tidak 

hanya fisik melainkan psikologis dan kognitif primigravida akan mengalami 

banyak perubahan. Ketika perubahan pola pikir dapat disesuaikan dengan realita 

atau kenyataan yang ada, dalam kehamilannya ibu primigravida tidak akan 

mengalami gangguan kecemasan. Namun ketika muncul pikiran-pikiran yang 

tidak rasional, maka gangguan kecemasan lebih besar dimungkinkan terjadi 

selama proses kehamilan hingga primigravida  mengahadapi persalinan.
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2.2  Kehamilan

2.2.1 Tanda-tanda Kehamilan

Menurut Prawirohardjo (2005: 125-126) pada wanita hamil terdapat 

beberapa tanda atau gejala, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak dapat haid (Amenorea). Gejala ini sangat penting karena umumnya 

wanita hamil tidak dapat haid lagi. Penting diketahui tanggal pertama haid 

terakhir, supaya dapat ditentukan tuanya kehamilan dan bila persalinan 

diperkirakan akan terjadi.

2. Enek (Nausea) dan emesis (muntah). Enek terjadi umumnya pada bulan-

bulan pertama kehamilan, disertai kadang-kadang dengan emesis. Sering 

terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu. Keadaan ini lazim disebut morning 

sickness. Dalam batas-batas tertentu keadaan ini masih fisiologik. Bula 

terlampau sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut 

hiperemesis gravidum.

3. Mengidam (mengingini makanan atau minuman tertentu). Mengidam sering 

terjadi pada bulan-bulan pertama akan tetapi, menghilang dengan makin 

tuanya kehamilan.

4. Pingsan. Sering dijumpai bila berada pada tempat-tempat ramai. Dianjurkan 

untuk tidak pergi ke tempat-tempat ramai pada bulan-bulan pertama 

kehamilan. Hilang sesudah kehamilan menginjak usia 16 minggu.

5. Payudara (Mamma)  menjadi tegang dan membesar. Keadaan ini disebabkan 

oleh pengaruh esterogen dan progesteron yang merangsang duktuli dan 

aveoli di mama. 
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6. Tidak nafsu makan (Anoreksia). Pada bulan-bulan pertama terjadi 

anoreksia, tetapi setelah itu nafsu makan timbul kembali. Hendaknya dijaga 

jangan sampai salah pengertian makan untuk “dua orang”, sehingga 

kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tua kehamilan. 

7. Sering kencing terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama 

kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua 

umumnya keluhan ini menghilang oleh karena uterus yang membesar keluar 

dari rongga panggul. Pada akhir triwulan, gejala bisa timbul karena janin 

mulai masuk ke ruang panggul dn menekan kembali kandung kencing.

8. Obstipasi, terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh 

pengaruh hormon steroid.

9. Pigmentasi kulit, terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pada hidung, 

pipi dan dahi kadang-kadang terjadi deposit pigmen yang berlebihan, 

dikenal sebagai kloasma gravidum. Areolae mammae juga menjadi lebih 

hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher 

menjadi lebih hitam demikian pula linea alba di garis tengah abdomen 

menjadi lebih hitam (linea grisea). Pimentasi ini terjadi krena pengaruh dari 

hormon kortikon-plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.

10. Epulis adalah suatu hipertrofi papilla ginggivae. Sering terjadi pada 

triwulan pertama.

11. Varises. Sering dijumpi pada triwulan terakhir. Didapat pada daerah 

genitalia eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis. Pada multigravida kadang-

kadang varises ditemukan pada kehamilan yang terdahulu, timbul kembali 
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pada triwulan pertama. Kadang-kadang timbulnya varises merupakan 

gejalanpertama kehamilan muda.

Pada kehamilan muda bisa pula ditentukan:

12. Tanda Kontraksi palsu (Braxton-Hiks). Bila uterus dirangsang mudah 

berkontraski. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa hamil. Pada keadaan 

uterus yang membesar tetapi tidak ada kehamilan misalnya pada mioma 

uteri; tanda Braxton-Hiks tidak ditentukan.

13. Suhu basal, yang sesudah ovulasi tetap tinggi terus antara 37,2 derajat 

sampai 37,8 derajat adalah salah satu tanda akan adanya kehamilan. Gejala 

ini sering dipakai dalam pemeriksaan kemandulan.

14. Cara khas yang dipakai untuk menentukan adanya human chorionic 

gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pagi hari. 

Dengan tes kehamilan tertentu air kencing pagi hari ini dapat membantu 

membuat diagnosis kehamilan sedini-dininya.

Junadi, dkk (1987: 634) menambahkan tanda-tanda pasti kehamilan, yaitu:

1. Pada palpitasi dapat dirasakan bagian janin dan balotemen serta gerak janin

2. Pada auskultasi terdengar bunyi jantung janin. Dengan stetoskop Laenec 

bunyi jantung janin baru terdengar pada kehamilan 18 – 20 minggu. Dengan 

alat “Fetal electrocardiogarph” bunyi janin dapat didengar pada kehamilan 

12 minggu

3. Pada pemeriksaan sinar X tampak kerangka janin

4. Dengan ultrasonografi (scaning) dapat dilihat gambar janin.
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2.2.2 Primigravida

Wanita hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida, primipara atau 

gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal dengan gravida 0. 

Sedangkan wanita yang hamil lebih dari satu kali disebut multigravida, 

multipara atau gravida 2, gravida 3, dan seterusnya (Apprilia & Ritchmond,  

2011: 3).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari 

pertama haid terakhir (Saifudin, 2000: 89). Kehamilan 40 minggu ini disebut 

kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 disebut kehamilan 

postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur. 

Kehamilan yang terkahir ini akan mempengaruhi viabilitas (kelangsungan hidup 

) bayi yang dilahirkan, karena bayi yang terlalu muda mempunyai prognosis 

buruk (Prawirohardjo, 2005: 125). Sedangkan, untuk mengetahui tanggal 

perkiraan kelahiran, dapat dilakukan dengan cara mengurangi tujuh hari dari 

tanggal hari pertama menstruasi terakhir dan mengambahkan sembilan bulan. 

Kira-kira, hanya 10 persen wanita yang melahirkan pada tanggal perkiraan 

kelahiran, sisanya melahirkan satu minggu lebih awal sampai satu minggu lebih 

lambat (Kaplan & Sandock, 1997: 41). 

Aprilia & Ritchmond (2011: 3) menjelaskan definisi medis dan legal 

kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode (trimester) untuk memudahkan 

tahap dari perkembangan janin, yaitu:
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1. Trimester I

Trimester pertama diawali sejak konsepsi, konsepsi adalah hasil proses 

pembuahan sel sperma pada telur,  yaitu antara usia kehamilan 0 sampai 12 

minggu.  Trimester pertama juga disebut sebagai trimester transisi, yaitu 

peralihan dari masa sebelum hamil dan masa awal kehamilan (Taufik, 2010: 

138).  Pada minggu inilah proses terjadinya kehamilan akan sangat ditentukan. 

Setelah konsepsi, tubuh wanita akan banyak mengalami perunbahan dalam tiga 

bulan pertama kehamilan. 

2. Trimester II

Pada usia kehamilan antara 12 sampai 28 minggu. Secara umum pada 

trimester inilah saat-saat menyenangkan terjadi, karena wanita hamil biasanya 

sudah mulai beradaptasi dengan kehamilannya. Periode ini disebut dengan 

radian health. Yang dimaksud dengan radian health yaitu suatu periode dimana 

wanita merasa nyaman dan bebas dari ketidaknyamanan-ketidanyamanan yang 

biasa dialami oleh wanita hamil pada trimester pertama (Taufik, 2010: 141).  

3. Trimester III

Adalah fase ketiga dan terakhir kehamilan. Trimester ini dimulai dari 

minggu ke 29 hingga menjelang persalinan. Dapat disebut juga dengan periode 

penantian, yaitu penantian akan datangnya waktu kelahiran yang telah sekian 

lama ditunggu. Namun, banyak dari wanita hamil tidak menginginkan 

datangnya saat melahirkan yang menurut Freud (dalam Taufik, 2010: 146) 

dikatakan sebagai saat-saat yang traumatis, baik bagi individu sendiri maupun 
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bagi bayi. Ingin rasanya mereka segera melampaui hari perkiraan lahir (HPL) 

agar mereka tidak merasakan “ngeri”nya melahirkan. 

2.2.3 Kecemasan pada Ibu Hamil

Karunia bagi seorang wanita ketika diberikan kesempatan dan 

kemampuan bisa menjadi hamil. Kehamilan merupakan periode yang 

menakjubkan dalam kehidupan wanita, dalam proses kehamilan selama sembilan 

bulan di dalam rahim wanita, janin tumbuh dan berkembang menjadi bayi 

hingga siap dilahirkan. Saat seorang wanita dalam keadaan hamil, sering sekali 

terjadi perubahan. Selain perubahan fisik yang dapat terlihat secara langsung, 

wanita hamil juga mengalami perubahan emosi dan perasaan. Hal ini sangatlah 

wajar mengingat dalam kehamilan terdapat berbagai perubahan secara hormonal 

yang mempengaruhi kondisi emosi dan perasaan wanita hamil. Banyak sekali 

wanita yang tiba-tiba merasakan keluhan-keluhan yang berlebihan hanya gara-

gara mengetahui dirinya hamil, padahal minggu-minggu sebelumnya ia baik-

baik saja (Aprilia & Ritchmond, 2011: 135). Perubahan-perubahan  tersebut 

pada masa kehamilan terkadang membuat wanita hamil merasa stress. Apalagi 

bagi wanita yang belum pernah mengalami hamil sebelumnya, sering kali tidak 

mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga memunculkan dalam pikiran mereka 

hanya kecemasan, ketakutan, dan stress.

2.2.4 Dinamika Kecemasan pada Primigravida

Kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan sering kali dialami wanita hamil 

apalagi yang baru pertamakali (primigravida), gangguan tersebut sering muncul 

selama proses kehamilan hingga persalinan.
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Menurut Aprilia & Ritchmond (2011: 1-2) menjelaskan dinamika 

kecemasan yang dialami oleh primigravida pada setiap periode kehamilan, yaitu 

: dimulai dari trimester pertama,  biasanya rasa takut berkisar pada kehamilan 

yang masih muda, misalnya takut pendarahan, takut keguguran, takut mengalami 

mual, dan muntah, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan “normal”, bahkan kadang ada hal yang tidak masuk 

akal pun muncul dibenak seorang calon ibu, seperti takut ditinggal suami karena 

terjadi perubahan pada bentuk tubuh. Rasa takut dan rasa cemas akan berkurang 

dengan sendirinya setelah memasuki trimester kedua, karena primigravida sudah 

mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya dan 

memang kondisi hormonal pun juga sudah mulai seimbang. Namun begitu 

memasuki trimester ketiga, masa kecemasan dan kekhawatiran mulai dirasakan 

kembali. Kecemasan pada umumnya ketika primigravida  menginjak usia 

kehamilan 32 minggu. Selama trimester ketiga wanita harus beradaptasi 

terhadap perubahan habitus tubuhnya. Rahim yang membesar menekan kandung 

kemih dan rektum, sehingga menyebabkan kostipasi dan urinasi yang sering. Hal 

tersebut membuat para wanita berfikir bahwa perubahan pada tubuh mereka 

membuat terlihat tidak menarik lagi (Kaplan & Sadock, 1997: 41). Selain itu, 

kecemasan yang mereka rasakan umunya berkisar mulai dari takut pendarahan, 

takut bayinya cacat, takut terjadi komplikasi kehamilan, takut merasa kesakitan 

saat melahirkan, takut tidak kuat mengejan, takut tidak bisa mengontrol diri saat 

proses persalinan, hingga takut vaginanya robek atau disobek sehingga harus 

dilakukan penjahitan. Apalagi jika membayangkan saat proses melahirkan. Bagi 
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sebagian besar wanita, proses melahirkan dianggap identik dengan peristiwa 

yang menakutkan, menyakitkan, dan lebih menegangkan dibanding peristiwa 

manapun dalam kehidupan.

2.2.5 Dampak Kecemasan pada Kehamilan

Kecemasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada masa 

kehamilan. Hense (dalam Ghufron &Rini, 2010: 134-135) melaporkan bahwa 

semua wanita hamil mengalami kecemasan pada masa kehamilan dan 

melahirkan, dan mereka menghubungkan proses melahirkan dengan kematian, 

bukannya dengan kehidupan. Padahal kemungkinan hidup dan mati di saat 

melahirkan tetaplah sama dengan kondisi normal lainnya. Karena dalam 

kehidupan manusia berada pada dua kemungkinan tersebut. Terhubungkannya 

proses melahirkandengan kematian karena beratnya beban dan sakit yang 

dirasakan pada saat melahirkan. 

Kecemasan, ketakutan dan panik berdampak negatif pada ibu sejak masa 

kehamilan sampai persalinan. Secara psikologis, ibu yang tidak tenang dapat 

menurunkan kondisi tersebut kepada bayinya sehingga bayi mudah merasa 

gelisah, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya seiring ia tumbuh besar 

(Andriana, 20011:51).

Perlu diketahui bahwa setiap detak jantung ibu hamil, tentu dapat 

dirasakan pula oleh janin. Oleh karena itu, bila ibu hamil sering mengalami 

kecemasan dan stres, maka detak jantung akan semakin meningkat. Detak 

jantung yang semakin keras dapat mempengaruhi gerakan pada janin. 

Akibatnya, janin pun lebih aktif bergerak-gerak di dalam rahim (Aprilia & 
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Ritchmond, 2011: 127). Kemudian dijelaskan juga oleh (Aprilia & Ritchmond, 

2011: 201), bahwa Kecemasan dan ketakutan akan menimbulkan stress. Stres 

berakibat meningkatkan sekresi adrenalin. Salah satu efek adrenalin adalah 

kontraksi pembuluh darah, sehingga suplai oksigen ke otak dan janin akan 

menurun.Penurunan aliran darah juga menyebabkan melemahnya kontraksi 

rahim dan berakibat pada memanjangnya proses persalinan. Tidak hanya sekresi 

adrenalin yang meningkat, tetapi sekresi adrenocorticotropic hormone (ACTH) 

juga akan meningkat, hal ini menyebabkan peningkatan kadar kortisol serum dan 

gula darah dalam tubuh. Semua efek tersebut diatas berpotensi membahayakan 

ibu dan janinnya.

Brewer (dalam Aprilia & Ritchmond, 2011: 127) menjelaskan bahwa 

kecemasan dan stres berlebihan pada saat hamil sama bahayanya dengan wanita 

hamil yang perokok. Karena pada dasarnya, sejak mulai hamil tubuh wanita 

akan memproduksi suatu zat bernama Prenanolone, yang berfungsi sebagai obat 

penenang atau pereda stres alami. Tetapi jika wanita hamil mengalami 

kecemasan yang berlebihan dan selalu panik selama kehamilannya, maka 

pregnanolone dalam tubuhnya tidak akan cukup untuk mengatasi. Akibatnya 

risiko kemungkinan anak dilahirkan dengan berat badan lahir rendah (BBLR), 

ukuran kepalanya kecil (macrosomia), perkembangan sarafnya tidak seimbang, 

serta lahir prematur, menjadi lebih tinggi dibanding dengan ibu yang menjalani 

kehamilan dengan hati dan pikiran yang penuh suka cita.
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2.3 Konseling Kelompok Pra-Persalinan

2.3.1 Pengertian Konseling

Kata konseling (counseling) berasal dari kata counsel yang diambil dari 

bahasa latin yaitu counselium, artinya “bersama” atau bicara bersama”. 

Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan 

konselor (counselor) dengan seorang atau beberapa klien (counselee). Dengan 

demikian Counselium berarti “People coming together to gain an understanding 

of problem that beset them were avident”, Baruth & Robinson (dalam Latipun, 

2010: 3). 

English & English (dalam Gunarsa, 1996: 20), merumuskan konseling 

adalah hubungan dimana seseorang berusaha membantu orang lain untuk 

memahami dan memecahkan masalah penyesuaian. Misalnya, konseling dalam 

bidang pendidikan, jabatan, dan sosial.

Menurut Burks & Steffler (dalam Mc Leod, 2006: 7) Konseling 

mengindikasikan hubungan profesional antar konselor terlatih dengan klien. 

Hubungan ini biasanya bersifat individu ke individu, walaupun terkadang 

melibatkan lebih dari satu orang. Konseling didesain untuk menolong klien 

untuk memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan, dan 

untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri (Self-determination) mereka 

melalui pilihan yang telah diinformasikan dengan baik serta bermakna bagi 

mereka, dan melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal.

Mappiare (2010: 1) menjelaskan bahwa konseling (Counseling), kadang 

disebut juga dengan penyuluhan adalah suatu bentuk bantuan. Konseling 
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merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional 

pada pemberi layanan. Ia sekurangnya melibatkan pula orang kedua, penerima 

layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat 

berbuat banyak dan setelah mendapat layanan menjadi dapat melakukan sesuatu.

Division of counseling Psychology (dalam Mashudi, 2012: 17) Konseling 

merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-

hambatan perkembangan dirinya, dan mencapai perkembangan kemampuan 

pribadi yang dimilikunya secara optimal. Sebab, proses tersebut dapat terjadi 

setiap waktu. Selanjutnya (Mashudi, 2012: 18) memberikan pengertian 

konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara 

konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami masalah

(Klien). Sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani, inilah muara dari 

masalah yang dialami oleh klien.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

konseling adalah proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling yang 

dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami masalah

(Klien), bertujuan untuk membantu orang lain untuk memahami dan 

memecahkan masalah penyesuaian.

Corey (2009: 318) menyebutkan beberapa tujuan konseling dan 

psikoterapi, termasuk  sebagai pereda kecemasan, penyusunan kembali 

kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, 

penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, 

pencapaian aktualisasi diri, serta penghapusan tingkah laku maladaptif dengan 
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belajar pola-pola tingkah laku adaptif. Menguatkan pendapat bahwa konseling 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk meredakan kecemasan, telah dilakukan 

penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Hastuti (2011) pada 

sejumlah ibu-ibu hamil yang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas 

Tegalrejo dan Mergangsang, Yogyakarta diketahui bahwa pemberian konseling 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kecemasan ibu pada persalinan 

pertama (primigravida). Tingkat kecemasan-panik tidak terlihat pada kelompok 

perlakuan. Sementara pada kelompok pembanding terdapat setidaknya 0,9% 

tingkat kecemasan-panik. Adanya konseling terbukti dapat menurunkan tingkat 

kecemasan ibu bersalin. Melihat hasil tersebut, Hastuti menyarankan perlunya 

meningkatkan asuhan keperawatan ibu bersalin oleh perawat dengan 

menyiapkan persalinan yang dihadapi menggunakan konseling persalinan. 

Adapun konseling yang diberikan berdasarkan hasil pengkajian fisik, mental, 

sosial, budaya dan spiritual ibu.

Semula pelaksanaan konseling menekankan pada pendekatan individual 

berkembang dengan menggunakan pendekatan kelompok. Faktor yang mendasar 

penyelenggaraan konseling kelompok adalah bahwa proses pembelajaran dalam 

bentuk pengubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku termasuk dalam hal 

pemecahan masalah dapat terjadi melalui proses kelompok. Dalam satu 

kelompok, anggotanya dapat memberi umpan balik yang diperlukan untuk 

membantu mengatasi masalah anggota yang lain, dan anggota satu dengan

lainnya memberi dan menerima (Latipun, 2010: 181). Konseling kelompok 

(Group Counseling) merupakan salah satu bentuk konseling dengan 
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memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberikan umpan balik (feeback) 

dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan 

prinsip-prinsip dinamika kelompok (Latipun, 2010: 118).

Menurut Mashudi (2012: 248) konseling kelompok adalah layanan yang 

membantu klien dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui 

dinamika kelompok.

Latipun (2010: 118) Menjelaskan konseling kelompok secara prinsipil 

adalah sebagai berikut: 

1. Konseling kelompok merupakan hubungan antara (beberapa) konselor 

dengan beberapa klien

2. Konselor kelompok berfokus pada pemikiran dan tingkah laku yang disadari

3. Dalam konseling kelompok terdapat faktor-faktor yang merupakan aspek 

terapi bagi klien

4. Konseling kelompok bermaksud  memberikan dorongan dan pemahaman 

kepada klien, untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien.

Menurut (Natawijaya, 1987: 33) menyebutkan bahwa konseling 

kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam rangka 

memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya, dan selain 

bersifat pencegahan, konseling kelompok ini dapat pula bersifat penyembuhan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, konseling kelompok merupakan suatu 

upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat 

pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan 

dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya.
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Alasan penting untuk mempertimbangakan pendekatan konseling 

kelompok adalah efisiensi. Melalui konseling tradisional, satu orang dilayani 

oleh satu konselor. Pilihan satu orang dilayani oleh satu konselor tidak realistis 

bila diterapkan pada jaman ini, disaat begitu banyaknya permintaan konseling. 

Selain itu, dalam situasi kelompok, orang-orang dihadapkan pada banyak 

stimulasi dan opsi baru untuk perilaku mereka. Jika repsons tersebut dilakukan 

dalam kelompok, hal itu bisa diteguhkan sehingga mereka mempunyai 

kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai perilaku yang baru (Mashudi, 

2012: 249-250).

Kelompok menawarkan sejumlah cara membantu klien yang tidak 

tersedia dalam konseling individual. Kelompok menyediakan arena dimana 

klien dapat menyaksikan cakupan perilaku individual yang lebih luas 

dibandingkan dengan yang dapat diobservasi dalam hubungan konseling one-to-

one dengan konselor. Dalam konseling individual, seorang klien dapat 

menceritakan kepada konselor prianya bagaimana ia mempunyai masalah 

berkomunikasi dengan wanita. Dalam kelompok, masalah ini dapat 

terekspresikan dalam hubungan dengan wanita yang ada dalam kelompok (Mc 

Leod, 2010: 501).

2.3.1.1   Konseling Pra Persalinan

Konseling masa Antenatal atau konseling pra-persalinan adalah 

konseling yang diberikan pada trimester pertama dan kedua, dengan 

memberikan infromasi tentang perubahan yang terjadi pada perkembangan janin 

sesuai dengan usia kehamilan serta perubahan yang terjadi pada ibu serta 
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pencegahannya (Uripni, Sujianto & Indrawati, 2003). Selanjutnya  dijelaskan 

bahwa konseling Pra-persalinan adalah konseling yang dilakukan pada trimester 

ketiga dan berfokus pada intervensi yang diberikan pada klien (keadaan janin 

dalam rahim, posisi janin, penjelasan tanda persalinan normal dan risiko tinggi, 

persiapan persalinan baik yang normal maupun tidak normal, informasi tempat 

bersalin sesuai dengan keadaan normal atau patologis (Uripni, Sujianto & 

Indrawati, 2003: 85).

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konseling pra-persalinan adalah proses pemberian  bantuan melalui konseling 

yang objektif dan lengkap dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu  

memberikan umpan balik dan pengalaman belajar, dilakukan secara sistematik 

pada trimester ketiga dengan tujuan untuk membantu ibu hamil mengenali 

kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar 

atau upaya guna mengatasi masalah tersebut melalui dinamika kelompok..

2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok

Konseling kelompok berfokus pada usaha membantu klien dalam 

melakukan perubahan dengan menaruh perhatian pada perkembangan dan 

penyesuaian sehari-hari, misalnya modifikasi tingkah laku, pengembangan 

keterampilan hubungan personal, nilai, sikap atau membuat keputusan menurut 

Gibson & Michell (dalam Latipun, 2010: 120). Konseling kelompok merupakan 

salah satu bentuk teraputik yang berhubungan dengan pemberian bantuan berupa 

pengalaman penyesuaian dan perkembangan individu.
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Corey (2009: 318) menyebutkan beberapa tujuan konseling dan 

psikoterapi, termasuk  sebagai pereda kecemasan, penyusunan kembali 

kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional,

penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, 

pencapaian aktualisasi diri, serta penghapusan tingkah laku maladaptif dengan 

belajar pola-pola tingkah laku adaptif.

Tujuan konseling kelompok secara teoritis secara lengkap dikemukakan 

Corey (dalam Latipun, 2010: 120-121) sebagai berikut:

1. Dapat belajar untuk mempercayai satu sama lain.

2. Mencapai pengetahuan diri (self knowledge) dan mengemangkan 

keunikan yang ada dalam diri masing-masing.

3. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan masalah yang 

biasa dan mengembangkan rasa kebersamaan.

4. Meningkatkan penerimaan diri (self acceptance), kepercayaan diri (self

confidence), dan rasa hormat pada diri (self respect), sehingga dapat 

mencapai pandangan dan pemahaman baru tentang diri.

5. Menemukan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan 

dan pemecahan terhadap konflik-konflik.

6. Meningkatkan pengarahan diri (self direction), kemandirian, tanggung 

jawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya.

7. Menjadi peduli dengan pilihan-pilihan dari setiap anggota dan dapat 

membuat pilihan yang bijaksana.
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8. Membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen 

kepada anggota agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang 

diharapkan.

9. Belajar lebih efektif tentang kemampuan sosial.

10. Menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.

11. Belajar menghadapi masalah dengan baik, perhatian, jujur, dan langsung.

12. Menjauhi harapan yang berasal dari orang lain dan belajar untuk dapat 

hidup dengan harapan yang ada dalam diri sendiri

13. Menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki dan bagaimana nilai tersebut dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

2.3.3 Manfaat Konseling Kelompok

Saat ini konseling kelompok telah diterapkan di berbagai institusi, seperti 

sekolah, rumah sakit, perusahaan, dan masyarakat luas, untuk mengatasi 

masalah-masalah kesehatan, perilaku antisosial, pendidikan dan remaja, dsb. 

Pendekatan kelompok dapat pula membantu memecahkan individu atau 

sejumlah individu yang bermasalah.

Wiener (dalam Latipun, 2010: 121) mengatakan bahwa interaksi 

kelompok memiliki pengaruh positif untuk kehidupan individual karena 

kelompok dapat dijadikan sebagai media terapeutik. Menurutnya interaksi 

kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan baik untuk perubahan 

tingkah laku individual. Selain itu terdapat berbagai keuntungan memanfaatkan 

kelompok sebagi proses belajar dan upaya untuk membantu klien dalam 
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pemecahan masalahnya, dikemukakan oleh Gorge & Christiani (dalam latipun, 

2010: 121) adalah sebagai berikut:

1. it is efficient. Counselor can provide service to many more clients  (efisien. 

Sehingga konselor dapat memberikan pelayanan kepada lebih banyak klien).

2. Group counseling provides a social interpersonal contex in wich to work on 

interpersonal problem (konseling kelompok menyediakan media aktualisasi 

diri pada masalah antar pribadi).

3. Clients have the opportunity to practice new behavior (klien memiliki 

kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru).

4. It enables client to put their problems in prespective and to understanding 

how they are similar to and different from others (hal ini memungkinkan 

klien untuk menempatkan masalah mereka dalam memahami cara pandang 

yang sama dan berbeda dari orang lain).

5. Clients form a support system for each others (klien saling membentuk 

sistem dukungan untuk satu sama lain).

6. Clients learn interpersonal communication skill (klien belajar keterampilan 

komunikasi interpersonal).

7. Clients are given opportunity to give as well as to receive help (klien 

diberikan kesempatan untuk memberi serta menerima bantuan).

2.2.4 Struktur dalam Konseling Kelompok

Corey (dalam Latipun, 2010: 123) menjelaskan,  bahwa  konseling 

kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya, 

yaitu :
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1. Jumlah anggota kelompok

Sebagaimana kelompok interaktif, konseling kelompok umumnya 

beranggotakan serkisar antara 4 sampai 12 orang. Berdasarkan hasil berbagai 

penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang, tidak efektif 

karena dinamika kelompok menjadi kurang hidup. Sebaliknya jika jumlah klien 

melebihi 12 orang adalah terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat 

dalam mengelola kelompok.

Untuk menetapkan jumlah klien yang dapat berpartisipasi dalam 

konseling kelompok dapat ditetapkan berdasarkan kemampuan konselor dan 

pertimbangan efektivitas proses konseling. Jika jumlah klien dipandang besar 

dan membutuhkan pengelolaan yang lebih baik, konselor dapat dibantu oleh ko-

konselor.

2. Homogenitas kelompok

Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan 

dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok.

3. Sifat kelompok

Sifat kelompok bisa terbuka atau tertutup, terbuka jika pada suatu saat 

dapat menerima anggota baru, dan dikatakanan tertutup jika keanggotaanya 

tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan penggunaan 

keanggotaan terbuka dan tertutup bergantung kepada keperluan.

Kelompok terbuka maupun tertutup terdapat keuntungan dan 

kerugiannya. Sifat kelompok adalah terbuka maka setiap saat kelompok dapat 

menerima anggota baru sampai batas yang dianggap cukup. Namun demikian 
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adanya anggota baru dalam kelompok akan menyulitkan pembentukan 

kohesivitas anggota kelompok.

Konseling kelompok yang menerapkan anggota tetap dapat lebih mudah 

membentukdan memelihara kohesivitasnya. Tetapi jika terdapat anggota 

kelompok yang keluar, dengan sistem keanggotaan demikian tidak dapat 

ditambahkkan lagi dan harus menjalankan konseling berapapun jumlah 

anggotanya.

4. Waktu pelaksanaan

Lama watu penyelenggaraan konseling kelompok sangat bergantung 

pada kompleksitas permasalahan yang dihdapi kelompok. Secara umum 

konseling kelompok yang bersifat jangka pendek (short term group counseling) 

membutuhkan waktu pertemuan antara 6 sampai 20 kali pertemuan, dengan 

frekuensi pertemuan antara satu sampai tiga kali dalam semingggunya, dan 

durasi antara 60 sampai 90 menit setiap kali pertemuan.

2.3.5 Tahapan Konseling Kelompok

Konseling kelompok dilaksanakan secara bertahap. Terdapat empat tahap 

dalam konseling kelompok menurut (Prayitno, 1995: 40-60), yaitu :

1. Tahap I: Pembentukan

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada 

umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan 

tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, 

sebagian atau seluruh anggota. 
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Dalam tahap pembentukan ini peranan pemimpin kelompok hendaknya 

memunculkan dirinya sehingga tertangkap oleh para anggota sebagai orang yang 

benar-benar bisa dan bersedia membantu para anggota untuk mencapai tujuan 

mereka. Penampilan pemimpin kelompok nantinya akan dijadikan contoh, yang 

besar kemungkinan akan diikuti oleh para anggota dalam menjalani kegiatan 

kelompoknya.

Peranan pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan hendaklah 

benar-benar aktif, maksudnya pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya 

pada: penjelasan tentang tujuan kegiatan, penumbuhan rasa saling mengenal 

antar anggota, penumbuhan sikap saling mempercayai dan menerima, serta 

dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam 

kelompok.

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pemimpin 

kelompok untuk menumbuhkan keterbukaan dan keikutsertaan para anggota, 

antara lain: teknik pertanyaan dan jawaban, teknik perasaan dan tanggapan, dan 

teknik permainan kelompok.

2. Tahap II: Peralihan

Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah 

mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin 

kelompok menuju ke kegiatan kelompok yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan 

tahap peralihan.

Pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota 

kelompok dalam kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menawaran apakah 
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para anggota sudah siap memulai kegiatan lebih lanjut. Keengganan atau bahkan 

penolakan dapat muncul dalam suasana seperti itu. Pemimpin kelompok 

seyogyanya tidak kehilangan keseimbangan. Pendekatanlangsung dan cara-cara 

main perintah saja perlu dihindari. Tugas pemimpin dalam hal ini adalah 

membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan, sikap 

mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang dapat timbul sehingga diperoleh 

suasana kebersamaan dan semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.

Suasana terbuka yang bebas dan mengijinkan dikemukakannya apa saja 

yang dirasakan oleh para anggota kelompok perlu dipertahankan dan 

dikembangkan terus.

3. Tahap III: Kegiatan

Merupakan tahap inti dari kegiatan konseling. Pada tahap ketiga ini 

mendapatkan alokasi waktu yang terbesar dalam keselutuhan kegiatan 

kelompok. Merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok, hubungan 

antaranggota kelompok tumbuh dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam 

bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan pembukaan 

diri berlangsung dengan bebas. Demikian pula, saling tanggap dan tukar 

pendapat berjalan dengan lancar. Para anggota bersikap saling membantu, saling 

menerima, saling kuat menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa 

kebersamaan. Dalam suasana seperti ini kelompok membahas hal-hal yang 

bersifat nyata yang benar-benar sedang mereka alami. 

Meskipun dalam tahap ketiga ini kelompok sudah dapat berjalan sendiri, 

namun peranan pemimpin kelompok tetap penting. Ia merupakan kendali dan 
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titik pusat kesatuan serta kebersamaan dalam kelompok. Dalam tahap ketiga ini 

diisi dengan tiga kegiatan, yaitu : pengemukaan permasalahan, pemilihan 

masalah/topik, dan pembahasan masalah/topik.

Kegiatan pengemukaan permasalahan dimulai dengan pengemukaan 

topik permasalahan oleh para anggota kelompok. Setiap anggota kelompok 

bebas untuk mengemukakan apa saja yang dirasakan patut dan perklu dibicrakan 

bersama di dalam kelompok itu. Permasalahan itu dapat merupakan sesuatu yang 

dirasakan atau dialami oleh anggota tersebut atau mungkin permasalahan umum 

yang mungkin dirasakan sebagian besar anggota masyarakat.

Kegiatan selanjutnya ialah menentukan masalah atau topik mna yang 

akan dibahas terlebih dahulu. Kegiatan ini biasanya menimbulkan suasana yang 

hangat diantara para anggota kelompok.  Setelah masalah atau topik yang akan 

terlebih dahulu dibahas ditetapkan, langkah berikutnya ialah membahas masalah 

atau topik tersebut. Pembahasannya dilakukan secara bebas dan dinamis.

Kebebasan dan kedinamisan pembicaraan para anggota kelompok hendaknya 

menjdi perhatin utama pemimpin kelompok. Anggota kelompok tertentu tidak 

seyogyanya memborong pembicaraan. Disamping itu , pemimpin kelompok 

hendaknya juga tidak membiarkan ada anggota yang tidak mengemukakan 

pendapatnya.

4. Tahap IV: Pengakhiran

Jelaslah bahwa kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung terus-

menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap 



50

ketiga, kegiatan kelompok ini kemudian menurun, dan selanjutnya kelompok 

akan  mengakhiri kegiatannya pada saat yang dianggap tepat.

Pengakhiran kegiatan kelompok seringkali diikuti oleh pertanyaan: 

apakah kelompok akan bertemu kembali dan melanjutkan kegiatan? Apabila 

pertanyaan ini jawabannya “ya”, maka pertanyaan lebih lanjut ialah: berapa 

kalikah kelompok itu harus bertemu? Ada yang mengatakan paling sedikit 

sepuluh kali, tetapi ada pula yang mengatakan dua-tiga kali cukup. Yang jelas 

keberhasilan sesuatu kelompok tidak diukur dari banyak kalinya kelompok itu 

bertemu. Kelompok yang bertemu sebanyak 15 kali bisa saja mencapai hasil 

yang sama dengan kelompok yang hanya bertemu sebanyak 2 kali. Bahkan 

kelompok yang hanya melakukan satu kali pertemuan saja dapat mencapai hasil-

hasil yang cukup berarti bagi para anggotanya.berkenaan denganpengakhiran 

kelompok yang menjadi tumpuan utama adalah pada hasil yang telah dicapai. 

Kegiatan kelompok sebelum-sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai 

seyogyanya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan 

bersama secara penuh tercapai. Pada akhir kegiatan hendaknya para anggota 

kelompok merasa telah memetik suatu hasil yang cukup berharga dari kegiatan 

kelompok yang diikutinya itu.

2.4 Pengaruh Konseling Pra-Persalinan terhadap Kecemasan Primigravida

Kecemasan seringkali dialami oleh ibu hamil, terlebih lagi pada ibu 

hamil anak pertama (primigravida). Pengalaman pertama, ketidak tahuan, 

beratnya beban persalinan, rasa sakit saat persalinan, ketakutan bayi lahir cacat, 

peran sebagai ibu baru, dan sebagainya merupakan hal yang mendorong ibu 
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primigravida mengalami cemas dalam masa kehamilannya. Trimester ke III 

merupakan periode akhir dalam tahapan kehamilan, artinya ibu hamil semakin 

dekat dengan proses persalinan. Hal tersebut membuat calon ibu semakin cemas 

ketika membayangkan proses persalinan seperti apa yang akan dialami kelak. 

Seperti yang dinyatakan oleh (Aprilia & Ritchmond, 2011: 2), bahwa masih 

banyak wanita hamil yang dicekam kekhawatiran selama hamil dan menjelang 

melahirkan. Apalagi jika membayangkan saat proses melahirkan. Bagi sebagian 

besar wanita, proses melahirkan dianggap identik dengan peristiwa menakutkan, 

menyakitkan, dan lebih menegangkan dibandingkan dengan peristiwa manapun 

dalam kehidupan.

Asumsi tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan pleh 

Hani (2007: 76)  menjelaskan gambaran umum tingkat kecemasan primigravida,

menunjukkan bahwa dari 40 subjek yang diteliti terdapat 6 primigravida

trimester III atau sebesar 15% dari 40 subjek yang mengalami tingkat kecemasan 

yang masuk dalam kategori tinggi, sebanyak 16 atau sebesar 40% dari 

primigravida trimester III  mengalami tingkat kecemasan yang masuk ke dalam 

kategori sedang sama seperti pada kategori tingkat kecemasan rendah, dan 

sejumlah 2 orang primigravida trimester III atau 5% dari primigravida trimester 

III mengalami tingkat kecemasan yang masuk pada kategori sangat rendah. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat kecemasan yang dialami oleh 

primigravida trimester III di kota semarang masuk dalam kategori sedang.

Kecemasan selama kehamilan sendiri membawa dampak negatif selain 

bagi ibu juga berdampak kepada bayi yang dikandung. Hal tersebut dikarenakan 
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janin di dalam rahim dapat merespon apa pun yang sedang dan dirasakan oleh 

ibunya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dr. Sarah Brewer (dalam 

Aprilia & Ritchmond, 2011: 127) menjelaskan bahwa kecemasan dan stres 

berlebihan pada saat hamil sama bahayanya dengan wanita hamil yang perokok. 

Karena pada dasarnya, sejak mulai hamil tubuh wanita akan memproduksi suatu 

zat bernama Prenanolone, yang berfungsi sebagai obat penenang atau pereda 

stres alami. Tetapi jika wanita hamil mengalami kecemasan yang berlebihan dan 

selalu panik selama kehamilannya, maka pregnanolone dalam tubuhnya tidak 

akan cukup untuk mengatasi. Akibatnya risiko kemungkinan anak dilahirkan 

dengan berat badan lahir rendah (BBLR), ukuran kepalanya kecil (macrosomia), 

perkembangan sarafnya tidak seimbang, serta lahir prematur, menjadi lebih 

tinggi dibanding dengan ibu yang menjalani kehamilan dengan hati dan pikiran 

yang penuh suka cita.

Ada berbagai teknik yang mampu diterapkan untuk mengatasi masalah 

tersebut, salah satunya adalah konseling pra persalinan. Teknik konseling pra-

persalinan merupakan upaya pemberian bantuan pemecahan masalah klien (Ibu 

hamil) melalui wawancara konseling yang dilakukan pada trimester ketiga 

dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok, untuk membantu 

memberikan umpan balik (feedback) dan pengalaman belajar. Konseling yang 

dilakukan secara terus-menerus oleh ibu hamil akan menimbulkan kondisi rileks 

sehingga kecemasan pada ibu hamil dapat diatasi. Memperkuat hal tersebut telah 

dilakukan penelitian oleh Pramukti (2009) dengan hasil analisis statistik dapat 

disimpulkan bahwa, ada pengaruh konseling terhadap kesiapan psikologis ibu 
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primigravida menjelang persalinan. Konseling dianggap sebagai salah satu cara  

yang efektif untuk menciptakan kesiapan psikologis ibu menjelang persalinan. 

Dengan kesiapan psikologis, ibu hamil semakin matang untuk menghadapi 

proses persalinan yang selanjutnya akan mendorong kelancaran proses fisiologis 

pada proses persalinan berlangsung.

2.5 Kerangka Berfikir

      Berikut bagan yang menggambarkan keefektifan konseling pra persalinan 

untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu primigravida menghadapi persalinan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

   

Faktor yang memicu kecemasan:

1. Pengalaman negatif masa lalu
2. Pikiran yang tidak rasional

Kecemasan (Anxiety)

Diberikan
Konseling Pra Persalinan

Tidak diberikan 
Konseling Pra Persalinan

Kecemasan MenurunKecemasan Tetap

Ibu Hamil Anak Pertama 
(Primigravida)
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Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat kita lihat bahwa ibu hamil 

anak pertama (primigravida) dalam proses kehamilannya mengalami kecemasan 

hingga mencapai  periode menjelang persalinan. Kecemasan yang terjadi pada 

primigravida terjadi karena: 1. faktor pengalaman negatif masa lalu, pengalaman 

yang positif akan membuat kemungkinan terjadi kecemasan pada masa 

kehamilan kecil terjadi sebaliknya pengalaman negatif yang terjadi masa lalu 

akan mendorong kemungkinan terjadi kecemasan menjadi tinggi pada masa 

kehamilan. 2. Pikiran yang tidak rasional, perubahan fisik dan perubahan 

hormonal memicu terjadinya banyak perubahan pada ibu hamil, perubahan 

hormonal ini akan berpengaruh besar pada timbulnya kecemasan, ketakutan, dan 

fikiran-fikiran yang tidak rasional akan apa yang akan terjadi pada 

kehamilannya.

Penurunan tingkat kecemasan yang dialami oleh ibu primigravida pada 

usia kehamilan timester ketiga tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, salah satunmya menggunakan konseling pra-persalinan. Konseling pra-

persalinan merupakan proses pemberian  bantuan melalui wawancara konseling 

yang objektif dan lengkap dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu  

memberikan umpan balik dan pengalaman belajar, dilakukan secara sistematik 

pada trimester ketiga dengan tujuan untuk membantu ibu hamil mengenali 

kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar 

atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui dinamika kelompok.

Setelah ibu primigravida mengikuti konseling pra-persalinan tersebut, maka 

kecemasan dapat berkurang atau menurun.
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Agar hasilnya berkelanjutan dengan baik, maka konseling pra-persalinan 

ini dapat diberikan atau diaplikasikan secara berkesinambungan sebagai upaya 

pencegahan (preventif) bagi ibu primigravida, sehingga tidak mengalami 

gangguan kecemasan selama proses kehamilan hingga menjelang persalinan.

2.6 Hipotesis 

      Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ”Konseling kelompok 

pra-persalinan efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida

menghadapi persalinan di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan”.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau tata cara baku, standar memenuhi kriteria 

ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan dalam meneliti untuk mendapatkan 

data penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Menurut 

Azwar (2011: 5) pendekatan kuntitatif menekankan analisisnya pada data-data

(numerikal) angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Dengan 

kata lain, dalam eksperimen hasil berupa efektivitas (effect) dari satu atau lebih 

perlakuan (treatment) harus dapat diukur kuantitatif.

Seniati, Yulianto, dan Setiadi (2011: 23) menyatakan bahwa penelitian 

eksperimental meneliti hubungan sebab-akibat dan bukan hanya meneliti 

hubungan antar variabel. Ini berarti, penelitian eksperimental meneliti hubungan 

kausal (cause-effect relationship) antar variabel bebas dan variabel terikat. 

Alasan menggunakan metode eksperimen dalam penelitian ini adalah karena 

penelitian ini melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat 

manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati.

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Dilihat 

dari pendekatan analisisnya Azwar (2011: 5) mengklasifikasikn penelitian 

menjadi dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk dalam kategori 
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penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada 

data dan angka yang diolah dengan metode statistika.

Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, jenis penelitian yang akan 

peneliti lakukan termasuk ke dalam penelitian eksperimen kuasi. Desain 

eksperimen kuasi dapat pula disebut eksperimen semu (quasi-experimental) 

merupakan ekpserimen yang dilakukan tanpa randomisasi, namun masih 

menggunakan kelompok kontrol (Latipun, 2010: 70). Dalam bidang psikologi 

banyak digunakan desain eksperimen kuasi ini karena pertimbangan praktis dan 

etis.

3.1.2 Desain Penelitian

Adapun desain penelitian ekperimen yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah  Nonrandomized pretest-posttest control group design. Nonrandomized 

group memiliki arti, yaitu tidak dilakukannya randomisasi untuk membentuk KE 

dan KK (Seniati, dkk, 2011: 126). Pretest menginformasikan kemampuan awal 

(initial position) para subjek sebelum diberikan treatment atau perlakuan dan 

Posttest menginformasikan kemampuan akhir setelah subjek mengikuti 

treatment atau perlakuan yang diberikan, sekaligus ada kelompok perlakuan dan 

kontrol.

Desain dalam penelitian ini, subjek dimasukkan ke dalam dua kelompok 

yang berbeda, yaitu  kelompok ekperimen yang diberikan manipulasi berupa 

konseling kelompok  pra persalinan dan kelompok kontrol yang tidak diberikan 

konseling kelompok pra persalinan. Pada penelitian ini penulis melakukan dua 

kali tes, yaitu pretest dan posttest. Pretest adalah pengujian awal sebelum 
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ekperimen dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecemasan awal 

subjek (primigravida) dalam aspek sejauh mana tingkat kecemasan yang 

dialami. Pretest dilakukan dengan cara memberikan skala kecemasan yang 

disusun berdasarkan gejala-gejala kecemasan. Setelah prettest dilakukan, subjek 

penelitian dari kelompok eksperimen diberikan manipulasi berupa konseling 

pra-persalinan. Setelah diberikan manipulasi, peneliti melakukan posttest bagi 

setiap subjek dalam setiap kelompok untuk mengetahui apakah hasil pemberian 

manipulasi berupa konseling pra persalinan terhadap penurunan kecemasan 

setelah subjek diberikan manipulasi secara berturut-turut. Pretest dan posttest

kecemasan terhadap subjek (primigravida trimester ke III) yang menjadi sampel 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala kecemasan HARS. 

Tabel 3.1Desain Penelitian

Keterangan:

X : Konseling pra-persalinan

O1 : Pengukuran Kecemasan pretest

O2 : Pengukuran Kecemasan posttest

KE : Kelompok Eksperimen

KK : Kelompok Kontrol

NR (KK) O1 → X → O2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NR (KK) O1 → → O2
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3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian

Azwar (2011: 61) menjelaskan bahwa identifikasi variabel merupakan 

langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan 

fungsinya masing-masing. Identifikasi variabel penelitian dapat digunakan untuk 

menentukn lat pengumpulan data serta dalam pengujian hipotesis. Dalam 

penelitian ini terdapat satu variabel tergantung dan satu variabel bebas. Variabel 

tersebut adalah:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Konseling Kelompok Pra-

Persalinan.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kecemasan.

3.2.2 Hubungan Antara Variabel 

Menurut latipun ( 2010: 15) bahwa variabel-variabel dalam penelitian 

ekperimen pada dasarnya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. 

Hubungan antar variabel itu sangat kompleks karena variabel-variabel itu saling 

berinteraksi. Hubungan antar variabel dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan Hubungan antara Konseling Pra-Persalinan dengan Kecemasan pada

Primigravida dalam menghadapi persalinan

Keterangan :

X: Konseling Pra-Persalinan
Y: Kecemasan primigravidaX Y
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Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa hubungan antarvariabel bersifat 

interaksi, dimana (X) merupakan variabel bebas atau variabel eksperimental

yaitu Konseling Pra-Persalinan dan (Y)  merupakan variabel terikat yaitu 

kecemasan. Berdasarkan keterangan diatas (X) yaitu konseling dapat 

mempengaruhi (Y) yaitu kecemasan dan menghasilkan output berupa penurunan 

tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu primigravida di wilayah 

kerja Puskesmas Tegal selatan.

3.2.3 Definisi Operasional Variabel

  Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi (Suryabrata, 2006:29):

1. Kecemasan Menghadapi Persalinan

Kecemasan menghadapi persalinan adalah respons yang dialami ibu hamil 

terhadap situasi menjelang persalinan yang dirasa mengancam, diikuti dengan

gejala-gejala fisiologis, emosional atau psikologis dan kognitif.

Pengukuran tingkat kecemasan ini dengan menggunakan skala kecemasan  

Hamilton Anxiety Rating  Scale ( HARS), yang disusun berdasarkan 14 symptom

yang nampak pada individu yang mengalami kecemasan. Pengukurannya 

dilakukan oleh bidan yang telah berpengalaman, dengan memakan waktu untuk 

wawancara dan penilaian sekitar 15-20 menit. Setiap item yang diobservasi 

diberi 5 tingkatan skor antara 0 (atau tidak ada) sampai dengan 4 (atau sering), 

dengan skor total kisaran 0-56, di mana <17 mengindikasikan keparahan ringan, 

18-24 ringan sampai sedang keparahan dan 25-30 sedang sampai parah. Hasil 

pengukurannya akan dibandingkan antara pretest (tingkat kecemasan yang 
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dialami sebelum mengikuti konseling pra-persalinan) dan postest (tingkat 

kecemasan setelah mengikuti konseling pra-persalinan, sehingga dapat dilihat 

seberapa efektif treatment (konseling kelompok) untuk menurunkan tingkat 

kecemasan primigravida dalam menghadapi persalinan.

2. Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Konseling kelompok  pra-persalinan adalah proses pemberian  bantuan

pemecahan masalah klien (Ibu hamil pertama) melalui wawancara konseling 

yang dilakukan pada trimester ketiga (usia kehamilan 7 hingga sebelum 

persalinan) dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok, untuk 

membantu memberikan feedback (umpan balik) dan pengalaman belajar.

Adapun jadwal dari pelaksanaan Konseling Pra-Persalinan yang akan 

dilaksanakan  adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jadwal Pelaksanaan Konseling Pra-Persalinan

Pertemuan Hari Aktivitas
I Minggu, 21 april 2013 Pretest dan penandatangan surat kesediaan
II Minggu, 28 april 2013 Relaksasi, Terperinci dalam Modul
III Kamis, 2 mei 2013 Konseling, Terperinci dalam Modul
IV Minggu, 5 mei 2013 Konseling, Terperinci dalam Modul
V Kamis, 9 mei 2013 Konseling, Terperinci dalam Modul

VI Minggu, 12 mei 2013
Posttest dan penutupan , Terperinci dalam 

Modul

3.2.4  Subjek Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama ( Latipun, 2010: 25). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah ibu hamil primigravida di dilayah kerja Puskesmas Tegal 

Selatan, dengan karakteristik:

1. Ibu hamil anak pertama (primigravida).

2. Tercatat bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan.

3. Rentang usia kehamilan masuk ke trimester III (usia kehamilan 6-9 

bulan)

4. Mengalami kecemasan pada kategori sedang

5. Subjek bersedia atau setuju untuk mengikuti konseling pra-persalinan 

dengan bukti menandatangani surat kesediaan.  

Peneliti membagi subjek ke dalam kelompok kontrol (KK) dan kelompok 

eksperimen (KE). Berdasarkan data yang didapatkan di Puskesmas Tegal 

Selatan, ibu hamil dalam lingkungan kerja Puskesmas Tegal Selatan berjumlah 

383 orang, dengan jumlah ibu primigravida di Puskesmas Tegal Selatan secara 

keseluruhan berjumlah 20 orang.

Penelitian dilakukan terhadap sampel, yaitu sebagian dari populasi ( 

Latipun, 2011: 26) hal tersebut juga diperjelas oleh Azwar (2010: 79) 

mengatakan  bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Maka dalam penelitian 

perlu dicari sampel yang representatif (mewakili) populasinya. Berjumlah 20 

primigravida yang memenuhi kriteria populasi yang diinginkan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling

merupakan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau 

yang dikehendaki (Latipun, 2010: 30). Dalam penentuan sampel  penelitian,   

dilakukan pengukuran dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale
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(HARS), untuk mengetahui tingkat kecemasan yang dialami primigravida. 

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa, sejumlah satu orang 

primigravida mengalami kecemasan pada tingkat normal, 5 orang primigravida

mengalami kecemasan pada tingkat rendah ,dan  14 orang primigravida

mengalami kecemasan pada tingkat sedang. Berdasarkan hasil tersebut 

diambilah 14 orang primigravida yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, 

sebanyak 7 orang masuk kedalam kelompok kontrol dan 7 orang masuk kedalam 

kelompok eksperimen.   

3.2.5 Metode Pengumpulan Data

  Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Skala Kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Kecemasan 

dapat diukur dengan pengukuran tingkat kecemasan menurut alat ukur 

yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). Skala rating 

kecemasan Hamiton ini merupakan alat yang banyak digunakan dan 

memiliki validitas alat ukur yang baik untuk mengukur keparahan 

kecemasan yang dialami oleh seseorang. Alat ini baiknya dikelola oleh 

seorang penguji yang telah berpengalaman, dengan  memakan waktu 

antara 15-20 menit untuk menyelesaikan wawancara dan skor hasilnya. 

pengukuran kecemasan pada Hamilton Anxiety Rating Scale, didasarkan 

pada munculnya syptom pada individu yang mengalami kecemasan. 

Menurut skala HARS terdapat 14 symptom yang nampak pada individu 

yang mengalami kecemasan. Setiap item yang diobservasi diberi 5 

tingkatan skor antara 0 (atau tidak ada) sampai dengan 4 (atau sering).
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Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang 

diperkenalkan oleh dr. Max Hamilton dan sekarang telah menjadi standar 

dalam pengukuran kecemasan terutama pada penelitian trial clinic. Skala 

HARS telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi untuk 

melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trial clinic yaitu 

0,972. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan 

menggunakan skala HARS akan diperoleh hasil yang valid dan reliabel. 

skala telah terbukti berguna tidak hanya dalam mengikuti pasien individu 

tetapi juga dalam penelitian yang melibatkan banyak pasien. 

      Penilaian kecemasan menurut skal HARS terdiri dari 14 item, 

meliputi :

a. Perasaan cemas ; firasat buruk, takut dan pikiran sendiri, mudah 

tersinggung.

b. Ketegangan ; merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan 

lesu.

c. Ketakutan ; takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila ditinggal 

sendirian dan takut pada binatang besar.

d. Gangguan tidur ; sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, 

tidur tidak pulas dan mimpi buruk.

e. Gangguan kecerdasan ; penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit 

konsentrasi.

f. Perasaan depresi ; hilangnya minta, berkurangnya kesenangan pada 

hoby, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari.
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g. Gejala somatik ; nyeri pada otot-otot dan kaku, gertaka gigi, suara 

tidak stabil, dan kedutan otot.

h. Gejala sensorik ; perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka 

merah dan pucat, serta merasa lemah.

i. Gejala kardiovaskuler ; takikardi, nyeri dada, denyut nadi mengeras 

dan detak jantung hilang sekejap.

j. Gejala pernapasan ; rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering 

menarik napas panjang, dan merasa napas pendek.

k. Gejala gastrointestinal ; sulit menelan, obstipasi, berat badan 

menurun, mual dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah 

makan, perasaan panas di perut.

l. Gejala urogenital ; sering kencing, tidak dapat menahan kencing, 

aminoera, ereksi lemah atau impotensi.

m. Gejala vegetatif ; mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, 

bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala.

n. Perilaku sewaktu wawancara ; gelisah, jari-jari gemetar, mengerutkan 

dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat dan napas 

pendek dan cepat.

      Cara penilain keemasan dengan memberikan nilai dengan kategori :

0 = tidak ada gejala sama sekali

1 = satu dari gejala yang ada 

2 = separuh dari gejala yang ada

3 = lebih dari ½ gejala yang ada
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4 = semua gejala ada

      Penentuan derajat kecemasan, dilakukan dengan cara menjumlahkan 

nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil :

a. Skor < 17 = kecemasan ringan

b. Skor 18-24 = kecemasan sedang

c. Skor 25-30 = kecemasan berat.

2. Satu set modul konseling pra-persalinan yang digunakan untuk dijadikan 

panduan peserta konseling pra-persalinan pada kelompok eksperimen. 

Konseling dilakukan dengan empat tahap, yaitu tahap I (pembentukan), 

tahap II (peralihan), tahap III (kegiatan), dan tahap IV (pengakhiran). 

dengan pelaksanaan dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan sesuai dengan 

kebutuhan para subjek, hingga proses konseling dianggap telah cukup.

3.3 Rancangan Penelitian

Pretest dilakukan diawal sebelum proses konseling kelompok diberikan, 

tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan awal yang dialami 

primigravida sebelum mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Selain itu,  

Pemberian pretest juga dilakukan sebagai cara untuk menetapkan subjek 

penelitian. Berdasarkan hasil pretest tersebut, didapatkan hasil berupa kategori 

kecemasan pada primigravida, yaitu 1 orang normal, sebanyak 5  orang 

mengalami tingkat kecemasan rendah, dan 14 orang tingkat kecemasan sedang. 

Setelah didapatkan hasil tersebut, maka primigravida dengan tingkat kecemasan 

sedang dipilih sebagai subjek penelitian, yang kemudian dibagi menjadi dua 
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kelompok yang berbeda, yaitu 7 orang masuk ke dalam kelompok eksperimen 

dan 7 orang masuk ke dalam kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah 

kelompok subjek yang diberikan manipulasi berupa konseling kelompok pra-

persalinan, sedangkan kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak 

diberikan manipulasi. Kelompok kontrol akan menjadi pembanding untuk 

melihat apakah ada pengaruh antara pemberian konseling kelompok pra-

persalinan terhadap tingkat kecemasan primigravida dalam menghadapi 

persalinan.

Proses konseling kemudian diberikan sesuai dengan tahapan-tahapan 

pelaksanaan konseling kelompok, yaitu : tahap I (pembentukan), tahap II 

(peralihan), tahap III (kegiatan), dan tahap IV (pengakhiran).

Tahap pembentukan, dilakukan sebagai tahap pembentukan kelompok. 

Pada tahap ini para anggota didorong untuk saling mengenal guna terjalinnya 

hubungan yang hangat. Pada tahap ini, dijelaskan pula kepada seluruh anggota 

mengenai arti dan tujuan konseling kelompok, tata cara pelaksanaan konseling 

kelompok, serta asas-asas yang digunakan pada konseling kelompok. Selain itu, 

tahap pertama ini para subjek juga dilatih untuk melakukan gerakan relaksasi 

agar primigravida memahami perbedaan perasaan tegang dan relaks. Tahap 

peralihan dilakukan sebagai  jembatan untuk menuju ke tahapan inti. Pada tahap 

ini, dinamika kelompok telah terbentuk. Menjelaskan kembali kegiatan 

kelompok dianggap penting karena bertujuan untuk memberikan kesiapan bagi 

para anggota. Selanjutnya dilakukan tanya jawab mengenai kesiapan anggota 

kelompok untuk memasuki kegiatan inti. Selain itu, diberikan pula contoh 
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masalah pribadi anggota kelompok. Tahap inti atau kegiatan konseling 

dilakukan dengan memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk 

mengemukakan masalah pribadinya, memberikan kesempatan anggota 

kelompok menentukan masalah siapa yang akan dibahas, memberi kesempatan 

anggota kelompok untuk menyampaikan tujuan/ harapan yang akan dicapai 

dalam kegiatan kelompok, menerapkan teknik-teknik pendekatan perilaku, 

hingga memberikan rangkuman dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian 

selanjutnya, pada tahap pengakhiran dilakukan tindakan memberikan informasi 

bahwa kegiatan akan diakiri dan evaluasi manfaat setelah dilaksanakan proses 

konseling kelompok pra-persalinan.

3.4 Validitas dan Reliabilitas

3.4.1 Validitas Eksperimen

Pengertian validitas secara umum menyangkut dua hal, yaitu validitas alat 

ukur dan validitas penelitian. Validitas alat ukur berkaitan dengan seberapa besar 

serta sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2008: 5). Validitas penelitian ini 

menggunakan validitas internal dan validitas eksternal.

Validitas internal merupakan seberapa jauh keakurasian pengamatan 

peneliti terhadap variabel bebas atau independen variabel yang berpengaruh 

terhadap variabel terikat atau dependen variabel. Eksperimen dikatakan memiliki 

nilai validitas internal yang tinggi apabila efek variabel terhadap variabel terikat 

benar-benar disebabkan oleh variabel bebas atau perlakuan yang diberikan 
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peneliti dan bukan karena extraneous variabel ( Latipun, 2006:76). Validitas 

internal mengacu pada kejadian-kejadian yang lebih spesifik yang terjadi antara 

pengukuran pertama (pretest) maupun pengukuran kedua (posttest) diluar 

eksperimen yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peristiwa-peristiwa yang 

terjadi diantara pretest dan posttest tesebut dapat berpengaruh pada posttest yang 

akan dilakukan selanjutnya.

Validitas internal bisa ditingkatkan oleh peneliti dengan melakukan 

berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan kontrol. Berikut beberapa 

varians sekunder dan cara mengontrolnya:

a. Graviditas :dikontrol dengan tehnik  konstansi, yaitu subjek dengan 

graviditas 1 atau kehamilan pertama kali.

b. Usia kehamilan : dikontrol dengan tehnik konstansi, yaitu subjek dengan 

usia kehamilan enam sampai sembilan bulan atau masuk pada trimester 

ketiga.

c. Tingkat kecemasan: dikontrol dengan tehnik konstansi yaitu subjek 

dengan tingkat kecemasan kategori sedang.

Validitas eksternal merupakan validitas penelitian yang menyangkut 

pertanyaan sejauh mana hasil pada penelitian dapat di generalisasikan pada 

populasi. Dengan kata lain, apakah penelitian yang dilakukan ini representatif 

untuk diterapkan pada kelompok subjek yang berbeda dengan situasi yang 

berbeda, dan dapat menggambarkan kejadian sesungguhnya dalam masyarakat 

(Latipun, 2004: 87). Kemudian dijelaskan oleh (Seniati, dkk, 2011: 82) bahwa 

penelitian ekperimen lebih mementingkan validitas internal dibandingkan 
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validitas eksternal. Hal ini  terjadi karena pada penelitian eksperimental, peneliti 

ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara VB dengan VT sehingga 

peneliti berusaha untuk mengontrol VS, menggunakan subjek penelitian yang 

relatif homogen, dan hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu. 

3.4.2 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas alat ukur ialah sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang 

dimaksud untuk diukur (Suryabrata, 2005: 41). Instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Sedangkan, reliabilitas menujukkan bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Selanjutnya 

dijelaskan oleh (Azwar, 2011: 83) bahwa reliabilitas sebenarnya mengacu pada 

konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna 

kecermatan pengukuran. Dalam hal ini suatu alat ukur dikatakan mempunyai 

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur tetap atau stabil, dapat 

diandalkan dan dapat diramalkan. Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas 

internal, yaitu diperoleh dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil 

pengetesan.

Pada penelitian ini peneliti mengukur validitas instrumen, yaitu modul 

konseling pra-persalinan sedangkan untuk skala kecemasan Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS) tidak dilakukan uji validitas karena istrumen telah 

terstandart. Pada penelitin ini untuk mengukur validitas modul konseling 
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kelompok pra-persalinan digunakan pendekatan profesional judgment, yaitu 

pada dua orang dosen pembimbing (Dra. Tri Esti Budiningsih, S. Psi, M.A dan 

Moh Iqbal Mabruri, S.Psi, M.Si), seorang Bidan (Muslikhati, S.K.M) yang 

menilai apakah instrument yang peneliti buat layak untuk digunakan sebagai alat 

ukur penelitian atau tidak.

Kevaliditasan pada instrumen skala kecemasan Hamilton Anxiety Rating 

Scale (HARS) adalah 0,972 atau 0,93 dan tingkat reliabilitasnya adalah 0,97. 

Alat ukur kecemasan ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi 

karena telah terstandar dan sering digunakan untuk penelitian yang bersifat 

klinis dan penelitian ekperimen. skala telah terbukti berguna tidak hanya dalam 

mengikuti pasien individu tetapi juga dalam penelitian yang melibatkan banyak 

pasien.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan suatu cara mengorganisasikan data 

sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (readable) dan dapat ditafsirkan 

(interpretable) (Azwar, 2003: 123). Metode analisis data dalam penelitian ini 

adalah uji Non Parametric Wilcoxon Mann-Whitney Test.

Penggunaan statistik non parametrik karena jumlah subjek kurang dari 30 

dan merupakan dua sampel yang saling berhubungan. Pengujian ini digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan skor hasil pretest dan posttest, apabila 

ada perbedaan antara pretest dan posttest, dapat disimpulkan bahwa konseling 

kelompok pra-persalinan mempunyai pengaruh terhadap kecemasan pada 
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primigravida dalam menghadapi persalinan. Sebaliknya, jika tidak ada 

perbedaan antara pretest dan posttest makakonseling kelompok pra-persalinan 

tidak berpengaruh terhadap kecemasan pada primigravida dalam menghadapi 

persalinan.

3.6 Prosedur Eksperimen

1. Tahap Persiapan

a. Peneliti mencari informasi mengenai jumlah primigravida pada bidan 

koordinator Puskesmas Tegal selatan, sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan jumlah populasi dan sampel penelitian.

b. Perizinan

c. Pengukuran tingkat kecemasan subjek, dengan menggunakan skala 

kecemasan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale).

d. Konfirmasi kesediaan subjek untuk mengikuti konseling kelompok 

konseling prapersalinan dengan cara menandatangani surat 

kesediaan.

2. Tahap pelaksanaan

a. Tahap I  : tahap pembentukan.

b. Tahap II : tahap peralihan.

c. Tahap III : tahap pegiatan.

d. Tahap IV : tahap pengakhiran. 
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3. Tahap pengolahan data

Setelah selesai pengambilan data, dilakukan pengolahan data. Data hasil 

penelitian, yaitu tingkat kecemasan primigravida, diolah dan dianalisis 

dengan bantuan program komputer yaitu  software statistik. Pengolahan 

data dilakukan dengan uji non parametric U Mann- Whitney dengan 

pertimbangan jumlah subjek yang kurang dari 30 orang.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah tentang keefektifan konseling 

kelompok pra-persalinan terhadap kecemasan ibu hamil pertama (primigravida) 

di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan. Penelitian yang dilakukan ini 

diharapkan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu 

mengetahui efek konseling kelompok pra-persalinan terhadap kecemasan 

primigravida dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Tegal Selatan. Pada 

bab ini akan diuraikan proses, hasil dan pembahasan penelitian. Adapun hal-hal 

yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut:

4.1 Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian diharapkan dapat memperlancar penelitian yang akan 

dilakukan. Persiapan yang dilakukan meliputi perijinan, pembuatan modul 

konseling kelompok pra-persalinan dan dikoordinasikan dengan bidan 

koordinator, kesepakatan waktu penelitian dengan pihak Puskesmas Tegal 

Selatan, persiapan tempat penelitian dan perlengkapan yang dibutuhkan selama 

proses konseling kelompok, pemilihan subjek penelitian, dan pengelompokan 

subjek penelitian menjadi dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Adapun rangkaian penelitian adalah sebagai berikut :

74
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4.1.1 Proses Perijinan

Persiapan penelitian dilakukan untuk memperlancar proses penelitian, 

yaitu salah satu persiapan yang dilakukan adalah melakukan beberapa tahap 

perijinan. Pertama, peneliti meminta surat permohonan ijin penelitian dari 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang ditanda tangani 

oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor 2008/UN37.1.1/PP/2013  

dan ditujukan pada Kepala Kesbangpolinmas Kota Tegal, kemudian 

Kesbangpolinmas Kota Tegal mengeluarkan surat permohonan  ijin pelaksanaan 

penelitian di Puskesmas Tegal Selatan dengan nomor 070/180/2013 yang 

ditujukan kepada Kepala Bapeda. Berdasarkan surat dari Kepala Kantor 

Kesbangpolinmas kemudian, Kepala Bapeda mengeluarkan  surat rekomendasi 

permohonan ijin riset dengan nomor surat 071/173/V/2013 yang kemudiaan 

ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dan kepala UPTD 

Puskesmas Tegal Selatan.  Setelah mendapat ijin dari Kepala Puskesmas Tegal 

Selatan, peneliti melakukan study pendahuluan dan dilanjutkan dengan 

melakukan penelitian yang terdiri dari pengambilan data pretest, pemberian 

perlakuan, dan pengambilan data posttest.

Penelitian ini dilakukan selama 22 hari yaitu dimulai tanggal 21 april 2013 

sampai dengan tanggal 12 mei 2013. Setelah melakukan penelitian, peneliti 

mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Kesehatan 

Kota Tegal UPTD Puskesmas Tegal Selatan dengan nomor surat 071/187.
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4.1.2 Penentuan Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek yang memenuhi 

karakteristik populasi yaitu, ibu primigravida (hamil pertamakali), masuk di usia 

kehamilan trimester ke tiga (usia tujuh hingga sebelum waktu persalinan), 

tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan, mengalami kecemasan pada 

tingkat atau kategori sedang, dan bersedia mengikuti konseling kelompok pra-

persalinan. Pengukuran tingkat kecemasan dilakukan dengan menggunakan 

HARS yang berisi 14 item pernyataan, dan berdasarkan hasil perhitungan 

didapatkan hasil bahwa, sebanyak 1 orang masuk kategori normal, 5 orang 

masuk ke dalam kategori rendah, dan 14 orang masuk kedalam kategori sedang.

Subjek kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dengan  rician 7 

primigravida masuk kedalam kelompok eksperimen dan 7 primigravida masuk 

ke dalam kelompok kontrol.

Tabel 4. 1 Subjek Penelitian

NO. Nama Usia
Usia 
Kehamilan

Kelompok

1. Kadariyah 37 tahun 7 bulan Eksperimen
2. Aviv Handayani 26 tahun 8 bulan Eksperimen
3. Trisnawati 30 tahun 8 bulan Eksperimen
4. Nur noviyanti 23 tahun 7  bulan Eksperimen
5. Tri astuti 26 tahun 7 bulan Eksperimen
6. Musaidah 33 tahun 8 bulan Eksperimen
7. Ani Irmawati 26 tahun 7 bulan Eksperimen
8. Ani Safitri 22 tahun 8 bulan Kontrol
9. Rahmi nurhidayah 25 tahun 8 bulan Kontrol
10. Darsiti 27 tahun 7 bulan Kontrol
11. Sofiati 18 tahun 7 bulan Kontrol
12. Yuli Ismiati 23 tahun 7 bulan Kontrol
13. Ria safitri 31 tahun 8 bulan Kontrol
14. Tri Setyorini 30 tahun 7 bulan Kontrol
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4.1.3 Persiapan Instrumen Penelitian

4.1.3.1 Instrumen

Alat ukur untuk mengukur tingkat kecemasan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alat ukur yang  mengadopsi skala rating kecemasan HARS

(Hamilton Anxiety Rating Scale) yang sudah sering digunakan sebagai alat 

pengukur keparahan kecemasan dan telah terstandar diakui secara internasional. 

Terdiri dari 14 item pernyataan yang merupakan symptom dari kecemasan, skala 

ini telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk 

melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trila clinik yaitu 0,93 dan 0, 

97. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan 

menggunakan skala HARS akan diperoleh hasil yang valid dan reliabel (British 

Journal of Medical Psychology volume 32, 1959 : 50-55).

Cara penilaian kecemasan dengan memberikan nilai berdasarkan kategori :

a. 0 = tidak ada gejala sama sekali

b. 1 = satu dari gejala yang ada

c. 2 = separuh dari gejala yang ada

d. 3 = lebih dari ½ gejala yang ada

e. 4 = semua gejala ada

Penentuan derajat kecemasan, dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai 

pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil :

a. Skor < 17 = kecemasan ringan

b. Skor 18-24 = kecemasan sedang

c. Skor 25-30 = kecemasan berat
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4.1.3.2 Menyusun modul  konseling kelompok pra-persalinan

Penyusunan modul kegiatan konseling kelompok pra-persalinan dilakukan 

dengan menentukan tahapan konseling yang terdiri dari empat tahapan, 

kemudian berdasarkan kelima tahapan tersebut kemudian dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan proses konseling kelompok. Empat tahapan dalam proses 

konseling kelompok adalah ; tahap I (pembentukan), tahap ke II (peralihan), 

tahap III (kegiatan), dan tahap IV (penutupan). 

Pelaksanaan program konseling, dilakukan dengan melakukan 

pengulangan pada tahap ke tiga atau tahap inti dari proses konseling. Rangkaian 

tahapan  konseling kelompok pra-persalinan adalah sebagai berikut :

Tahap pertama  merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau 

tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini 

pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga 

mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh 

masing-masing, sebagian atau seluruh anggota. Dalam tahap pembentukan ini 

peranan pemimpin kelompok hendaknya memunculkan dirinya sehingga 

tertangkap oleh para anggota sebagai orang yang benar-benar bisa dan bersedia 

membantu para anggota untuk mencapai tujuan mereka.

Pada tahap kedua,  pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota 

kelompok dalam kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menawaran apakah 

para anggota sudah siap memulai kegiatan lebih lanjut. Tugas pemimpin dalam 

hal ini adalah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan, 
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sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang dapat timbul sehingga 

diperoleh suasana kebersamaan dan semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.

Tahap ketiga, merupakan tahap inti dari kegiatan konseling. Pada tahap 

ketiga ini mendapatkan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan 

kelompok. Merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok, hubungan 

antaranggota kelompok tumbuh dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam 

bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan pembukaan 

diri berlangsung dengan bebas. Demikian pula, saling tanggap dan tukar 

pendapat berjalan dengan lancar. Para anggota bersikap saling membantu, saling 

menerima, saling kuat menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa 

kebersamaan.

Tahap keempat, merupakan tahap pengakhiran. Jelaslah bahwa kegiatan 

suatu kelompok tidak dapat berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Setelah 

kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, kegiatan kelompok ini 

kemudian menurun, dan selanjutnya kelompok akan  mengakhiri kegiatannya 

pada saat yang dianggap tepat. Pada akhir kegiatan hendaknya para anggota 

kelompok merasa telah memetik suatu hasil yang cukup berharga dari kegiatan 

kelompok yang diikutinya itu.

4.2 Pelaksanaan Penelitian

4.2.1 Tempat

Tempat pelaksanaan perlakuan dilaksanakan di ruang pertemuan UPTD 

Puskesmas Tegal Selatan. Ruang tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas yang 
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memadai dengan situasi tempat yang luas dan nyaman sebagai tempat 

pelaksanaan perlakuan.

4.2.2 Waktu

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dua kali, yaitu pada saat 

pretest dan posttest. Pretest dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan total jumlah 14 orang ibu primigravida, dilaksanakan pada 

tanggal 21 april 2013, setelah dilakukan pretest kemudian para subjek diberikan 

penjelasan  mengenai konseling kelompok pra-persalinan, bagaimana 

pelaksanaan, tujuan  juga manfaat yang didapat dengan mengikuti konseling 

kelompok pra-persalinan. Kemudian, subjek yang bersedia mengikuti konseling 

kelompok pra-persalinan mengungkapkan kesdiaanya mengikuti kegiatan 

tersebut dengan menandatangani surat kesediaan mengikuti konseling kelompok 

pra-persalinan. Hal tersebut dilakukan karena mengingat sifat konseling 

kelompok yang tertutup, artinya peserta diharapkan mampu mengikuti proses 

konseling hingga akhir dengan peserta yang tetap sehingga diperlukan kesediaan 

serta komitmen dari peserta konseling kelompok pra-persalinan.

Pemberian perlakuan berupa kegiatan konseling kelompok yang dilakukan 

selama 22 hari, dengan dilakukan perlakuan dua kali dalam satu minggu, yaitu 

setiap hari kamis dan minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di sore hari dengan 

lamanya waktu pertemuan antara satu setengah hingga dua jam (mulai pukul 

15.00-17.00). pertemuan ini dilakukan sore hari agar tidak mengganggu jam 

kerja. Rangkaian pelaksanaan konseling kelompok pra-persalinan adalah sebagai 

berikut:
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Tabel 4. 2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No Hari, tanggal Kegiatan Tujuan Tempat

1.
Minggu,
21 april 
2013

Pengukuran kecemasan
dan surat kesediaan

Seleksi subjek 
penelitian, dan 
pretest

Ruang 
pertemuan 

2. Minggu,
28 april 2013

Relaksasi, dan konseling 
kelompok

Pemberian 
perlakuan

Ruang 
pertemuan

3. Kamis,
  2 mei 2013

Pemberian konseling 
kelompok pra-persalinan

Pemberian 
perlakuan

Ruang 
pertemuan

4. Minggu,
5 mei 2013

Pemberian konseling 
kelompok pra-persalinan

Pemberian 
perlakuan

Ruang 
pertemuan

5. Kamis, 
9 mei 2013

Pemberian Konseling 
kelompok pra-persalinan

Pemberian 
perlakuan

Ruang 
pertemuan

6. Minggu, 
12 mei 2013

Pengakhiran dan Posttest
Pengakhiran 
dan posttest

Ruang 
pertemuan

Pada pertemuan pertama dilakukan pengukuran tingkat kecemasan awal 

untuk  menyaring subjek yang bersedia untuk mengikuti konseling kelompok 

pra-persalinan juga digunakan sebagai data awal sebelum dilakukan perlakuan 

(pretest). Pada pertemuan kedua diperagakan gerakan relaksasi guna 

memberikan pengalaman perbedaan perasaan tegang dan relaks pada ibu hamil 

dan memulai menjalin keterbukaan dengan para peserta. Pertemuan selanjutnya, 

dilakukan proses konseling kelompok dengan, mengangkat materi kecemasan 

menghadapi persalinan kemudian dibahas secara bersama-sama  menggunakan 

prinsip dinamika kelompok. Proses konseling kelompok dilakukan hingga 

beberapa kali pertemuan hingga dirasa proses konseling kelompok sudah 

berhasil. diakhir proses konseling dilakukan pengukuran tingkat kecemasan 

primigravida setelah mengikuti proses konseling (posttest) pada tanggal 12 mei 

2013, kemudian proses konseling kelompok diakhiri.
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4.2.3 Subjek penelitian

4.2.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil primigravida di dilayah 

kerja Puskesmas Tegal Selatan, dengan karakteristik:

1. Ibu primigravida (kehamilan pertama).

2. Tercatat bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan.

3. Rentang usia kehamilan masuk ke trimester III (usia kehamilan 6-9 bulan)

4. Mengalami kecemasan pada kategori sedang

5. Subjek bersedia atau setuju untuk mengikuti konseling pra-persalinan 

dengan bukti menandatangani surat kesediaan.

4.2.3.2 Subjek 

Peneliti membagi subjek ke dalam kelompok kontrol (KK) dan kelompok 

eksperimen (KE). Berdasarkan data yang didapatkan di Puskesmas Tegal 

Selatan, ibu hamil dalam lingkungan kerja Puskesmas Tegal Selatan berjumlah 

383 orang, dengan jumlah ibu primigravida di Puskesmas Tegal Selatan secara 

keseluruhan berjumlah 20 orang.

4.2.4 Metode pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan data 

purposive sampling, di dapatkan sebanyak  20 primigravida yang memenuhi 

kriteria populasi yang diinginkan. Untuk menentukan sampel dengan kriteria 

kecemasan pada kategori sedang, dilakukan pengukuran dengan menggunakan 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), untuk mengetahui tingkat kecemasan 

yang dialami primigravida. Pengukuran tingkat kecemasan tersebut, dilakukan 
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oleh peneliti dan petugas kesehatan. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui 

bahwa, sejumlah 1 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat 

normal, 5 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat rendah ,dan  

14 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat sedang. Berdasarkan 

hasil tersebut diambilah 14 orang primigravida yang kemudian dibagi menjadi 

dua kelompok, sebanyak 7 orang masuk kedalam kelompok kontrol dan 7 orang 

masuk kedalam kelompok eksperimen.   

4.2.5 Hambatan 

Hambatan yang dialami peneliti selama dilakukannya penelitian adalah 

kondisi ibu hamil yang sangat dipengaruhi oleh keadaan hormonal dan fisiologis 

seperti; perubahan mood, kontraksi secara tiba-tiba, pusing, mual dan keluhan 

fisik lainnya seringkali  membuat perubahan yang tidak terduga meskipun 

jadwal telah ditetapkan bersama. Hal tersebut membuat peneliti melakukan 

berbagai macam bentuk usaha guna mendorong serta mendatangkan subjek 

untuk mengikuti proses konseling hingga akhir.    

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil uji validitas dan Reliabilitas

      Penelitian ini tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas karena alat tes 

yang digunakan mengadopsi skala rating kecemasan Hamilton Anxiety Rating 

Scale (HARS). Sedangkan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) merupakan 

alat ukur tingkat kecemasan yang sudah baku dan diterima secara internasional

dengan validitas sebesar 0, 93 dan reliabilitas sebesar 0,98. HARS dianggap 
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sebagai alat ukur yang valid dan reliabel digunakan sebagai isntrumen 

(Sumanto,dkk, 2011: 85).

4.3.2 Uji Hipotesis

      Hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah ”konseling kelompok pra-

persalinan efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida

menghadapi persalinan di Puskesmas Tegal Selatan”. Subjek kelompok 

eksperimen dan kontrol sama-sama berjumlah tujuh orang atau total subjek 

sejumlah 14 orang, maka pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan non 

parametrik uji Wilcoxon Mann-Whitney Test. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan non parametrik maka tidak menggunakan uji asumsi sehingga 

tidak ada uji linieritas maupun uji homogenitas. Uji hipotesis menggunakan 

teknik statistik Uji Wilcoxon Mann-Whitney Test dijelaskan pada tabel di bawah 

ini:

Tabel 4.3 Uji Hipotesis

No Kelompok Z Sig Kesimpulan

1. Pre Kontol dengan Post Kontrol ,000 1,000 Ha ditolak
2. Pre Eksperimen dengan Post 

Eksperimen
,002 ,001 Ha diterima

3. Pre Kontrol dengan Pre Eksperimen ,211 ,259 Ha ditolak
4. Post Kontrol dengan Post Eksperimen ,001 ,001 Ha diterima

Berdasarkan tabel 4.4 menggunakan acuan nilai alpha sebesar 0,05 dan 

taraf signifikansi 5%. Oleh karena itu, Ha akan diterima jika taraf p < 0,05 

(Arikunto, 2006:77). Berdasarkan nilai signifikansi  pretest kelompok kontrol 

dengan posttest kelompok kontrol 1,000 atau p > 0,05  maka Ha ditolak artinya, 

bahwa tidak ada perbedaan kecemasan sebelum dan sesudah tanpa perlakuan 
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konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol. Hasil perbandingan 

antara pretest kelompok eksperimen dengan posttest kelompok eksperimen 

diperoleh signifikansi sebesar 0,001, atau p < 0,05 maka Ha diterima artinya, 

bahwa ada perbedaan kecemasan pada kelompok eksperimen sebelum dan 

sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan. Hasil perbandingan 

antara pretest kelompok kontrol dengan pretest kelompok eksperimen diperoleh 

signifikansi 0,259 atau p >  0,05 maka Ha ditolak, artinya bahwa tidak ada 

perbedaan kecemasan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen antara 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan. 

Hasil perbandingan antara posttest kelompok kontrol dengan posttest kelompok 

eksperimen diperoleh signifikansi 0,001 atau p < 0,05 maka Ha diterima, artinya 

bahwa ada perbedaan kecemasan pada kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen sebelum maupun sesudah perlakuan konseling kelompok pra-

persalinan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ha dalam 

penelitian ini diterima artinya, bahwa konseling pra persalinan efektif untuk 

menurunkan kecemasan primigravida menghadapi persalinan.

4.3.2.1 Uji Hipotesis Pada Kelompok Kontrol.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat 

kecemasan pada pretest dan posttest primigravida yang masuk dalam kelompok 

kontrol adalah dengan menggunakan uji Man Whitney. Kelompok kontrol 

merupakan kelompok sampel penelitian yang tidak diberikan perlakuan berupa 

konseling kelompok pra-persalinan melainkan kegiatan lainnya yang bersifat 
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kelas ibu hamil sesuai dengan rutinitas jadwal kegiatan yang diselenggarakan 

oleh pihak puskesmas randugunting. Hasil pretest dan posttest pada kelompok 

kontrol dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Mann-Whitney Test Sebelum (pretest) dan Sesudah (Posttest) Tanpa 
Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol.

Kelompok N Mean Rank Sum of Rank
Pre-test Kelompok Kontrol 7 7,50 52,50

Post-test Kelompok Kontrol 7 7,50 52,50
Total 14

Pada kelompok kontrol didapatkan nilai rata-rata sebesar 7,50 sebelum 

(pretest) konseling kelompok pra-persalinan, sedangkan rata-rata sebesar 7,50  

sesudah (posttest) tanpa pemberian perlakuan konseling kelompok pra-

persalinan melainkan kegiatan lainnya yang bersifat kelas ibu hamil sesuai 

dengan rutinitas jadwal kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak puskesmas 

randugunting. Nilai signifikansi yang diperoleh dengan uji Mann Whitney untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kecemasan primigravida sebelum dan sesudah 

tanpa diberikan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok 

kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Uji Analisis Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan Sesudah 
(Posttest) Tanpa Perlakuan Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok 

Kontrol.

Kecemasan
Mann Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2 tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

24,500
52,500

,000
1,000
1,000
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Nilai signifikansi sebelum dan sesudah tanpa perlakuan konseling 

kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol adalah 1,000. Interpretasi nilai 

p > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan kecemasan secara signifikan antara sebelum (Pretest) dan sesudah 

(Posttest) pada kelompok kontrol.

4.3.2.2 Uji Hipotesis Pada Kelompok Eksperimen.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kecemasan 

antara pretest dan posttest pada kelompok eksperimen adalah uji Mann Whitney. 

Kelompok eksperimen merupakan kelompok sampel penelitian yang diberikan 

perlakuan berupa konseling kelompok pr-persalinan. Hasil pretest dan posttest

kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen sebagai berikut:

Tabel 4.6 Mann-Whitney Test Sebelum (Pretest) sesudah (Posttest) Konseling 
Kelompok Pra-Persalinan Pada Kelompok Eksperimen.

Kelompok N Mean Rank Sum of Rank
Pre-test Klp. Eksperimen 7 11,00 77,00

Post-test Klp. Eksperimen 7 4,00 28,00
Total 14

Pada kelompok eksperimen didapatkan rata-rata sebesar 11,00 sebelum 

(pretest) konseling kelompok pra-persalinan sedangkan rata-rata sebesar 4,00 

sesudah (posttest) konseling pra-persalinan. Nilai signifikansi yang diperoleh 

dengan uji Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan kepercayaan diri 

sebelum dan sesudah perlakuan konseling pra-persalinan pada kelompok 

eksperimen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.7 Uji Analisis Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan Sesudah 
(Posttest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok Eksperimen

Kepercayaan Diri
Mann Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2 tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,000
28,000
-3,155

,002
,001

     

Nilai signifikansi sebelum dan sesudah perlakuan konseling kelompok pra-

persalinan pada kelompok eksperimen adalah 0,001. Interpretasi nilai p < 0,05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa ada perbedaan 

kecemasan secara signifikan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pada 

kelompok eksperimen.

4.3.2.3 Uji Hipotesis Sebelum (Pretest) pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Eksperimen.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kecemasan 

primigravida sebelum (pretest) pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen adalah uji Mann Whitney. Pretest kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen merupakan kondisi yang belum diberikan perlakuan 

berupa konseling kelompok pra-persalinan. Hasil pretest kecemasan pada kedua 

kelompok sebagai berikut :

Tabel 4.8 Mann-Whitney Test Sebelum (Pretest) Konseling Kelompok Pra-
Persalinan pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen.

Kelompok N Mean Rank Sum of Rank
Pre-test Kelompok Eksperimen 7 8,86 62,00

Pre-test Kelompok Kontrol 7 6,14 43,00
Total 14
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Rata-rata pretest kelompok eksperimen didapatkan rata-rata 8,86

sedangkan rata-rata pretest kelompok kontrol adalah 6,14. Nilai signifikansi 

untuk mengetahui perbedaan kecemasan sebelum (pretest) diberikan perlakuan 

konseling kelompok pra-persalinan dengan uji Mann Whitney adalah sebagai 

berikut:

Tabel 4.9 Uji Analisis Kecemasan Sebelum (Pretest) pada Kelompok Kontrol 
dan Eksperimen

Kepercayaan Diri
Mann Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2 tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

15,000
43,000
-1,252

,211
,259

Nilai signifikansi sebelum konseling keolmpok pra-persalinan pada 

kelompok kontrol dan eksperimen adalah 0,259. Interpretasi nilai p > 0,05, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan, bahwa tidak ada perbedaan 

kecemasan secara signifikan sebelum (pretest) perlakuan pada kelompok kontrol 

dan eksperimen.

4.3.2.4 Uji Hipotesis Sesudah (Posttest) pada Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Eksperimen.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kecemasan 

sesudah (posttest) pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah uji 

Mann Whitney. Posttest kelompok kontrol merupakan pengukuran pada  

kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa konseling kelompok 

pra-persalinan. Kemudian, posttest kelompok eksperimen merupakan 

pengukuran pada kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan berupa 



90

konseling kelompok pra-persalinan. Hasil posttest kecemasan pada kedua 

kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.10 Mann-Whitney Test Sesudah (Posttest) pada Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen.

Kelompok N Mean Rank Sum of Rank
Post-testKelompok Eksperimen 7 4,00 28,00

Post-test Kelompok Kontrol 7 11,00 77,00
Total 14

Rata-rata posttest kelompok eksperimen didapatkan rata-rata 4,00. 

sedangkan rata-rata posttest kelompok kontrol adalah 11,0. Nilai signifikansi 

untuk mengetahui perbedaan kecemasan sesudah (posttest) diberikan perlakuan 

konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol dan eksperimen 

dengan uji  Mann Whitney dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Uji Analisis Kecemasan Sesudah (Posttest) pada Kelompok Kontrol 
dan Eksperimen.

Kepercayaan Diri
Mann Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2 tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,000
28,000
-3,155

,001

Nilai signifikansi sesudah tanpa perlakuan konseling kelompok pra-

persalinan pada kelompok kontrol dan eksperimen adalah 0,001. Interpretasi 

nilai p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa ada 

perbedaan kecemasan secara signifikan antara sesudah (Posttest) pada kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen.
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4.3.3 Hasil Penelitian Tambahan

4.3.3.1 Hasil Analisis Deskripsi

Hasil penelitian terlebih dahulu akan dideskripsikan mengenai gambaran 

variabel penelitian yang berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk 

mengetahui tingkat kecemasan primigravida menghadapi persalinan di 

Puskesmas Tegal Selatan. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 

versi 17.0 for windows, data hasil penelitian mengenai kecemasan sebelum dan 

sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut:

4.3.3.2 Deskripsi Tingkat Kecemasan Kelompok Kontrol

4.3.3.2.1Deskripsi tingkat kecemasan primigravida sebelum (Pretest) perlakuan 

konseling kelompok pra-persalinan

Data mengenai tingkat kecemasan primigravida pada kelompok kontrol di 

wilayah kerja Puskesmsas Tegal Selatan menggunakan skala rating kecemasan 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) sebanyak 14 aitem yang valid dengan 

skor tertinggi 4 dan skor terendah 0. Untuk mengetahui gambaran tingkat 

kecemasan sebelum (pretest) pada kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling 

kelompok pra-persalinan dapat dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data 

hasil penelitian berdasarkan hasil penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 

dengan hasil total sebagai berikut:

Tabel 4.12 Kriteria Kecemasan

Rentang Skor Kategori
X < 17 Rendah

X 18 – 24 Sedang
X 25-30 Tinggi
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Dilihat pada tabel 4.12 merupakan kriteria penilaian tingkat kecemasan 

skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  

kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan 

kecemasan sedang, dan skor 25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat 

dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan 

primigravida sebelum (pretest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Skor Kecemasan Primigravida Sebelum (pretest) Tanpa Konseling 
Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol.

No Nama 
Skor

Preetest
1 Rahmi Nurhidayah 20
2 Ani Safitri 23
3 Yuli Ismiati 20
4 Sofiati 24
5 Darsiti 21
6 Ria Safitri 20
7 Tri setyorini 20

Tabel 4.13 merupakan hasil skor Kecemasan Primigravida Sebelum 

(pretest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol. Hasil 

skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan 

menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil, 

bahwa berdasarkan total skor pretest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam 

kelompok kontrol, diketahui ketujuh subjek (primigravida) masuk kedalam 

kategori kecemasan sedang dengan kriteria skor kisaran 20 hingga 24. 



Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi 
Kontrol Seb

Berdasarkan tabel 4.14

(pretest) subjek kelompok kontrol tanpa perlakuan 

persalinan mayoritas memiliki kecenderungan kecemasan dalam kategori 

sedang. Subyek memiliki kecemasan sedang karena memiliki skor kecemasan 

berkisar 18 hingga 24 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram berikut ini

Gambar 4.1 Diagram Persentase 
Sebelum 
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Diagram
Kelompok Kontrol Sebelum Konseling Kelompok Pra

Distribusi Frekuensi Kecemasan Primigravida pada 
Kontrol Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Interval Kategori f %
X < 17 Rendah 0

X 18 – 24 Sedang 7 100
X 25-30 Tinggi 0

Total 7 100

Berdasarkan tabel 4.14 di atas diperoleh informasi bahwa sebelum 

) subjek kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling

mayoritas memiliki kecenderungan kecemasan dalam kategori 

sedang. Subyek memiliki kecemasan sedang karena memiliki skor kecemasan 

berkisar 18 hingga 24 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram berikut ini:

Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Kontrol 
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4.3.3.2.2 Deskripsi tingkat kecemasan primigravida sesudah (posttest) 

perlakuan konseling kelompok pra-persalinan

Gambaran tingkat kecemasan primigravida sesudah (posttest) pada 

kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat 

dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan

hasil penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.15 Kriteria Kecemasan

Rentang Skor Kategori
X < 17 Rendah

X 18 – 24 Sedang
X 25-30 Tinggi

Dilihat pada tabel 4.15 merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan 

skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  

kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan 

kecemasan sedang, dan skor  25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat 

dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan 

primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Skor Kecemasan Primigravida Sesudah (Posttest) Tanpa Konseling 
Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol.

No Nama
Skor

Posttest
1 Rahmi Nurhidayah 20
2 Ani Safitri 23
3 Yuli Ismiati 20
4 Sofiati 24
5 Darsiti 21
6 Ria Safitri 20
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7 Tri setyorini 20

Tabel 4.16 merupakan hasil skor Kecemasan Primigravida Sesudah 

(posttest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol. Hasil 

skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan 

menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil, 

bahwa tidak ada perubahan dari skor pretest, berdasarkan total skor posttest dari 

ketujuh subjek yang masuk ke dalam kelompok kontrol, diketahui ketujuh 

subjek (primigravida) masuk kedalam kategori kecemasan sedang dengan 

kriteria skor kisaran 20 hingga 24. 

Tabel 4.17 kriteria kecemasan

Interval Kategori F %
X < 17 Rendah 0 0

X 18 – 24 Sedang 7 7
X 25 – 30 Tinggi 0 0

Total 7 100

Berdasarkan tabel 4.17 di atas didapatkan bahwa posstest subyek pada 

kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan memiliki 

kondisi yang sama seperti pretest yaitu mayoritas tetap memiliki tingkat 

kecemasan sedang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan 

pada subyek kelompok kontrol tidak berubah baik sebelum maupun sesudah

perlakuan konseling kelompok pra-persalinan. Skor posttest kecemasan subyek 

pada kelompok kontrol berkisar antara 18 sampai dengan 24 (terlampir). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:
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Tabel 4.17 Kriteria Kecemasan

Rentang Skor Kategori
X < 17 Rendah

X 18 – 24 Sedang
X 25-30 Tinggi

Dilihat pada tabel 4.17 merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan 

skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  

kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan 

kecemasan sedang, dan skor 25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat 

dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan 

primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18 skor Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) Konseling 
Kelompok Pra-Persalinan Pada Kelompok Eksperimen.

No Nama 
Skor

Pretest
1 Ani Irmawati 20
2 Afiv Handrayani 23
3 Kadariyah 23
4 Trisnawati 22
5 Tri Astuti 21
6 Musaida 24
7 Nur Noviyanti 22

Tabel 4.18 merupakan hasil skor kecemasan primigravida sebelum 

(pretest) konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen. Hasil 

skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan 

menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil 
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berdasarkan total skor pretest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam 

kelompok Eksperimen, diketahui ketujuh subjek (primigravida) masuk kedalam 

kategori kecemasan sedang dengan kriteria skor kisaran 20 hingga 24. 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Kecemasan Primigravida pada Kelompok 
Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Interval Kategori f %
X < 17 Rendah 0 0

X 18 – 24 Sedang 7 7
X 25 – 30 Tinggi 0 0

Total 14 100

Berdasarkan tabel 4.19 di atas diperoleh informasi bahwa sebelum 

(pretest) subjek kelompok eksperimen dengan perlakuan konseling kelompok 

pra-persalinan mayoritas memiliki kecenderungan kepercayaan diri dalam 

kategori sedang. Hal ini dikarenakan kondisi dari subyek kelompok eksperimen 

belum diberikan perlakuan. Subyek kelompok eksperimen sebelum perlakuan 

konseling kelompok pra-persalinan dengan kategori sedang memiliki skor 

kecemasan berkisar 18 sampai dengan 24 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram berikut ini:



Gambar 4.3 Diagram Persentase 
Eksperimen Sebelum 

4.3.3.3.2Deskripsi

kelompok pra

Gambaran tingkat 

eksperimen dengan perlakuan 

kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan

penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil 

Dilihat pada tabel 4.20

skala ratting kecemasan 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diagram Persentase Kecemasan 
Kelompok Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra

Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada
Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan

tingkat kecemasan sesudah (posttest) perlakuan konseling 

kelompok pra-persalinan.

Gambaran tingkat kecemasan sesudah (posttest) pada kelompok 

eksperimen dengan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan 

kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan

penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20 Kriteria Kecemasan

Rentang Skor Kategori
X < 17 Rendah

X 18 – 24 Sedang
X 25-30 Tinggi

Dilihat pada tabel 4.20 merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan 

skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS

0%

100%

0%

Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada 
Kelompok Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra

Persalinan

99

pada Kelompok 
Persalinan

perlakuan konseling 

) pada kelompok 

persalinan dapat dibuat 

kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan hasil 

sebagai berikut:

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  

pada 
Kelompok Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra-

Rendah

Sedang

Tinggi



100

kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan 

kecemasan sedang, dan skor 25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat 

dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan 

primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21 Skor Kecemasan Primigravida sesudah (Posttest) Konseling 
Kelompok Pra-Persalinan Pada Kelompok Eksperimen.

No Nama 
Skor

Posttest
1 Ani Irmawati 12
2 Afiv Handrayani 14
3 Kadariyah 15
4 Trisnawati 15
5 Tri Astuti 14
6 Musaida 17
7 Nur Noviyanti 15

Tabel 4.21 merupakan hasil skor kecemasan primigravida sesudah 

(posttest) konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen. Hasil 

skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan 

menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil 

berdasarkan total skor posttest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam 

kelompok Eksperimen, diketahui terjadi penurunan skor dari ketujuh subjek 

(primigravida) menuju ke dalam kategori kecemasan rendah dengan kriteria skor 

kisaran 14 hingga 17.
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Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Kecemasan Primigravida Kelompok 
Eksperimen Sesudah Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Interval Kategori f %
X < 17 Rendah 7 7

X 18 – 24 Sedang 0 0
X 25 – 30 Tinggi 0 0

Total 7 100

Berdasarkan tabel 4.22 di atas didapatkan bahwa posstest subyek pada 

kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan berupa konseling kelompok 

pra-persalinan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang relatif menurun 

sebesar 100% subyek pada  kelompok eksperimen dalam kategori rendah. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan  primigravida pada 

kelompok eksperimen mengalami penurunan setelah mengikuti kegiatan 

konseling kelompok pra-persalinan. Skor posttest kecemasan subyek pada 

kelompok eksperimen kategori rendah dengan total skor < 17  (terlampir). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:
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Tabel 4.23 Perbedaan Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan sesudah 
(posttest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Eksperimen.

No
kelompok Eksperimen 

No
Kelompok Kontrol

Nama Pre Post Nama Pre Post

1 Ani Irmawati 20 12 1 Rahmi Nurhidayah 20 20
2 Afiv Handrayani 23 14 2 Ani Safitri 23 23
3 Kadariyah 23 15 3 Yuli Ismiati 20 20
4 Trisnawati 22 15 4 Sofiati 24 24
5 Tri Astuti 21 14 5 Darsiti 21 21
6 Musaida 24 17 6 Ria Safitri 20 20
7 Nur Noviyanti 22 15 7 Tri setyorini 20 20

Berdasakan tabel 4.23 diketahui perubahan antara skor pretest dan posttest

kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen. Seluruh subjek pada 

kelompok eksperimen mengalami perubahan, ditunjukkan dengan penurunan 

skor. skor pretest masuk kedalam kategori kecemasan sedang dengan kriteria 

skor antara 20 hingga 24, menurun pada posttes ke dalam kategori kecemasan 

rendah dengan kisaran skor 12 hingga 17. Perubahan tersebut berarti, bahwa  

terjadi penurunan tingkat kecemasan yang dialami primigravida pada kelompok 

eksperimen setelah mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Sedangkan 

hasil pretest dan posttest kecemasan primigravida pada kelompok kontrol tidak 

menunjukkan perubahan. Seluruh subjek pada kelompok kontrol tidak 

mengalami perubahan, diketahui dari skor total yang  relatif tetap. Skor pretest

dan posttest masuk kedalam kategori sedang, dengan kisaran skor 20 hingga 24. 

Hal ini berarti tidak terjadi perubahan kecemasan primigravida pada kelompok 

kontrol, hal tersebut dikarenakan primigravida tidak mengikuti konseling 

kelompok pra-persalinan. 
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Tabel 4.24 Mean Rank Sebelum dan Sesudah Konseling Kelompok Pra-
persalinan pada Kelompok Kontrol.

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks
Pre-test Kelompok Kontrol

Post-test Kelompok Kontrol
Total 

7
7
14

7,50
7,50

52,50
52,50

Berdasarkan tabel 4.24 hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

Mann-Whitney Test didapatkan mean rank pretest pada kelompokkontrol  

sebesar 7,50 dan mean rank untuk posttest kelompok kontrol sebesar 7,50. 

Tabel 4.25 Mean Rank Sebelum dan Sesudah Konseling Kelompok Pra-
persalinan pada Kelompok Eksperimen.

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks
Pre-test Kelompok Eksperimen

Post-test Kelompok Eksperimen
Total 

7
7
14

11,00
4,00

77,00
28,00

Berdasarkan tabel 4.25 hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

Mann-Whitney Test didapatkan mean rank Pretes pada kelompok eksperimen 

sebesar 11,00 dan mean rank posttest kelompok eksperimen sebesar 4,00. Untuk 

mempersingkat hasil perhitungan mean rank hasil Pretest dan Posttes pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26 Mean Rank sebelum (Pretest) dan Sesudah (Posttest) kelompok 
Eksperimen dan Kelompok Kontrol.

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen

Pretest Posttest Pretest Posttest

7,50 7,50 11,00 4,00
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Sesuai dengan tabel 4.26 di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat 

kecemasan yang dialami primigravida sebelum dan sesudah tanpa perlakuan 

konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol dengan mean rank

7,50 dan 7,50 menunjukkan bahwa, tingkat kecemasan primigravida pada 

kelompok kontrol cenderung sama. Sedangkan kecemasan yang dialami 

primigravida sebelum dan sesudah  perlakuan konseling kelompok pra-

persalinan pada kelompok eksperimen dengan mean rank sebesar 11,00 dan 4,00 

menunjukkan bahwa, kecemasan pada kelompok eksperimen sebelum diberikan 

perlakuan relatif menurun setelah diberikan perlakuan.

4.4 Pembahasan

Kecemasan merupakan respon alami sebagai tanda bahaya akan suatu hal 

yang tidak menyenangkan  dan dapat terjadi pada siapa saja, tak terkecuali 

terjadi pula pada primigravida. Namun, apabila kecemasan yang dialami oleh 

primigravida terjadi secara berkelanjutan dan semakin meningkat selama proses 

kehamilan tentu akan berimplikasi pada jiwa ibu dan bayi dalam kandungannya. 

Secara psikologis, ibu yang tidak tenang dapat menurunkan kondisi tersebut 

kepada bayinya sehingga bayi mudah merasa gelisah, yang akhirnya berdampak 

pada kesehatannya seiring ia tumbuh besar. Kecemasan yang dialami oleh 

primigravida dapat dilihat pada perilakunya sehari-hari.

Konseling kelompok pra-persalinan merupakan cara penyelesaian 

masalah kecemasan yang dialami primigravida, yang dilakukan pada trimester 

ketiga dengan menggunakan prinsip dinamika kelompok untuk memberikan 

umpan balik dan pengalaman belajar. Dalam prosesnya konseling kelompok 
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dilakukan dengan menerapkan diskusi terarah yang dilakukan oleh para subjek 

guna mencapai tujuan bersama. Dengan cara membandingkan hasil skor antara 

preetest dan posttest didapatkan hasil bahwa tidak ada perubahan tingkat 

kecemasan primigravida pada kelompok kontrol. Kemudian, ada perubahan 

tingkat kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen. Perubahan berupa 

penurunan tingkat kecemasan pada primigravida ini menandakan bahwa 

konseling kelompok pra persalinan memberikan manfaat.

Konseling kelompok pra persalinan mampu menurunkan kecemasan yang 

dialami primigravida dengan beberapa proses yang dilakukan di dalamnya. 

Gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi dapat terjadi salah satunya 

karena masalah yang dipendam dan dilupakan. Dan pada umumnya, orang yang 

menghadapi masalah-masalah emosional, mereka menghadapi situasi yang 

menyedihkan, mengecewakan, dan  menjengkelkan seringkali tidak mau 

mengungkapkannya kepada orang lain. Kenyataannya, suatu masalah yang 

makin dipendam dan diusahakan untuk dilupakan seringkali memicu berbagai 

ganggun fisik dan psikologis. Dalam kegiatan konseling kelompok pra-

persalinan ini, primigravida didorong untuk dapat mengungkapkan pengalaman, 

perasaan dan pendapatnya. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok, 

primigravida di stimuli untuk saling berdiskusi dan mampu mengungkapkan 

segala macam perasaan, emosi, atau pikiran-pikiran yang menggangunya dengan 

tujuan untuk membantu melepaskan dari penderitaan emosional yang dialami 

oleh primigravida. Pelepasan emosi-emosi yang terpendam ini, sering disebut 

sebagai katarsis. Dalam konseling kelompok pra-persalinan, orang lain (atau ibu 
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hamil yang dianggap memiliki kesamaan latar belakang) dalam satu kelompok 

berperan sebagai media katarsis atau penampung segala macam keluhan subjek

yang mengungkapkan segala macam perasaan, emosi atau pikiran-pikiran yang 

menggangunya dengan harapan dapat meringankan beban primigravida. Pada 

pelaksanaannya, konseling kelompok pra-persalinan membuat primigravida

menangis saat mengungkapkan perasaan yang mengganggu, hal ini wajar dan 

diberikan kesempatan untuk terus menangis hingga puas dan merasa lega. 

Kemudian, primigravida juga dibantu untuk melakukan perubahan, mendapatkan

pengalaman baru serta pemahaman baru tentang persalinan yang sehat dan 

lancar. Singgih (1996: 34) menjelaskan bahwa:

“Konseling kelompok mendorong perubahan yang diharapkan 
terjadi pada konstelasi kepribadian klien secara menyeluruh. 
Perubahan yang diharapkan terjadi akan bersifat menetap, jadi 
akan mengubah atau mengganti bagian dari kepribadian yang 
tidak baik (pathologis) menjadi sesuatu baru yang baik dan bisa 
diterima  oleh pribadinya maupun lingkungan hidupnya”. 

Pada saat primigravida telah mampu mengungkapkan semua perasaan yang 

menggangu dan merasa lega, hal tersebutlah yang mendorong penurunan 

kecemasan yang dialami oleh primigravida.

Penurunan  kecemasan primigravida setelah mengikuti konseling 

kelompok pra-persalinan, terjadi karena perasaan senasib seperjuangan yang 

mendorong terwujudnya katarsis. Selain itu, dilakukan pula latihan relaksasi otot 

yang berguna untuk menciptakan kondisi relaks pada primigravida. Diharapkan 

dengan kondisi relaks baik pada  tubuh dan pikiran dapat  memicu pelepasan 

hormon yang akan membantu  menurunkan kecemasan. Berdasarkan hasil 

penelitian, secara umum terjadi penurunan tingkat kecemasan yang dialami oleh 
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primigravida setelah mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Keseluruhan 

subjek, dengan presentase 100 % pada kategori sedang  saat pretest menurun 

sebesar 100% ke dalam kategori kecemasan rendah pada saat posttest. Artinya 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik relaksasi memberikan manfaat 

positif bagi primigravida dalam mengelola kecemasannya. Latihan relaksasi 

membantu primigravida untuk mencapai ketenangan, hasil relaksasi secara 

maksimal dirasakan oleh subjek yang memiliki sensitifitas akan perubahan 

sensasi tegang dan relaks selama proses latihan. Latihan relaksasi  otot terbukti 

dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan, hal ini sesuai dengan apa yang 

dijelaskan oleh (Aprilia & Ritchmond, 2001 : 115) bahwa kelas relaksasi pada 

ibu hamil mampu membantu ibu untuk mempersiapkan body, mind, and soul

dengan melatih pikiran bawah sadar, diharapkan ibu hamil bisa memprogram 

ulang tubuh, sehingga tubuh akan bekerja secara harmonis dalam masa 

kehamilan dan persalinan.

Faktor psikis dalam menghadapi persalinan merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi lancar tidaknya proses kelahiran. Ketenangan dan kesiapan 

secara psikologis pada primigravida akan membantu memperlancar proses 

persalinan. Sedangkan ketika ibu hamil mengalami kecemasan dan stres, maka 

secara tidak langsung otak akan bekerja dan mengeluarkan corticotrophin-

releasing hormone (CHR). CHR merupakan master hormon stres yang akan 

memicu pelepasan hormon stres glukokortikoid. Dengan dirangsang oleh 

glukokortikoid dan hormon stres lainnya, seperti adrenalin, maka otak dan tubuh 

akan mengalami ketegangan dan krisis. Pola normal dari hormon CHR dalam 
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masa kehamilan yaitu, dimulai pada trimester kedua kehamilan, tingkat 

corticotrophin-releasing hormone (CHR) meningkat. Kemudian dalam tiga 

bulan terakhir kehamilan, atau trimester ketiga, kadar corticotrophin-releasing 

hormone (CHR) meningkat lebih tinggi, hal ini akan merangsang produksi 

glukokortikoid berlebih dari ibu, dan hasilnya terjadi ketegangan dan kekakuan 

otot tubuh (Aprilia&Ritchmond, 2011: 128). Setelah mengikuti kegiatan 

konseling kelompok pra-persalinan dengan metode relaksasi,  membantu 

primigravida untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman baru melalui 

dinamika kelompok yang terjadi selama proses konseling. Dengan mulai 

terbentuknya kondisi yang relaks mempermudah terbentuknya konsentrasi, maka 

akan mendorong otot-otot saling bekerjasama dengan sempurna selama 

kehamilan hingga persalinan kelak, karena mereka dirancang untuk melahirkan . 

Selain itu, Primigravida belajar bagaimana untuk mencapai relaksasi, bebas dari 

perlawanan yang menciptakan rasa takut. ketika tercapainya kondisi relaksasi, 

maka primigravida dapat mengakses sifat primitif pada otak belakangnya 

sehingga memicu pengeluran hormon endorfin. Dijelaskan oleh 

(Aprilia&Ritchmond, 2011: 206) bahwa endorfin memiliki struktur yang 

molekularnya sangat serupa dengan morfin, hanya dengan kekayaan kimia yang 

berbeda. Karena endorfin adalah hormon alami yang diproduksi oleh tubuh 

manusia, maka endorfin adalah penghilang rasa sakit yang terbaik, selain itu juga 

bermanfaat untuk mengurangi stress, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan 

memperlambat proses penuaan.  Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor 

psikologis sangat berkaitan dan menentukan reaksi fisiologis kehamilan dan 
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persalinan. ketenangan yang didapatkan setelah mengikuti proses konseling 

kelompok dengan metode relaksasi  memberikan ketenangan dan kesiapan secara 

psikologis pada primigravida sehingga akan membantu memperlancar proses 

persalinan.

Hasil penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Shawn (dalam Aprilia & 

Ritchmond, 2001: 116) yang menyebutkan bahwa fase aktif pada wanita 

primigravida (bersalin pertama kali) adalah 12 jam, sementara pada wanita yang  

yang mengikuti kelas relaksasi, fase aktifnya 4,5 jam. Sementara kala II (kala 

pengeluaran) saat persalinan pada primigravida rata-rata adalah 2 jam, 

sedangkan pada wanita yang mengikuti kelas relaksasi lama kala adalah 1 jam. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ketenangan yang dihasilkan dari 

latihan relaksasi, memberikan manfaat pada kelancaran proses persalinan. 

Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Am J  (dalam Aprilia & 

Ritchmond, 2001: 116), menunjukan hasil bahwa wanita yang mengikuti kelas 

relaksasi akan memiliki emosional yang lebih positif dan tidak mengalami 

masalah psikologis postpartum (setelah persalinan) dibandingkan dengan wanita 

yang tidak mengikuti kelas relaksasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2011: 1) 

dan Anatagia (2010: 1) dapat memperkuat temuan penelitian ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, relaksasi secara efektif terbukti mampu menurunkan 

tingkat kecemasan dan resiko tinggi kecemasan pada kehamilan primigravida

(kehamilan pertama).
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Data yang diperoleh mengungkapkan hasil yang lebih rinci mengenai 

keefektivan konseling kelompok pra-persalinan untuk menurunkan tingkat 

kecemasan primigravida, maka ditemukan bagaimana penurunan tingkat 

kecemasan yang dilami primigravida. Gambaran lebih spesifik tentang 

penurunan tingkat kecemasan tersebut dilihat dari perubahan skor sebelum 

(preetest)  dan setelah (posttest) subjek mengikuti proses konseling kelompok.

Hasil pretest menunjukkan bahwa, dari 20 subjek diketahui persentase 

kecemasan ibu  primigravida di wilayah kerja puskesmas tegal selatan yaitu: 

sebesar 70 % atau sebanyak 14 subjek mengalami kecemasan dalam kategori 

sedang,  sebesar 25 % atau sebanyak 5 subjek mengalami kecemasan dalam 

kategori ringan, dan sebesar 5 % atau sebanyak 1 subjek mengalami kecemasan 

dalam kategori normal. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata 

primigravida di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan mengalami kecemasan 

masuk ke dalam kategori kecemasan sedang. Sesuai dengan kriteria subjek 

penelitian, yaitu primigravida yang mengalami kecemasan pada kategori sedang, 

maka sebanyak 14  primigravida atau sebesar 100 %  subjek mengalami 

kecemasan yang masuk dalam kategori  kecemasan sedang. Kecemasan pada 

kategori sedang lebih banyak dialami oleh Primigravida, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wahyuni (dalam jurnal Ners Indonesia, 2011: 91) bahwa, kehamilan 

pertama kali merupakan suatu perjalanan baru bagi ibu primigravida. Peristiwa 

yang belum pernah dialami sebelumnya akan menimbulkan rasa cemas, takut, 

tegang bercampur was-was dan sebagainya. Hal tersebut didukung pula dengan 

penelitian yang berjudul “ Kecemasan Ibu Primigravida dalam Menghadapi 
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Persalinan di Klinik Hj.Hadijah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan 

bahwa, Kecemasan pada ibu hamil dialami karena  persepsi ibu yang kurang 

tepat mengenai proses persalinan. Persalinan dipersepsikan sebagai proses yang 

menakutkan dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini membuat ibu 

hamil merasakan kecemasan yang hebat menjelang kelahiran bayinya. Selain itu, 

pada trimester ketiga tingkat kecemasan seorang ibu akan semakin meningkat 

sampai persalinan tiba. Nyeri selama persalinan juga merupakan salah satu faktor 

yang ditakuti oleh ibu ibu hamil sehingga menyebabkan kecemasan saat 

menjelang persalinan. Kemudian, pada umumnya ibu primigravida belum 

mempunyai bayangan mengenai kejadian-kejadiaan yang akan dialami pada 

akhir kehamilan hingga persalinan terjadi, sehingga hal ini menimbulkan 

kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan (Arafah & Aizar, 2011: 1).

Hasil posttest pada penelitian ini menunjukkan bahwa, sebanyak 7 

primigravida atau dengan presentase sebesar 100% mengalami penurunan 

kecemasan dari kategori kecemasan sedang menjadi masuk ke dalam kategori 

kecemasan ringan. Sedangkan pada subjek yang masuk dalam kelompok kontrol, 

atau sebanyak 7 primigravida atau dengan presentase sebesar 100%, relatif tidak 

menunjukkan perubahan dan tetap berada pada kategori kecemasan sedang. 

Perubahan yang ditunjukkan dengan penurunan kategori kecemasan tersebut 

menunjukkan bahwa konseling kelompok pra-persalinan memberikan efek 

positif bagi primigravida yang mengikuti, sehingga kecemasan yang dialami 

dalam menghadapi proses persalinan dapat menurun.
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Penelitian yang memperkuat hasil penelitian ini, adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Hastuti (2011: 2) menghasilkan bahwa konseling menyebabkan 

mekanisme koping tercapai dan kecemasan menjadi minimal, sehingga ibu 

merasa aman dan nyaman selama persalinan.

Hasil penelitian lainnya, dimuat dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang dilakukan oleh Rokhyani ( 2009: 1) menunjukkan hasil bahwa, 

konseling dengan teknik relaksasi efektif membantu siswa mengatasi kecemasan 

menghadapi ujian atau tes dari kategori tinggi menjadi kategori sedang. Serta 

membuktikan pula konseling mampu menurunkan skor kecemasan menghadapi 

ujian atau tes pada subjek kelompok eksperimen secara signifikan. Diperkuat 

juga dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Padmomartono (2012: 1) 

diperoleh hasil penelitian yaitu,  ada penurunan yang signifikan antara kelompok 

yang diberikan layanan dengan kelompok yang tidak diberikan layanan 

konseling kelompok dengan teknik relaksasi pada taekwondo-in salatiga. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa konseling kelompok dengan teknik relaksasi 

terbukti efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh subjek 

penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling 

kelompok pra-persalinan efektif terhadap penurunan kecemasan primigravida di 

Puskesmas Tegal Selatan sesuai dengan tujuan penelitian. Konseling kelompok  

pra-persalinan dapat menjadi solusi alternatif untuk menurunkan tingkat 

kecemasan yang dialami primigravida dalam menghadapi persalinan. Oleh 

karena itu konseling kelompok pra-persalinan dapat dikatakan berhasil karena 
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telah menunjukkan penurunan skor kecemasan subyek penelitian. Subjek 

penelitian mulai memiliki rasa nyaman dan kecemasan mereka teratasi.

4.5 Kelemahan 

      Penelitian ini adalah penelitian eksperimen untuk mengetahui efek konseling 

kelompok pra-persalinan terhadap kecemasan primigravida menghadapi 

persalinan di Puskesmas Tegal Selatan. Setiap penelitian mempunyai kelemahan 

masing-masing. Menurut peneliti ada beberapa kelemahan dalam penelitian ini, 

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian 

ini antara lain:

1. Subjek penelitian yang telah dibatasi dengan kriteria : primigravida, 

mengalami kecemasan pada kategori sedang, dan bersedia mengikuti 

kegiatan konseling kelompok pra-persalinan. membuat ketersediaan subjek 

dilapangan sedikit jumlahnya.

2. Meskipun subjek telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses 

konseling secara berkelanjutan, namun seringkali kondisi fisik dan 

emosional ibu hamil yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa prediksi  

membuat pelaksanaan sedikit terhambat karena peneliti harus menjemput 

subjek kerumah masing-masing. Kemudian HPL (Hari Perkiraan Lahir) bayi 

menentukan banyak atau sedikitnya waktu pertemuan konseling kelompok 

pra-persalinan.

3. Tidak dilakukannya try out modul dan alat pengumpul data.
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa, “Konseling kelompok pra-persalinan 

efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida menghadapi 

Persalinan”.

Penurunan kecemasan melalui konseling kelompok pra-persalinan  

terjadi karena adanya perasaan senasib sepenanggungan yang kemudian 

mendorong terwujudnya katarsis selama proses konseling. Selain itu, di dorong 

pula dengan latihan relaksasi yang membantu primigravida untuk 

mempersiapkan body, mind and soul sehingga mampu bekerja secara harmonis 

menciptakan kondisi nyaman dan kecemasan mereka teratasi.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan 

      Kegiatan yang bertujuan untuk menurunan kecemasan pada primigravida

dalam menghadapi persalinan dirasakan peneliti masih kurang sehingga 

konseling kelompok pra-persalinan memungkinkan untuk dijadikan model atau 

alternatif treatment untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecemasan 

menghadapi persalinan, yang dapat diterapkan di puskesmas tegal selatan, 

puskesmas dan rumah sakit bersalin yang lainnya.
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5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

      Bagi peneliti selanjutnya, dilakukan pada sampel yang lebih banyak dengan 

memperhatikan HPL (Hari Perkiraan Lahir) untuk mendapatkan waktu yang 

relatif lebih lama agar pengaruh intervensi lebih nyata diketahui serta melalukan 

uji coba (Try Out) alat pengumpul data dan modul.
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LAMPIRAN 1 :

Instrumen Penelitian
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HAMILTON ANXIETY RATING SCALE (HAM-A)

Nama :

Usia Kehamilan :

Tanggal :

Ini merupakan formulir penilaian ahli.  Disini terdapat beberapa frasa yang 

menggambarkan perasaan yang dialami seseorang. silahkan menilai setiap 

pernyataan dan memilih nomor yang paling menunjukkan tingkat keparahan 

selama seminggu terakhir. penilaian ini tidak dimaksudkan untuk menjadi 

diagnostik melainkan untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. 

0= Tidak    1 = Ringan    2 = Sedang    3 = Berat    4 = Sangat parah

========================================================

==

1. Perasaaan cemas

Kekhawatiran, mengantisipasi yang terburuk, antisipasi takut, cepat marah

2. Ketegangan

Perasaan tegang, respon kaget, gemetar, mudah menangis, perasaan gelisah, 

ketidakmampuan untuk bersantai.

3. Ketakutan

Gelap, orang asing, ditinggal sendirian, hewan, lalu lintas, keramaian

00

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

1 2 3 4
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4. Gangguan Tidur

Kesulitan untuk tertidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak memuaskan dan 

kelelahan saat bangun tidur, mimpi buruk, teror malam.

5. Gangguan kecerdasan

Sulit berkonsentrasi, mudah lupa

6. Perasaan depresi

Hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, sedih, perasaan tidak 

menyenangkan sepanjang hari, bangun awal.

7. Gejala somatik

Rasa sakit dan nyeri, berkedut, kekakuan, gertakan gigi, suara gemetar, kedutan 

otot.

8. Gejala sensorik

Perasaan ditusuk-tusuk, sensasi panas-dingin, penglihatan kabur, muka merah 

dan pucat serta merasa lemah.

9. Gejala kardiovaskular

Takikardi, menggigil, nyeri dada, denyut nadi mengeras, pingsan.

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
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10. Gejala pernapasan

Rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, tersedak, menarik napas panjang, nafas 

yang sulit.

11. Gejala gastrointestinal

Sulit menelan, perut kembung, kepanasan, perut sebah, mual, muntah, 

kehilangan berat badan, sembelit

12. Gejala urogenital

Sering kencing, tidak dapat menahan kencing.

13. Gejala vegetatif

Mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, pucat, pusing dan sakit kepala, 

rambut rontok.

14. Perilaku saat wawancara

Gelisah,mondar-mandir, jari-jari gemetar, mengkerutkan dahi atau kening, 

muka tegang, napas pendek dan cepat, wajah pucat, sering menelan.

Mengetahui

Penilai

Muslikhati, Am. Keb., S.KM.

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

TOTAL:
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LAMPIRAN 2 :

Lembar Kesediaan Subjek
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LEMBAR KESEDIAAN

KONSELING KELOMPOK UNTUK MENURUNKAN TINGKAT
KECEMASAN PRIMIGRAVIDA MENGHADAPI PERSALINAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 

..............................................................................................

Usia : 

..............................................................................................

Usia Kehamilan :

..............................................................................................

Alamat : 

..............................................................................................

No Telp : 

..............................................................................................

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk mengikuti kegiatan konseling

kelompok dan setuju untuk terlibat dalam kegiatan hingga kegiatan konseling  

berakhir serta memberikan usaha yang terbaik untuk mencapai tujuan program 

tersebut.

............................., ................... 2013

Mengetahui, Peserta,

Trias Novitasari (Nama lengkap)
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LAMPIRAN 3 :

Modul Konseling Kelompok
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Rancangan Operasional Konseling

KONSELING PRA-PERSALINAN

Tujuan : Mengurangi tingkat kecemasan ibu primigravida trimester III dalam menghadapi proses persalinan

Jumlah Peserta : 12 orang

Durasi : 1-2 Jam
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TAHAP  I: PEMBENTUKAN
Tema : Pengenalan, Pelibatan diri dan Pemasukan diri

No Nama Kegiatan Waktu Deskripsi Kegiatan Peralatan Tujuan
Peranan Pemimpin 
Kelompok

1. Ucapan selamat 
datang dan 
Presensi

08.00-08.15
(15 menit)

- Sebelum masuk 
ruangan, peserta 
wajib mengisi 
daftar hadir yang 
telah disediakan.

- Peserta 
mendapatkan 
snack dan Peserta 
memasuki 
ruangan dan 
duduk di tempat 
duduk yang telah 
disediakan

- Daftar Hadir
- Bollpoin
- 5Snack

Untuk mendata dan 
mengetahui jumlah 
peserta

- Menampilkan 
diri secara 
utuh dan 
terbuka.

- Menampilkan 
penghormatan 
kepada orang 
lain, hangat, 
tulus, bersedia 
membantu dan 
penuh empati.

- Sebagai 
contoh.

2. Sesi 1:
Perkenalan

08.15-09.25
(10menit)

- Pemimpin 
kelompok 
memperkenalkan 
diri dan 
menjelaskan 
secara terbuka 
akan peranannya 
dalam proses 
konseling.

- Anggota 

Tidak ada Agar antar 
pemimpin dengan 
anggota, serta antar 
anggota konseling 
kelompok saling 
mengenal, percaya, 
menerima dan 
membantu diantara 
para anggota.
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kelompok 
memperkenalkan 
diri.

3. Sesi 2:
Mengungkapkan 
pengertian dan 
tujuan  konseling

08.25-08.30
(5 menit)

- Pemimpin 
kelompok 
menjelaskan 
tujuan  yang ingin 
dicapai dan 
menjelaskan cara 
yang hendak 
dilalui.

- Menampilkan 
tingkah laku yang 
tulus, hangat dan 
empati.

Tidak ada Anggota memahami 
pengertian dan 
kegiatan kelompok 
dalam rangka 
bimbingan dan 
konseling pra-
persalinan.

4. Sesi 3:
Menjelaskan  
cara dan asas 
konseling 

08.30-08.35
(5 menit)

Tidak ada Tumbuhnya minat 
anggota untuk 
mengikuti kegiatan 
kelompok

5. Sesi 4:
Tehnik 
pertanyaan dan 
jawaban

09.35-09.40
(5 menit)

- Para anggota 
menulis jawaban 
atas suatu 
pertanyaan pada 
selembar kertas 
yang disediakan.

- Pemimpin 
kelompok 
memberikan 
pertanyaan, misal 
“siapa saya?” 
bagaimana 
suasana hari ini ? 

- Kertas
- bolpoin

Dimulainya
pembahasan 
mengenai tingkah 
laku dan perasaan 
dalam kelompok.
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“apakah yang 
perlu kita lakukan 
sekarang?”.

7. Sesi 6
Pretest

10.00-10.30
(30 menit)

- anggota kelompok 
diberikan skala 
kecemasan.

- Memberikan 
isntruksi pengisian 
skala kecemasan

- Memastikan 
anggota mengisi 
semua item yang 
diberikan

- Skala
kecemasan

- bolpoin

Untuk mengetahui 
kecemasan awal 
yang dialami oleh 
para anggota 
sebelum mengikuti 
proses konseling 
kelompok pra-
persalinan.
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TAHAP II: PERALIHAN
Tema : Pembangunan Jembatan antara Tahap Pertama dan Tahap ketiga

No Nama Kegiatan Waktu Deskripsi Kegiatan Peralatan Tujuan
Peran Pemimpin 

Kelompok
Sesi 7 :
Menjelaskan 
Kegiatan yang 
Akan ditempuh 
Pada Tahap 
Berikutnya

10.30-10.35
(5 menit)

Pemimpin kelompok 
menjelaskan gambaran 
kegiatan  yang akan 
dilaksanakan ditahap 
selanjutnya pada 
anggota kelompok.

Tidak ada - Terbebaskannya 
anggota dari 
perasaan atau sikap 
enggan, ragu, malu 
atau sikap tidak 
percaya untuk 
memasuki tahap 
selanjutnya.

- Makin mantapnya 
suasana kelompok 
dan kebersamaan.

- Makin mantapnya 
minat untuk ikut 
serta dalam kegiatan 
kelompok.

- Menerima 
suasana yang 
ada secara 
sabar dan 
terbuka

- Tidak 
mempergunak
an cara-cara 
yaang bersifat 
langsung atau 
mengambilalih 
kekuasaannya.

- Membuka diri, 
sebagai 
contoh, dn 
penuh empati

Sesi 8 :
Mengamati 
Kesiapan 
Anggota

10.35-10.40
(5 menit)

Pemimpin kelompok 
melakukan pengamatan 
akan kesiapan anggota 
kelompok untuk 
mengikuti tahap 
selanjutnya.

Sesi 9 :
Membahas 
Suasana yang 
Terjadi dan 
memberikan 
contoh  masalah 
pribadi anggota 
kelompok.

10.40-10.45
(5 menit)

Pemimpin kelompok 
menanyakan kepada 
anggota bagaimana 
perasaan para anggota 
dan tetap menjaga 
suasana kebersamaan 
dalam kelompok.
Kemudian memberikan 
contoh masalah pribadi 
anggota kelompok, 

Tidak ada
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untuk memancing 
pembicaraan.

Sesi 10 :
Meningkatkan
Keikutsertaan 
Anggota

10.45-10.50
(5 menit)

Pemimpin kelompok 
mendorong agar para 
anggota kelompok ikut 
serta dalam proses 
konseling dan 
mengamati apabila ada 
anggota kelompok yang 
mengambil porsi 
berlebihan atau 
mungkin sebaliknya, 
terdapat anggota 
kelompok yang tidak 
ikut dalam kegiatan 
konseling.

Tidak ada
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TAHAP III: KEGIATAN
Tema : Kegiatan Pencapaian Tujuan

No Nama Kegiatan Waktu Deskripsi Kegiatan Peralatan Tujuan
Peran Pemimpin 

Kelompok
Sesi 11 :
Menentukan 
Masalah atau 
Topik Bahasan
“Kecemasan 
dalam 
menghadapi 
Persalinan”

11.00-11.05
(5 menit)

Pemimpin kelompok 
mengemukakan 
permasalahan  kepada 
para anggota konseling 
yang selanjutnya akan 
dibahas oleh kelompok 
secara mendalam dan 
tuntas. 

Tidak ada - Terbahasnya 
masalah kecemasan 
yang dirasakan para 
ibu primigravida 
dalammenghadapi 
persalinan secara 
mendalam dan 
tuntas

- Ikut sertanya seluruh 
anggota secara aktif 
dan dinamis dalam 
pembahasan, baik 
yang menyangkut 
unsur-unsur 
tingkahlaku, 
pemikiran ataupun 
perasaan.

- Sebagai 
pengatur lalu 
lintas dengan 
sabar dan 
terbuka.

- Aktif tetapi 
tidak banyak 
bicara.

- Memberikan 
dorongan dan 
penguatan 
serta penuh 
empati.

Sesi 12:
Aturan kelompok

11.05-11.10
(5 menit)

Memberikan 
kesempatan kepada 
anggota kelompok 
untuk menentukan 
aturan dalam kegiatan 
kelompok.

Sesi 13:
Relaksasi

11.10-11.30
(20 menit)

Pemimpin kelompok 
memberikan instruksi 
kegiatan relaksasi.
Anggota kelompok 
mengikuti instruksi 
yang diberikan.
Anggota merasakan 
sensasi tegang dan 
relax.

- Video 
relaksasi

- Musik 
relaksasi
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Sesi 14:
Klarifikasi 

11.30-11.35
(5 menit)

pemimpin kelompok 
memberikan 
kesempatan yang 
seluas-luasnya  bagi 
para anggota yang 
ingin bertannya.

Tidak ada

Sesi 15:
Berbagi 
permasalahan 
pribadi

11.35-11.55
(20 menit)

Pembahasan 
permasalahan dengan 
menciptakan suasana 
yang bebas dan dinamis 
yang dikembangkan 
seluas-luasnya.

Tidak ada

Sesi 16:
Meringkas, 
mengaitkan dan 
mendukung

11.55-12.00
(5 menit)
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TAHAP IV : PENGAKHIRAN
Tema : Penilaian dan Tindak Lanjut

No Nama Kegiatan Waktu Deskripsi Kegiatan Peralatan Tujuan
Peran Pemimpin 

Kelompok
1. Presensi 08.00-08.15

(15 menit)
- Sebelum masuk 

ruangan, peserta 
wajib mengisi 
daftar hadir yang 
telah disediakan.

- Peserta 
mendapatkan 
snack dan co card 
sebagai tanda 
peserta

- Peserta memasuki 
ruangan dan duduk 
di tempat duduk 
yang telah 
disediakan

- Daftar Hadir
- Bollpoin
- Co card
- Snack

Untuk mendata dan 
mengetahui jumlah 
peserta

- Tetap 
mengusahakan 
suasana 
hangat, bebas, 
dan terbuk.

- Memberikan 
pernyataan 
dan 
mengucapkan 
terima kasih 
atas 
keikutsertaan 
anggota

- Memberikan 
semangat 
untuk kegiatan 
lebih lanjut

- Penuh rasa 
persahabatan 
dan empati

2. Sesi 17 :
Pengakhiran 
Konseling

08.15-08.30
(15 menit)

Pemimpin kelompok 
menjelaskan bahwa 
kegiatan konseling 
akan diakhiri.

Tidak ada Terungkapkannya 
kesan-kesan anggota 
kelompok tentang 
tetang pelaksanaan 
kegiatan kelompok 
konseling pra-
persalinan.

3. Sesi 18 : 08.30-08.45 Pemimpin kelompok Tidak ada Terungkapkannya hasil 
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Kesan dan Hasil 
Konseling

(15 menit) memberikan penguatan 
terhadap hasil-hasil 
yang telah dicapai oelh 
kelompok itu, 
khususnya terhadap 
keikutsertaan secara 
aktif para anggota  dan 
hasil-hasil yang telah 
dicapai oleh masing-
masing anggota 
kelompok

kegiatan kelompok 
yang telah dicapai yang 
dikemukakan secara
mendalam dan tuntas.

4. Sesi 19 :
Membahas 
Kegiatan 
Lanjutan

08.45-09.00
(15 menit)

Pemimpin kelompok 
menjelaskan mengenai 
kegiatan lanjutan yang 
mungkin dapat 
dilakukan.

Tidak ada Teumuskannya rencana 
kegiatan lebih lanjut.

5. Sesi 20 :
Mengungkapan
Perasaan dan 
Harapan

09.00-09.15
(15 menit)

Anggota secara 
bergantian 
mengungkapkan 
bagaimana perasaan 
dan juga harapan-
harapan yang dimiliki 
setelah mengikuti 
program konseling.

Tidak ada Tetap dirasakannya 
hubungan kelompok 
dan rasa kebersamaan 
meskipun kegiatan 
diakhiri.

6. Sesi 21 :
Posttest

09.15-10.00
(45 menit)

- Anggota kelompok 
diberikan skala 
kecemasan.

- Pemimpin 

- Skala 
kecemasan.

- bollpoint

Untuk mengetahui 
sejauh mana penurunan 
kecemasan 
primigravida setelah 
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kelompok 
memberikan 
instruksi 
pengerjaan skala.

- Pastikan bahwa 
anggota kelompok 
mengisi semua 
item yang 
diberikan.

mengikuti program 
konseling kelompok 
pra-persalinan.
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Tahap I : Pembentukan

TAHAP I

PEMBENTUKAN

Tema : 

- Pengenalan
- Pelibatan diri
- Pemasukan diri

Tujuan :

1. Anggota memahami pengertian 
dan kegiatan kelompok dalam 
rangka konseling pra-persalinan.

2. Tumbuhnya suasana kelompok.
3. Tumbuhnya minat anggota 

mengikuti kegiatan kelompok.
4. Tumbuhnya rasa saling mengenal, 

percya, menerima, dan membantu 
di antara para anggota.

5. Tumbuhnya suasana bebas dan 
terbuka.

6. Dimulainya pembahasan tentang 
tingkah laku dan perasaan dalam 
kelompok.

Sesi (Kegiatan) :

1. Mengungkapkan pengertian dan 
tujuan kegiatan kelompok dalam 
rangka pelayanan konseling.

2. Menjelaskan (a) cara-cara, (b) 
asas-asas kegiatan kelompok.

3. Saling memperkenalkan dan 
mengungkapkan diri.

4. Teknik khusus

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK:

1. Menampilkan diri secara utuh dan terbuka.
2. Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat tulus, bersedia 

membantu dan empati.
3. Sebagai contoh.
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Tahap II : Pembentukan

TAHAP II

PERALIHAN

Tema : 

Pembangunan jembatan antara 
tahap pertama dan tahap ketiga

Tujuan :

1. Terbebaskannya anggota dari 
perasaan atau sikap enggan, ragu, 
malu atau saling tidak percaya 
untuk memasuki tahap 
berikutnya.

2. Makin mantapnya suasana 
kelompok dan kebersamaan.

3. Makin mantapnya minat untuk 
ikut serta dalam kegiatan 
kelompok.

Sesi (Kegiatan) :

1. Menjelaskan kegiatan yang akan 
ditempuh pada tahap selanjutnya.

2. Menawarkan atau mengamati 
apakah para anggota sudah siap 
menjalani kegiatan pada tahap 
selanjutnya (tahap ketiga).

3. Menciptakan suasana hangat dan 
menyenangkan.

4. Meningkatkan kemampuan 
keikutsertaan anggota.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK:

- Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka
- Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil 

alih kekuasaannya.
- Mendorong dibahasnya suasana perasaan.
- Membuka diri, sebagai contoh, dan penuh empati.
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Tahap III : Kegiatan

TAHAP III

KEGIATAN

Tema : 

Pencapaian tujuan ( penyelesaian 
masalah )

Sesi (Kegiatan) :

1. Pemimpin kelompok 
mengemukakan suatu masalah 
atau topik.

2. Relaksasi
3. Tanya jawab antara anggota dan 

pemimpin kelompok tentang hal-
hal yang belum jelas yang 
menyangkut masalah atau topik 
yang dikemukakan leh pemimpin 
kelompok.

4. Anggota membahas masalah atau 
topik bahasan.

Tujuan :

1. Terbahasnyas suatu masalah atau 
topik yang relevan dengan 
kehidupan anggota secara 
mendalam dan tuntas.

2. Ikut sertanya seluruh anggota 
secara aktif dan dinamis dalam 
pembahasan, baik yang 
menyangkut unsur-unsur tingkah 
laku, pemikiran ataupun perasaan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK:

- Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka
- Aktif tetapi tidak banyak bicara.
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Tahap IV : Pengakhiran

TAHAP IV

PENGAKHIRAN

Tema : 

Penilaian dan tindak lanjut

Tujuan :

1. Terungkapnya kesan-kesan 
anggota kelompok tentang 
pelaksanaan kegiatan.

2. Terungkapnya hasil kegiatan 
kelompok yang telah dicapai yang 
dikemukakan secara mendalam 
dan tuntas.

3. Terumuskannya rencana kegiatan 
lebih lanjut.

4. Teta dirasakannya hubungan 
kelompok dan rasa kebersamaan 
meskipun kegiatan diakhiri.

Sesi (Kegiatan) :

1. Pemimpin kelompok 
mengemukakan bahwa kegiatan 
akan segera diakhiri.

2. Pemimpin dan anggota kelompok 
mengemukakan kesan dan hasil-
hasil kegiatan.

3. Membahas kegiatan lanjutan.
4. Mengemukakan pesan dan 

harapan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK:

- Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka.
- Memberikan peryataan dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan 

anggota.
- Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut.
- Penuh rasa persahabatan dan empati.
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Presensi dan Ucapan Selamat Datang

Tujuan:

Untuk mendata dan mengetahui jumlah peserta yang hadir

Waktu:

08.00-08.30

Alat dan bahan yang digunakan:

- Daftar hadir

- Bollpoint

- Co Card

- Snack

Deskripsi singkat:

- Sebelum masuk ruangan, peserta wajib mengisi daftar hadir yang 

disediakan

- Peserta memasuki ruangan dan dipersilakan duduk di tempat yang 

disediakan

- Peserta menikmati snack yang disediakan

- Sambutan dari bidan koordinator sebagai ucapan selamat datang kepada 

para peserta.



145

Sesi 1

Perkenalan

Tujuan :

Agar antar pemimpin kelompok dan  anggota konseling, serta sesama anggota 

dalam  kelompok saling mengenal, percaya, menerima dan membantu diantara 

para anggota.

Waktu :

08.15-09.25 (10menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

- Pemimpin kelompok mengemukakan tentang diri sendiri yang kira-kira 

perlu untuk terselenggaranya kegiatan kelompok secara baik ( antara lain 

memperkenlkan diri secara terbuka, menjelakan peranannya sebagai 

pemimpin kelompok, dan sebagainya).

- Seluruh anggota memperkenalkan diri secara bergiliran.

Sesi 2:

Mengungkapkan Pengertian dan Tujuan Konseling

Tujuan :

Anggota memahami pengertian dan kegiatan kelompok dalam rangka bimbingan 

dan konseling pra-persalinan.
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Waktu:

08.25-08.30 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

- Tahap ini merupakan tahap pengenalan, penglibatan diri atau tahap 

pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu keompok.

- Pemimpin kelompok menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui 

kegiatan kelompok itu dan menjelaskan cara-cara yang hendaknya dilalui 

dalam mencapai tujuan itu.

Sesi 3

Menjelaskan Cara dan Asas Konseling

Tujuan :

Menjelaskan kepada seluruh anggota kelompok mengenai gambaran kegiata serta 

asas (norma) selama konseling yang harus dipatuhi dan dijalankan selama proses 

konseling berlangsung.

Waktu:

08.30-08.35 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:
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- Pemimpin kelompok menjelaskan dan menawarkan norma-norma 

kelompok yang harus dilakukan dan diikuti selama proses konseling 

berlangsung.

- Pemimpin kelompok menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang 

mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain ( dalam hal ini 

anggota kelompok), ketulusan hati, kehangatan dan empati.

Sesi 4

Tehnik “Pertanyaan dan Jawaban”

Tujuan :

Dimulainya pembahasan mengenai tingkah laku dan perasaan dalam kelompok.

Waktu:

09.35-09.40 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

- Kertas

- bolpoint

Deskripsi singkat :

- para anggota menulis jawaban pada selembar kertas yang disediakan oleh 

pemimpin kelompok.

- Contoh pertanyaan misalnya, “ siapa saya?” , “bagaimana perasaan saya 

hari ini?” “apakah yang bisa kita lakukan hari ini?”.

- Cara ini merupakan  awal usaha anggota untuk mampu mengungkapkan 

diri sendiri.

- Pemimpin kelompok merangsang dan memantapkan keterlibatan  orang-

orang yang baru itu dalam suasana kelompok yang diinginkan. Serta 
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membangkitkan minat dan kebutuhan untuk mengikuti kegiatan kelompok 

yang sedang mulai digerakkan.

Sesi 6

Pretest

Tujuan :

Untuk mengetahui kecemasan awal yang dialami oleh para anggota sebelum 

mengikuti proses konseling kelompok pra-persalinan.

Waktu:

10.00-10.30  (30 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

- Skala kecemasan

- bolpoin

Deskripsi singkat:

- anggota kelompok diberikan skala kecemasan.

- Memberikan isntruksi pengisian skala kecemasan

- Memastikan anggota mengisi semua item yang diberikan

Sesi 7

Menjelaskan Kegiatan yang Akan Ditempuh Pada Tahap Berikutnya

Tujuan :

Terbentuk gambaran dan kesiapan anggota untuk menjalani tahap selanjutnya.

Waktu:

10.30-10.35 (5 menit)
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Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, 

pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota 

kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok, yaitu 

kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan. Pemimpin kelompok memberikan 

gambaran awal mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap 3 

kepada anggota, agar timbul kesiapan pada anggota untung menghadapi tahap 

selanjutnya.

Sesi 8

Mengamati Kesiapan Anggota

Tujuan :

Terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau sikap 

tidak percaya untuk memasuki tahap selanjutnya.

Waktu:

10.35-10.40 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pemimpin kelompok melakukan pengamatan akan kesiapan anggota kelompok 

untuk mengikuti tahap selanjutnya.
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Sesi 9

Membahas Suasana yang Terjadi

Tujuan :

Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan yang semangat bagi 

dicapainya tujuan kelompok.

Waktu :

10.40-10.45 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat :

- Pemimpin kelompok menanyakan kepada para anggota bagaimana 

perasaan para anggota dan tetap menjaga suasana kebersamaan dalam 

kelompok karena Suasana ketidakseimbangan secara khusus dapat 

mewarnai tahap peralihan ini. Seringkali konflik atau bahkan konfrontasi 

antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Ketidaksesuaian di 

sana-sini terjadi.

- Suasana keterbukaan yang bebas dan mengijinkan dikemukakannya apa 

saja yang dirasakan oleh para anggota kelompok peru dipertahankan dan 

dikembangkan terus.
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Sesi 10

Meningkatkan Keikutsertaan Anggota

Tujuan :

Makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok bagi 

dicapainya tujuan kelompok.

Waktu :

10.45-10.50 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat :

Pemimpin kelompok mendorong agar para anggota kelompok ikut serta dalam 

proses konseling dan mengamati apabila ada anggota kelompok yang mengambil 

porsi berlebihan atau mungkin sebaliknya, terdapat anggota kelompok yang tidak 

ikut dalam kegiatan konseling.

Tugas pemimpin kelompok dalam hal ini ialah membantu para anggota untuk 

menghadapi halangan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan 

ketidaksabaran yang muncul. Apabila terjadi, unsur ketidak serasian tersebut 

maka perlu dikaji, dikenali, dan dihadapi oleh seluruh anggota kelompok, dan 

pemimpin membantu usaha tersebut sehingga diperoleh suasana kebersamaan dan 

semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.
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Sesi 11

Menentukan Masalah atau Topik Bahasan

“ Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan”

Tujuan :

Memberikan tugas masalah  “kecemasan dalam menghadapi persalinan “yang 

akan menjadi topik yang di bahas secara tuntas dalam kegiata kelompok 

konseling.

Waktu:

11.00-11.05 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat :

Tahap ini merupaka tahap yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kelompok itu 

sedang berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggotanya. 

Peranan pemimpin kelompok terus-menerus mendengar secara aktif, khususnya 

memperhatikan hal-hal atau masalah khusus yang timbul dan kalau dibiarkan akan 

merusak suasana kelompok. 

Pemimpin kelompok mengemukakan permasalahan  kepada para anggota 

konseling yang selanjutnya akan dibahas oleh kelompok secara mendalam dan 

tuntas.
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Sesi 12

Aturan Kelompok

Tujuan :

Menciptakan suasana tertib saat proses konseling berlangsung, dengan menaati 

peraturan (aturan) yang telah dibuat dan disepakati oleh anggota kelompok.

Waktu :

11.05-11.10 (5 menit)

Alat dan bahan :

- Kertas

- Spidol

Deskripsi :

1. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menentukan 

aturan dalam kegiatan kelompok. Misal “ terbuka, tidak boleh ada yang 

ditutupi” dsb.

2. Pemimpin kelompok mengklarifikasi peraturan yang diajukan.

3. Menjalin komitmen untuk menaati aturan bersama.
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Sesi 13

Relaksasi

Tujuan :

1. Menegangkan sejumlah kumpulan otot dan merilekskannya.

2. Menyadarkan klien akan perbedaan antara tegang dan rileks.

3. Kumpulan otot yang perlu ditegangkan dan dirilekskan tiap kali harus 

berkurang.

4. Klien kemudian diharapkan bisa mengelola ketegangan dengan 

menginstruksikan kepada diri sendiri untuk rileks kapan dan dimana saja.

Waktu :

11.10-11.30 (20 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Prosedur relaksasi adalah sebagai berikut :

Latihan Relaksasi

      Kebanyakan orang tidak bisa mengalami keadaan rileks yang mendalam tanpa 

latihan. Latihan dalam rileksasi merupakan langkah-langkah pertama yang perlu 

dilakukan. Latihan bisa diadakan di ruang instruktur atau dirumah. Aspek penting 

lain supaya seseorang bisa rileks dengan baik adalah cara instruktur bekerja. Bila 

instruksi dilakukan dengan ragu-ragu dan kaku, maka tentu akan mempengaruhi. 

Disarankan sebelum instruktur melakukannya pada klien, hendaknya mencoba 

dulu dengan keluarga atau teman-teman.

      Selama latihan relaksasi berjalan bisa diadakan perubahan teknik relaksasi 

supaya sesuai dengan kenyamanan klien, seperti lamanya waktu tegang, atau masa 
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rileksnya. Juga kata-kata panggilan yang digunakan, apakah saudara, anda, ibu, 

bunda, dan lain-lain.

      Selama latihan berjalan, klien hendaknya melakukan hal-hal berikut ;

1. Memusatkan perhatian pada kumpulan otot yang ditegangkan, waktu lebih 

kurang 7 detik dan dilemaskan.

2. Perhatian pada rasa tegang.

3. Tanda untuk melemaskan.

4. Klien rileks lebih kurang 30-40 detik. Ia harus memperhatikan perbedaan 

antara tegang dan tenang.

Instruksi Relaksasi Ibu Hamil:

      Sekarang kita akan memulai dengan latihan relaksasi (pelemasan otot). Hal ini 

kita lakukan secara berturut-turut, dimulai dengan menegangkan kumpulan-

kumpulan otot tertentu kemudian melemaskannya.

      Pada tiap-tiap latihan akan saya katakan dengan tepat apa-apa yang harus 

saudara lakukan. Akan saudara rasakan bahwa  latihan-latihan ini lebih mudah 

dari pada yang barangkali saudara perkirakan. 

      Sementara anda menegangkan otot tersebut, akan saya berikan tanda kapan 

saudara harus melepaskan (melemaskannya). Pada waktu saya mengatakan “lemas 

(lepas)”, hendaknya saudara lemaskan otot tersebut. Hal yang sangat penting dan 

harus saudara perhatikan dalam latihan-latihan ini adalah sebagai berikut:

Bila saudara menegangkan suatu kumpulan otot, maka semua perhatian harus 

diarahkan pada rasa tegang yang ada pada kumpulan otot itu.

      Bila hal ini dilakukan maka lebih mudah untuk kemudian merasakan rasa 

nyaman dan tenang yang akan timbul. Dan pada perasaan yang nyaman dan 

tenang ini hendaknya saudara pusatkan perhatian saudara.

      Jadi saudara harus benar-benar memperhatikan rasa tegang dan nyaman yang 

timbul setelah saudara menegangkan dan melemaskan otot. Selama menegangkan 

otot, saudara akan mengalami ketidaknyamanan, tetapi selama pelepasan 

(pelemasan) otot, maka saudara akan lebih tenang. Pada permulaan, rasa nyaman 

dan tenang itu barangkali tidak akan saudara rasakan secara mendalam, karena 

saudara belum mengenal latihan-latihan ini. latihan ini dapat dilakukan di mana 
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saja, begitupula dirumah. Saudara harus berlatih secara sungguh-sungguh, untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang, mulai dengan latihan-latihan 

relaksasi :

      Saudara hendaknya duduk dengan nyaman dan menutup mata saudara:

1. Pusatkan perhatian pada tangan , jari-jari, dan tangan kanan. Lalu letakkan 

tangan dan lengan di pangkuan, jari-jari dibuka lebar. Kemudain, tangan 

dan lengan dirapatkan pada badan  sekeras mungkin, dam ditegangkan.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangakan .....

b. Lepaskan ..... lemaskan ..... rileks ..... rileks ....

c. Saudara merasa tenang ....., nyaman ....., senang ..... nikmati perasaan 

ini.

d. Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan yang 

lemas. Rileks ..... rileks .....

Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks ....  rileks .....

2. Pusatkan perhatian saudara pada tanga dan lengan kiri. Jari-jari dibuka 

lebar-lebar dan rapatkan lengan dan tangan saudara pada badan sekeras 

mungkin.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

3. Pusatkan perhatian pada kaki kanan, tumit hendaknya ditekan pada lantai 

sekeras mungkin. Kjari-jari kaku dibuka lebr-lebar dan ditarik keatas. 

Otot-otot pah ditegangkan.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

4. Pusatkan perhatian pada kaki kiri. Tumit saudara tekan pada lantai sekeras 

mungkin, jari-jari kaki dibuka lebar-lebar dan ditarik keatas. Paha 

ditegangkan.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

5. Pusatkan perhatian sauadara pada otot otot dahi:

Kerutkan otot-otot dahi, sedangkan alis ditarik keatas.
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a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

6. Pusatkan pelatihan pada otot-otot mata. Kita akan menegangkan otot-otot 

dengan memejamkan mata kuat-kuat dan mengarahkan bola mata ke atas.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

7. Pusatkan perhatian saudara pada otot-otot rahang, otot-otot lidah, dan otot-

otot bibir. Hendaknya gigi-gigi atas dan gigi-gigi bawah saling ditekankan, 

lidah didorong ke langit-langit dan bibir dikatupkan sekuat mungkin.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

8. Pusatkan perhatian pada otot-otot dada. Kita tegangkan otot-otot dada. Hal 

ini kita lakukan dengan menarik napas sedalam mungkin.

Ya, napas. Tarik sedalam mungkin. Tahan .... tahan ....

a. Lemaskan ... lemaskan ....

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

9. Pusatkan kembali perhatian saudara pada otot-otot dada sekali lagi kita 

akan menarik napas sedalam mungkin. Tarik napas sedalam mungkin.

a. Tahan .... tahan ....

Dan seterusnya ( sama seperti no.1 diatas)

10. Sekarang saudara berusaha / mencoba untuk rileks lebih dalam dengan 

cara perlahan-lahan menggerak-gerakkan kepala saudara ke belakang dan 

ke depan sebanyak 3 kali.

a. Tengadah, lempar kepala ke belakang, tundukkan ... tundukkan .... 

sekali lagi tengadah, tunduk ....

b. Lemaskan .... lemaskan ....

Dan seterusnya (sama seperti no.1 diatas).

      Sekarang latihan sudah cukup, kita akan menghentikan latihan.
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Penutup :

      Saudara sekarang sudah rileks, tenang, dan nyaman. Kita akan segera 

menghentikan latihan. Akan saya hitung sampai tiga, secara bertahap saudara 

akan mempunyai keinginan untuk menggunakan otot-otot saudara kembali, tetapi 

rasa tenang dan nyaman ini akan tetap saudara rasakan. Pada hitungan ketiga 

bukalah mata saudara.

      Saudara masih boleh berbaring/duduk sebentar, sesudah itu kita akan 

bicarakan apa yang terjadi dan apa yang saudara rasakan.

1 (satu)

2 (dua) sudara mempunyai keinginan untuk mengguknakn otot saudara lagi, tetapi 

rasa nyaman dan tenag masih saudara rasakan.

3 (tiga). Sekarang bukalah mata sudara.

      Penting untuk diketahui, bila saudara sudag terampil merileks diri kumpulan 

otot yang ditegangkan dan dirileks bertahap dikurangi dan akhirnya hanya 

mengucapkan 1, 2, 3 atau tarik napas saja sudah cukup merasa rileks.
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Sesi 14:

Klarifikasi

Tujuan :

Kesamaan pemahan antara  para anggota tentang topik pembahasan.

Waktu :

11.30-11.35 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidakk ada

Deskripsi singkat :

Seringkali permasalahan yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok kurang 

dipahami dengan baik oleh para anggota, maka pemimpin kelompok memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya  bagi para anggota yang ingin bertannya. 

Sehingga terbentuk kesamaan pemahaman mengenai topi yang akan dibahas.

Sesi 15

Pembahasan  Masalah

Tujuan :

Terbahasnya kecemasan yang dialami oleh anggota dalam kehamilan trimester III 

dalam menghadapi proses persalinan secara mendalam dan tuntas

Waktu :

11.35-11.55 (20 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :
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Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pembahasan permasalahan dengan menciptakan suasana yang bebas dan dinamis 

yang dikembangkan seluas-luasnya.

Pembahasan masalah atau  topik, merupakan arena untuk mengusahakan 

pendalaman da pemecahan masalah. Oleh karena itu, pembahasannya hendaklah 

diusahakan setuntas mungkin. 

Pembahasan itu mengarah kepada penambahan dan pemantapan pemahaman dan 

wawasan para anggota terhadapp masalah yang mereka bahas, untuk masalah 

yang bersifat pribadi maka pemhbahasannya mengarah pada terbebaskannya 

anggota yang bersangkutan dengan masalah yang membebaninya.

Sesi 16

Meringkas, Mengaitkan dan Mendukung

Tujuan :

- Sebagai pengatur lalu lintas dengan sabar dan terbuka.

- Aktif tetapi tidak banyak bicara.

- Memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati.

Waktu :

11.55-12.00 (5 menit)
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Sesi 17:

Pengakhiran Konseling

Tujuan :

Para anggota memahami akhir dari proses konseling kelompok.

Waktu :

08.15-08.30 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa kegiatan konseling akan diakhiri. 

Karena jelaslah kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung secara terus-

menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, 

kegiatan kelompok ini kemudian menurun, dan selanjutnya kelompok akan 

mengakhiri kegiatannya pada saat yang dianggap tepat.

Sesi 18

Kesan dan Hasil Konseling

Tujuan :

- Terungkapkannya kesan-kesan anggota kelompok tentang tetang 

pelaksanaan kegiatan kelompok.

- Terungkapkannya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai yang 

dikemukakan secara mendalam dan tuntas.

Waktu:
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08.30-08.45 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya 

dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota 

kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari  ( dalam 

suasana kelompok ), pada kehidupan mereka sehari-hari.

Pemimpin kelompok memberikan penguatan terhadap hasil-hasil yang telah 

dicapai oelh kelompok itu, khususnya terhadap keikutsertaan secara aktif para 

anggota  dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota 

kelompok.

Sesi 19

Membahas Kegiatan Lanjutan

Tujuan :

Teumuskannya rencana kegiatan lebih lanjut apabila dimungkinkan.

Waktu:

08.45-09.00 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:
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Pemimpin kelompok menjelaskan mengenai kegiatan lanjutan yang mungkin 

dapat dilakukan.

Sesi 20

Pengungkapan Perasaan dan  Harapan

Tujuan :

Tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan 

diakhiri.

Waktu:

09.00-09.15 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

- Anggota secara bergantian mengungkapkan bagaimana perasaan dan juga 

harapan-harapan yang dimiliki setelah mengikuti program konseling.

- Pemimpin kelompok tetap mendorong dan menciptakan hubungan yang 

hangat dengan anggota dan antar anggota dalam kelompok tersebut.

- Pemimpin kelompok mendorong sikap positif bagi para anggota untuk 

menghadapi persalinan dengan siap.
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Sesi 21

Posttes

Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana penurunan kecemasan primigravida setelah 

mengikuti program konseling kelompok pra-persalinan.

Waktu :

09.15-10.00 (45 menit)

Alat yang Digunakan :

- Skala kecemasan

- Bolpoint

Deskripsi singkat :

- Anggota kelompok diberikan skala kecemasan.

- Pemimpin kelompok memberikan instruksi pengerjaan skala.

- Pastikan bahwa anggota kelompok mengisi semua item yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Prayitno. 1995. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok ( Dasar dan 

Profil). Jakarta : Ghalia Indonesia.
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Tabulasi Data
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TABULASI HASIL EKSPERIMEN

PRETEST
Kelompok Eksperimen

N
O NAMA

ITEM
TOTA

L1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1 Ani Irmawati 2 2 0 2 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 20
2 Afiv Handrayani 2 2 1 3 2 1 0 1 0 2 2 3 2 2 23
3 Kadariyah 2 2 1 3 1 2 1 1 0 2 2 3 2 1 23
4 Trisnawati 2 2 2 2 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 22
5 Tri Astuti 2 2 0 2 2 1 1 1 0 2 3 2 1 2 21
6 Musaida 2 2 1 3 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 24
7 Nur Noviyanti 2 2 0 2 1 2 1 1 0 2 2 3 2 2 22

Kelompok Kontrol

N
O NAMA

ITEM
TOTA

L1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1 Rahmi Nurhidayah 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 19

2 Ani Safitri 2 3 0 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 23

3 Yuli Ismiati 3 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 1 2 20

4 Sofiati 2 3 1 3 2 2 2 0 1 1 2 1 2 2 24

5 Darsiti 2 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 3 1 1 21

6 Ria Safitri 2 2 0 2 2 1 1 0 0 2 2 3 2 1 20

7 Tri setyorini 2 2 0 2 1 1 1 0 0 2 2 3 2 2 20

POSTTEST
Kelompok Eksperimen

N
O NAMA

ITEM
TOTA

L1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1 Ani Irmawati 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 2 1 12
2 Afiv Handrayani 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 14
3 Kadariyah 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 15
4 Trisnawati 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 1 15
5 Tri Astuti 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 14
6 Musaida 1 1 0 2 2 1 2 1 0 1 1 1 2 2 17
7 Nur Noviyanti 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 15
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Kelompok Kontrol

N
O NAMA

ITEM
TOTA

L1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1 Rahmi Nurhidayah 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 2 3 2 20
2 Ani Safitri 2 3 0 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 23
3 Yuli Ismiati 3 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 1 2 20
4 Sofiati 1 3 2 3 3 2 0 2 1 1 3 1 1 1 24
5 Darsiti 2 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 3 2 2 23
6 Ria Safitri 2 2 0 2 2 1 1 0 0 2 2 3 2 1 20
7 Tri setyorini 2 2 0 2 1 1 1 0 0 2 2 3 2 2 20
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LAMPIRAN 5 :

Hasil Analisis Data
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ABSTRAK

Novitasari, Trias. 2013. Efektivitas Konseling Kelompok Pra-Persalinan  untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan di UPTD Psukesmas Tegal Selatan. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Tri Esti Budiningsih, S,Psi., M.A. Pembimbing II: Moh. Iqbal Mabruri, S.Psi, M.Si.

Kata kunci: Kecemasan,Primigravida, Konseling Kelompok Pra-persalinan

Kecemasan merupakan respon alami sebagai tanda bahaya akan suatu hal yang tidak menyenangkan  dan dapat terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali terjadi pula pada calon ibu pada masa kehamilan hingga persalinan anak pertama. Namun, apabila kecemasan yang dialami oleh primigravida terjadi secara berkelanjutan dan semakin meningkat selama proses kehamilan tentu akan berimplikasi pada jiwa ibu dan bayi dalam kandungannya sehingga mempersulit proses persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan konseling kelompok pra-persalinan untuk mengurangi tingkat kecemasan primigravida menghadapi persalinan.

Penelitian ini merupakan eksperimen quasi. Populasi penelitian ini adalah ibu primigravida (kehamilan pertama), masuk usia kehamilan trimester III, mengalami kecemasan pada kategori sedang, bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas tegal selatan, dan bersedia, dengan sampel berjumlah 14 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Data penelitian diambil menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) yang terdiri dari 14 pernyataan yang telah terstandar, dengan tingkat validitas sebesar 0, 93 dan reliabilitas sebesar 0,97.

Teknik analis data yang digunakan adalah Non Parametric Wilcoxon Mann-Whitney Test. Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan kecemasan primigravida pada pretest dan posttest kelompok eksperimen dengan taraf signifikansi 0,001 dan tidak ada perbedaan kecemasan primigravida pada pretest dan posttest kelompok kontrol dengan taraf signifikansi 1,000. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling kelompok pra-persalinan efektif untuk menurunkan kecemasan primigravida dalam menghadapi persalinan. Diharapkan konseling kelompok pra-persalinan dapat dijadikan model atau alternatif treatment untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecemasan menghadapi persalinan,  yang dapat diterapkan di puskesmas tegal selatan, puskesmas dan rumah sakit bersalin yang lainnya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan gerbang awal bagi setiap individu yang hendak membentuk ikatan keluarga. Melalui pernikahan, sepasang suami-istri mengharapkan kehadiran seorang anak sebagai penerus garis keturunan. Memiliki anak merupakan sesuatu yang sangat didambakan setiap orang yang berkeluarga. Anak dianggap sebagai pelengkap dalam keluarga, karena dengan memiliki anak, akan memunculkan keceriaan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Wanita yang sehat secara psikologis, memandang kehamilan sebagai ekspresi rasa perwujudan diri dan identitasnya sebagai wanita. Banyak wanita yang melaporkan bahwa menjadi hamil adalah suatu pengalaman kreatif yang memuaskan suatu kebutuhan narsistik mendasar, dimana seseorang lain diproduksi yang merupakan perluasan diri (Kaplan & Sandock, 1997: 38). Beberapa wanita memandang kehamilan sebagai suatu cara untuk menghilangkan keraguan diri mereka tentang feminimitasnya atau sebagai suatu cara untuk menentramkan diri mereka sendiri bahwa mereka mampu untuk menjadi hamil. Kesimpulannya kehamilan merupakan suatu proses alami dan wajar yang dinantikan wanita setelah menikah atau berkeluarga. 

 (
1
)Kehamilan adalah rangkaian peristiwa yang baru terjadi bila ovum dibuahi dan pembuhan sel telur (ovum) akhirnya berkembang menjadi janin (fetus) yang matang (aterm). Kehamilan juga dapat didefinisikan  sebagai dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma, dengan lamanya masa kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) yang dihitung dari hari pertama haid terakhir (Apprilia & Ritchmond,  2011: 3). Proses kehamilan itu sendiri terdiri dari tiga periode yang disebut trimester. Trimester pertama adalah minggu pertama sampai 11 minggu 6 hari; trimester kedua adalah minggu ke-12 hingga 27 minggu 6 hari; dan trimester ketiga adalah minggu ke-28 hingga buah hati lahir dalam kurun waktu yang cukup (40  minggu) yang kemudian diikuti dengan proses persalinan (Andriana, 2011: 1). Kehamilan kemudian dibagi menjadi dua golongan berdasarkan status kehamilannya (Graviditas), yaitu: (1) primigravida atau gravida, adalah Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya; dan (2) multigravida atau gravida 2, gravida 3, dan seterusnya, adalah wanita yang hamil lebih dari satu kali (Apprilia & Ritchmond,  2011: 3). 

Kehamilan yang sehat dan lancar merupakan dambaan setiap wanita, namun seringkali dalam prosesnya wanita mengalami gangguan-gangguan seperti rasa cemas dan takut  akan kelahiran anak atau peran menjadi ibu (Nisman, 2011: 2). Hal tersebut  didorong pula dengan kondisi hormonal yang cenderung menciptakan ketidakstabilan tubuh dan pikiran, sehingga wanita yang sedang hamil menjadi lebih mudah panik-cemas, mudah tersinggung, jauh lebih sensitif, mudah terpengaruh, cepat marah, menjadi tidak rasional, dan sebagainya (Andriana, 2011: 48). 

Kecemasan  merupakan respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, ditandai dengan simptom-simptom tubuh, ketegangan fisik dan ketakutan pada hal-hal yang akan terjadi (Liftiah, 2009: 63). Kecemasan dan panik berdampak negatif pada wanita sejak masa kehamilan sampai persalinan. Secara psikologis, ibu yang tidak tenang dapat menurunkan kondisi tersebut kepada bayinya sehingga bayi mudah merasa gelisah, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya seiring ia tumbuh besar. Kecemasan juga memicu percepatan detak jantung dan meningkatkan sekresi adrenalin yang akan menyebabkan penurunan aliran darah yang menghasilkan melemahnya kontraksi rahim dan berakibat pada memanjangnya proses persalinan (Andriana, 20011:51). Semua efek tersebut diatas berpotensi membahayakan ibu dan janinnya.

Kecemasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada masa kehamilan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hense (dalam Taufik, 2011: 134) melaporkan, bahwa semua wanita hamil mengalami kecemasan. Menurutnya wanita merasakan kecemasan pada masa kehamilan dan melahirkan, dan mereka menguhubungkannya dengan proses melahirkan dengan kematian, bukannya dengan kehidupan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa masa kehamilan adalah masa perubahan dan ketidakpastian, oleh karenanya pada masa ini wanita hamil mengalami kecemasan, baik ketika membayangkan datangnya masa kehamilan, mulai memasuki masa kehamilan, maupun sepanjang individu menjalani kehamilan. Paradice (dalam Taufik, 2011: 133) menyebutkan bahwa individu akan mengalami kecemasan yang meningkat seiring dengan peningkatan usia kehamilan. Penelitian-penelitian terkait dengan kecemasan masa kehamilan biasanya dihubung-hubungkan dengan proses  persalinan dan melahirkan.

          Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1991 memperkuat pernyataan diatas, penelitian tersebut dilakukan terhadap 1.000 (seribu) wanita di India menemukan bahwa 691 subjek wanita hamil (kelompok eksperimen) merasa lebih cemas dibandingkan dengan kelompok kontrol. Didapati hasil bahwa, kecemasan dimulai pada bulan ke dua yaitu ketika mereka mengetahui kehamilannya, dan kemudian mengingkat lagi pada usia kehamilan memasuki lima bulan. Pada bulan keenam dan ketujuh, kecemasan sedikit berkurang. Dan selanjutnya meningkat lagi hingga menjelang waktu melahirkan (Taufik, 2010: 133).

Berbeda dengan gangguan kecemasan di masa kehamilan umumnya,  pada ibu hamil anak pertama (primigravida) gangguan kecemasan dimulai dari trimester pertama,  biasanya rasa takut berkisar pada kehamilan yang masih muda, misalnya takut pendarahan, takut keguguran, takut mengalami mual, dan muntah, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan “normal”, bahkan kadang ada hal yang tidak masuk akal pun muncul dibenak seorang calon ibu, seperti takut ditinggal suami karena terjadi perubahan pada bentuk tubuh. Rasa takut dan rasa cemas akan berkurang dengan sendirinya setelah memasuki trimester kedua, karena ibu hamil anak pertama (primigravida) sudah mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya dan memang kondisi hormonal pun juga sudah mulai seimbang. Namun begitu memasuki trimester ketiga, masa kecemasan dan kekhawatiran mulai dirasakan kembali. Kecemasan pada umumnya ketika ibu hamil anak pertama (primigravida) menginjak usia kehamilan 32 minggu (trimester III). Kecemasan yang mereka rasakan umunya berkisar mulai dari takut pendarahan, takut bayinya cacat, takut terjadi komplikasi kehamilan, takut merasa kesakitan saat melahirkan, takut tidak kuat mengejan, takut tidak bisa mengontrol diri saat proses persalinan, hingga takut vaginanya robek atau disobek sehingga harus dilakukan penjahitan. Apalagi jika membayangkan saat proses melahirkan. Bagi sebagian besar wanita, proses melahirkan dianggap identik dengan peristiwa yang menakutkan, menyakitkan, dan lebih menegangkan dibanding peristiwa manapun dalam kehidupan (Apprilia & Ritchmond,  2011: 1).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian tentang kecemasan pada ibu hamil anak pertama (primigravida) yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Arindra (2009) merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kecemasan pada ibu hamil ketika menghadapi persalinan anak pertama (primigravida). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan yang dialami berbeda-beda untuk masing-masing subjek dimana subjek berjumlah tiga orang. Kecemasan tertinggi dialami oleh subjek ketiga, kecemasan lebih rendah dialami oleh subjek kedua, sedangkan kecemasan terendah dialami oleh subjek pertama.

Penelitian yang dilakukan oleh Astria (2009) menunjukkan, bahwa dari 158 responden, sebanyak 47,5 % ibu hamil tidak mengalami kecemasan dan 52,5 % ibu hamil mengalami kecemasan. Dari lima variabel yang diteliti, tiga variabel ternyata tidak dapat membuktikan adanya hubungan, yaitu umur, pekerjaan, dan status sosial, sedangkan variabel yang lain yaitu status kehamilan (graviditas) dan tingkat pendidikan secara statistik dapat membuktikan adanya hubungan yang signifikan dengan kecemasan dalam menghadapi persalinan. Jika dilihat hubungan status kehamilan (graviditas) dengan kecemasan, menunjukkan presentase graviditas diketahui kurang dari setengah responden yang diteliti merupakan primigravida (43 %). Dari jumlah tersebut, proporsi ibu hamil yang mengalami kecemasan ternyata lebih tinggi dialami oleh kelompok kehamilan pertama (primigravida), yaitu sebanyak 66, 2 % dibandingkan kelompok ibu hamil anak lebih dari satu (multigravida) yang mengalami kecemasan sebanyak 42, 2%. 

Penelitian selanjutnya oleh Indrawati (2010)  yang dimuat dalam jurnal kebidanan, menunjukkan bahwa dari 20 orang responden ibu hamil anak pertama (primigravida), diperoleh hasil sekitar 75 % atau 15 orang mengalami tingkat kecemasan sedang, dan 25 % sisanya atau 5 orang mengalami kecemasan dalam kategori rendah. Tingkat kecemasan pada ibu hamil anak pertama (primigravida) lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil lebih dari satu (multigravida). Hal ini disebabkan karena ibu hamil anak pertama belum mempunyai pengalaman melahirkan sebelumnya.

Hasil penelitian oleh Supriadi (2011) menunjukkan, bahwa dari sejumlah 25 orang subjek, didapati presentase tingkat kecemasan yaitu cemas sedang sejumlah 80,0 % atau sekitar 20 orang, cemas ringan sejumlah 12,0 % atau sekitar 3 orang, dan cemas berat sejumlah 8,0 % atau sekitar 2 orang. Diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu tingkat kecemasan yang dialami ibu hamil anak pertama pada trimester III yang paling mendominasi adalah kecemasan pada tingkatan sedang dengan jumlah 20 orang (80,0 %)

Terdapat penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Batubara (2011), bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu hamil anak pertama (primigravida) dan  ibu hami lebih dari satu (multigravida) menjelang persalinan. dari penelitiannya ini diperoleh hasil bahwa dari 34 subjek terdapat   66,7 % atau sekitar 24 orang, baik pada kehamilan pertama atau pada kehamilan lebih dari satu  mengalami tingkat kecemasan berat saat menjelang persalinan (trimester ke-III).

 	Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa, rata-rata ibu (primigravida) mengalami kecemasan dengan tingkat sedang hingga berat pada usia kehamilan memasuki trimester ke III atau menjelang persalinan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan bagi peneliti bahwa status kehamilan (graviditas) terbukti mempengaruhi kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Selain itu ditemukan bahwa pada kehamilan,  proporsi kecemasan lebih banyak terjadi pada ibu hamil anak pertama karena kehamilan yang dialaminya merupakan pengalaman yang pertama kali, beratnya beban, rasa sakit yang dirasakan pada saat melahirkan dan ketidaktauan menjadi faktor penunjang terjadinya kecemasan, sehingga pada trimester III dirasakan semakin mencemaskan karena makin dekat dengan proses persalinan. Sedangkan ibu yang pernah hamil sebelumnya (multigravida), mungkin mengalami kecemasan namun tidak sebesar pada kehamilan pertama (primigravida).

 	Studi pendahuluan  peneliti melalui observasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di Puskesmas Tegal Selatan,   dengan memilih sampel secara acak, dipilih 10 dari 18 orang wanita primigravida  (kehamilan pertama) yang  hadir dalam acara seminar persiapan kehamilan bersama Bidan Rugayah Amd.Keb, CHT . Menunjukkan  hasil bahwa,  90 % atau  9 orang  mengalami kecemasan, dan 10 %  sisanya atau 1 orang tidak mengalami kecemasan. Diketahui bahwa primigravida merasakan ketakutan ketika membayangkan proses persalinan kelak selain karena tidak berpengalaman, primigravida ini rata-rata memiliki kesamaan dalam pikiran mereka bahwa melahirkan itu merupakan proses yang menakutkan, menyeramkan, dan menyakitkan, takut tidak menjadi ibu yang baik bagi bayi dan ketakutan bayi lahir cacat.

 	Penelitian  yang dilakukan oleh Santi (2010)  menemukan, bahwa pengetahuan dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi tingkat kecemasan ibu hamil, sehingga disarankan kepada petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada ibu hamil dengan tidak hanya memperhatikan kebutuhan atau perubahan fisiologis melainkan juga memperhatikan perubahan psikologis sehingga dalam  menjalankan proses kehamilannya dapat dilalui dalam keadaan sehat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada proses kehamilan tidak hanya dibutuhkan kesiapan secara fisik, namun psikologis ibu juga sangat penting disiapkan untuk menghadapi proses persalinan yang sehat dan lancar.

 	Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan wanita dengan kehamilan pertama adalah dengan dilakukannya konseling. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan dirinya dan mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal  (Mashudi, 2012: 17). Kemudian konseling pra-persalinan adalah upaya pemberian bantuan pemecahan masalah klien (Ibu hamil) melalui wawancara konseling yang dilakukan pada trimester ketiga dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok, untuk membantu memberikan umpan balik (feedback) dan pengalaman belajar. Kompleksitas masalah mengarahkan seseorang mengalami konflik dan hambatan dalam memenuhi apa yang kita harapkan, bahkan sampai dapat menimbulkan tekanan yang sangat menggangu (Latipun, 2010: 2). Konseling merupakan salah satu upaya untuk membantu mengatasi konflik, hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seseorang, sekaligus sebagai upaya peningkatan kesahatan mental. Konseling merupakan salah satu bentuk upaya bantuan secara khusus dirancang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi seseorang (Latipun, 2010: 2). 

Penelitian yang dimuat dalam jurnal keperawatan  (2010), hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status kehamilan (graviditas) dan tingkat pendidikan  dengan kecemasan dalam menghadapi persalinan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada Poli Kebidanan dan Ginekologi RS X untuk menyediakan pelayanan konseling bagi ibu hamil dalam mengelola kecemasan menghadapi persalinan.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjadikan dasar bagi peneliti bahwa konseling dibutuhkan bagi ibu hamil khususnya pada kehamilan anak pertama (primigravida) pada trimester III  untuk mengelola kecemasanya dalam menghadapi proses persalinan.

Menurut Mc Leond (2008: 13) menjelaskan konseling bertujuan untuk: (1) membentuk pemahaman, mengarahkan ibu primigravida untuk lebih memilih kontrol emosi dibandingkan perasaan dan tindakan; (2) kesadaran diri, mendorong ibu primigravida untuk lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan/ditolak; (3) pemecahan masalah, mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi ibu primigravida; (4) pendidikan psikologi, mendorong primigravida untuk dapat menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku; (5) perubahan kognitif, memodifikasi dan mengganti kepercayaan dan pla pikir yang tidak rasional; (6) Penguatan, yaitu memberikan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang akan membantu primigravida mampu mengontrol kehidupannya; (7) Reproduksi, yaitu mendorong primigravida untuk perduli terhadap orang lain, membagi pengetahuan, dan mengkontibusikan kebaikan bersama.

Rasa tenang dan nyaman memberikan pengaruh yang positif pada ibu sejak kehamilan sampai persalinan  dan sebaliknya, Kecemasan pada masa kehamilan  akan berdampak negatif (Adriana, 2011: 49). Pengaruh positif ini tidak hanya akan dirasakan oleh ibu dan bayi dalam kandungan, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Dilakukannnya Konseling Pra-Persalinan, diharapkan mampu menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan sehingga mendorong kelancaran dalam proses persalinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk mengkaji tentang kecemasan ibu hamil anak pertama (primigravida) dalam menghadapi persalinan dan konseling pra-persalinan. Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Konseling Kelompok Pra-Persalinan untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Apakah Konseling Kelompok Pra-Persalinan efektif untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan ?“.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan konseling kelompok pra-persalinan dalam menurunkan tingkat kecemasan primigravida menghadapi persalinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis. Serta dapat dijadikan acuan mengingat konseling selama ini diterapkan sebagai usaha penanganan (kuratif), pada penelitian ini konseling diterapkan sebagai upaya pencegahan (preventif) untuk mengurangi dampak kecemasan yang dialami primigravida dalam menghadapi persalinan.





1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pekerja Medis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi pekerja medis untuk menerapkan konseling pra-persalinan di puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit bersalin sebagai upaya preventif untuk mengurangi tingkat kecemasan primigravida dalam menghadapi proses persalinan.

1.4.2.2 Bagi Ibu Hamil

Mampu memberikan solusi atau alternatif yang dapat di jalani bagi primigravida serta ibu hamil yang mengalami kecemasan, dan bisa dilakukan  pada periode kehamilan hingga menghadapi proses persalinan.









































BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kecemasan (Anxiety)

2.1.1 Pengertian Kecemasan

Kaplan  & Sandock (1997: 3) memberikan penjelasan bahwa kecemasan merupakan suatu sinyal yang menyadarkan, ia memperingatkan adanya bahaya yang mengancam dan memungkinkan seseorang mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman”. Selanjutnya Kaplan  & Sandock (1997:1) menyebutkan bahwa kecemasan  adalah suatu penyerta yang normal dari pertumbuhan dan perubahan. Dari pengalaman sesuatu yang baru dan belum dicoba dan dari penemuan identitasnya sendiri dan arti hidup. Kecemasan dapat dialami siapa saja tidak pandang usia, jenis kelamin, riwayat, dan identitas diri karena berada pada situasi dan kondisi apapun”.     

 	Atkinson (2004: 212) mengemukakan  bahwa kecemasan merupakan bentuk dari emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang-kadang dialami dalam tingkat yang berbeda. Konflik, ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, bentuk frustasi lainnya dan tekanan untuk melakukan sesuatu diluar kemampuan merupakan sumber yang menimbulkan kecemasan.

 (
13
) 	Definisi lain menurut Nevid, Rathus & Greene (2005: 162)  kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan apresif  bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

           Ahli psikoanalisa klasik, Sigmund Freud (dalam Alwisol, 2006: 26) menyebutkan bahwa kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai.

          American Psychiatric Assosiation (dalam Durand & Barlow, 2006: 158) memberikan penjelasan Anxiety (kecemasan) adalah keadaan suasana perasaan (mood) yang ditandai oleh gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan. Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa kecemasan adalah keadaan suasana hati yang ditandai oleh efek negatif dan gejala-gejala ketegangan jasmaniah dimana seseorang mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang akan datang dengan perasaan khawatir (Durand & Barlow, 2006: 159). Kecemasan mungkin melibatkan perasaan, perilaku dan respons fisiologis.

          Menurut Chaplin  (2009: 32) Anxiety (kecemasan, kegelisahan) merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus ketakutan tersebut.

          Liftiah (2009: 63) kecemasan merupakan respons terhadap situasi tertentu yang mengancam. Selanjutnya disampaikan bahwa, kecemasan merupakan kondisi mood yang negatif yang ditandai dengan simptom-simptom tubuh, ketegangan fisik dan ketakutan pada hal-hal yang akan terjadi. Kecemasan ditandai dengan munculnya perasaan takut, kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan Davidson & Neale (dalam Liftiah, 2009: 63).

            Kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang dan emosi yang dialami seseorang (Ghufron & Rini, 2010: 141).

 	Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kecemasan adalah  respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, ditandai dengan gejala fisiologis serta keadaan ketegangan mental, kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas juga tidak menyenangkan, kesukaran, tekanan, khawatir yang berlebihan, dan mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan yang dapat dialami siapa saja tidak pandang usia, jenis kelamin, riwayat, dan identitas diri karena berada pada situasi dan kondisi apapun.

2.1.2 Teori Kecemasan 

Setiap orang pernah mengalami kecemasan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam mengahadapi situasi khusus seperti berada pada suatu keadaan ketika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu. Tiga bidang utama bahasan kecemasan dalam teori psikologis antara lain psikoanalitik, perilaku dan eksistensial yang telah menyumbang teori tentang penyebab kecemasan. Masing-masing teori memiliki kegunaan konseptual dan praktisnya di dalam pengobatan pasien dengan gangguan kecemasan.

Menurut Kaplan & Sandock (1997:5) menjelaskan terdapat tiga teori (psikoanalitik, perilaku, dan eksistenssial) lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Teori psikoanalitik kecemasan dipandang sebagai masuk ke dalam empat kategori utama, tergantung pada sifat akibat yang ditakutinya antara lain kecemasan id atau impuls, kecemasan perpisahan, kecemasan kastrasi, dan kecemasan super ego. Kecemasan id atau impuls berhubungan dengan ketidaknyamanan primitif, contohnya: bayi akan  menangis jika mereka merasa terlanda oleh kebutuhan dan stimuli di mana keadaan tidak berdaya. Kecemasan perpisahan terjadi pada anak-anak yang agak besar tetapi masih pada masa praodiepal, yang takut kehilangan cinta atau bahkan ditelantarkan oleh orangtuanya jika mereka gagal mengendalikan dan mengarahkan impulsnya sesuai dengan standar dan kebutuhan orangtuanya. Fantasi katarsi yang menandai anak oedipal, khususnya dalam hubungan dengan impuls seksual anak yang sedang berkembang, dicerminkan dalam kecemasan katarsi dari dewasa. Kecemasan superego yang menandai berlalunya Oedipus dan datangnya periode lantensi prapubertal.

2. Teori perilaku atau belajar tentang kecemasan telah menghasilkan suatu pengobatan yang paling efektif untuk gangguan kecemasan. Teori ini menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu repson yang dibiasakan terhadap stimuli lingkungan spesifik. Contohnya: di dalam model pembiasaan klasik (classic conditioning), seorang yang tidak memiliki suatu alergi makanan dapan menjadi sakit setelah makan kerang yang terkontaminasi di suatu rumah makan. Pemaparan selanjutnya dengan kerang dapat menyebabkan orang tersebut merasa sakit. Melalui generalisasi, orang tersebut merasa sakit. Melalui generalisasi, orang tersebut menolak semua masakan oleh orang lain. Sebagai kemungkinan penyebab lainya, seseorang dapat belajar untuk memiliki suatu respon kecemasan orang tuanya (teori belajar sosial). Pada kasus tersebut, pengobatan biasanya dengan suatu bentuk desensitisasi melalui pemaparan berulang terhadap stimulus ansiogenik, disertai denga pendekatan psikoterapetik kognitif.

3. Teori eksistensial yang menjelaskan tentang kecemasan memberikan model untuk gangguan kecemasan umum dimana tidak terdapat stimulus yang dapat diidentifikasikan secara spesifik untuk suatu perasaan kecemasan yang kronis. Konsep inti dari teori eksistansional adalah bahwa seseorang menjadi menyadari adanya kehampaan yang menonjol di dalam dirinya, perasaan yang mungkin lebih mengganggu dari pada penerimaan kematian mereka yang tidak dapat dihindari. Permasalahan eksistansional telah semakin banyak sejak perkembangan senjata nuklir.

Menurut Atkinson (2004: 213-214) bahwa teori kecemasan meliputi tiga pendekatan, antara lain :

1. Kecemasan sebagai konflik yang tidak disadari

Freud yakin bahwa kecemasan neurotis timbul dari konflik yang tidak disadari antara implus id (terutama seksual dan agresif) dengan kendala yang ditetapkan oleh ego dan superego. Impuls-impuls id menimbulkan ancaman bagi individu karena bertentangan dengan nilai pribadi atau nilai sosial.







2. Kecemasan sebagai respon yang dipelajari

Pada teori belajar sosial tidak memfokuskan diri pada konflik internal tetapi pada cara-cara dimana kecemasan diasosiasikan dengan situasi tertentu melalui proses belajar.

3. Kecemasan sebagai akibat kurangnya kendali

Menyatakan bahwa orang mengalami kecemasan bila menghadapi situasi yang tampak berada diluar kendali mereka. Mungkin itu merupakan situasi baru yang harus kita atur dan kita padukan dengan pandangan kita mengenai dunia dan mengenai diri kita sendiri.

2.1.3 Gejala-Gejala Kecemasan

Nevid, Rathus, & Beverly (2005: 164) menjelaskan bahwa ciri-ciri dari kecemasan, yaitu :

1. Ciri-ciri fisik

Kegelisahan dan kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau gemetar, sensasi dari pita ketat yang mengikat di sekitar dahi, kekencangan pada pori-pori kulit perut atau dada, banyak berkeringat, telapak tangan yang berkeringat, pening atau pingsan, mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, bernafas pendek, jantung yang berdebar keras atau berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi dingin, pusing, merasa lemas atau mati rasa, sulit menelan, kerongkongan terasa tersekat, leher dan punggung terasa kaku, sensasi seperti tercekik atau tertahan, tangan yang dingin dan lembab, terdapat gangguan sakit perut atau mual, panas dingin, sering buang air kecil, wajah terasa memerah, diare.



2. Ciri-ciri behavioral

Perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, perilaku terguncang, sensitif dan mudah marah, perasaan terganggu dan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan.

3. Ciri-ciri kognitif

Khawatir tentang sesuatu, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas, terpaku pada sensasi kebutuhan, sangat waspada terhadap sensasi kebutuhan, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, berfikir bahwa dunia mengalami keruntuhan dan berfikir bahwa semuanya tidak lagi bisa dikendalikan (pesimis), berfikir bahwa semuanya terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, berfikir tentang hal menggangu yang sama secara berulang-ulang, berfikir bahwa harus bisa kabur dari keramian kalau tidak pasti akan pingsan, pikiran terasa bercampur adauk atau kebingungan, tidak mampu mnghilangkan pikiran-pikiran terganggu, berfikir akan segera mati meskipun dokter tidak menemukan sesuatu yang salah secara medis, khawatir akan ditinggal sendiri, Sulit berkonsentrasi dan memfokuskan pikiran.

Shah (dalam Ghufron & Rini, 2010: 144) membagi kecemasan menjadi tiga komponen, yaitu :



1. Fisik

Seperti pusing, sakit perut, tangan berkeringat, perut mual, mulut kering, grogi dan lain-lain

2. Emosional

Seperti panik dan takut

3. Mental atau kognitif

            Seperti gangguan perhatian dan memori, kekhawatiran, ketidakteraturan dalam berfikir dan bingung.

           Gejala-gejala kecemasan  juga dikemukakan oleh Maher (dalam Calhoun & Acocella, 1990: 208) yaitu yang berupa :

1. Gejala Emosional : Orang tersebut mempunyai ketakutan yang amat sangat dan secara sadar.

2. Gejala Kognitif : Ketakutan tersebut meluas dan sering berpengaruh terhadap kemampuan berfikir jernih, memecahkan dan mengatasi tuntutan lingkungan.

3. Gejala psikologis :Tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan diri untuk bertindak, baik tindakan itu dikehendaki atau tidak.

Definisi gejala-gejala anxietas atau Kecemasan (dalam PPDGJ III 2003: 74)  mencangkup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rasa khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi.

2. Ketegangan motorik (gelisah, gemetar, sakit kepala, dan tidak dapat santai).

3. Overaktivitas otonomik (kepala teras berat, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulut kering, dan sebagainya).

Berdasarkan beberapa penjelasan gejala kecemasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan gejala kecemasan yang digunakan peneliti adalah :

1. Psikologis

Merupakan reaksi psikologis yang terjadi, dikarenakan seseorang mempunyai ketakutan yang amat sangat dan secara sadar. Seperti: merasa sensitif dan mudah marah, perilakuterguncang, perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, perasaan terganggu dan takut akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan.

2. Kognitif

Ketakutan yang meluas dan sering berpengaruh terhadap kemampuan berfikir jernih, memecahkan dan mengatasi tuntutan lingkungan. seperti: sulit memokuskan pikiran, kebingungan, kesulitan untuk berfikir jernih, khawatir tentang sesuatu, merasa terancam oleh peristiwa yang normal.

3. Fisiologis

Merupakan reaksi atau tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan diri untuk bertindak, baik tindakan tersebut dikehendaki ataupun tidak. seperti: mulut dan kerongkongan terasa kering, jantung berdebar keras, sulit bernapas, sulit berbicara, sulit menelan, mual,berat badan turun, sering buang air kecil dan pusing.



2.1.3 Penyebab Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang muncul dari berbagai macam penyebab kecemasan yang dialami individu meskipun sumber ancaman yang datang tidak jelas dan konfliktual. Beberapa teori menjelaskan beberapa asal penyebab kecemasan sebagai berikut:

Durand & Barlow (2006: 161-165) membagi  faktor penyebab kecemasan menjadi empat, yaitu :

1. Kontribusi biologis

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa manusia mewarisi kecenderungan untuk tegang atau gelisah. Seperti sebagian besar gangguan psikologis lainya dan tidak seperti warna rambut atau mata, tidak ada sebuah gen tunggal pun yang tampaknya menjadi penyebab kecemasan. Sebaliknya, kontribusi-kontribusi kecil dari banyak gen di wilayah-wilayah kromosom yang berbeda secara kolektif membuat kita rentan mengalami kecemasan, jika ada faktor psikologis dan sosial tertentu yang mendukungnya.

2. Kontribusi psikologis

 	Freud menganggap kecemasan sebagai reaksi psikis terhadap bahaya di seputar re-aktivasi situasi menakutkan masa kanak-kanak. Para pakar teori perilaku melihat kecemasan sebagai produk pengkondisian klasik awal, modeling/peniruan, dan bentuk-bentuk belajar lainnya. Perasaan mampu mengontrol yang berkembang dari pengalaman-pengalaman awal ini merupakan faktor psikologis yang membuat manusia sangat rentan terhadap kecemasan di kehidupan selanjutnya.

3. Kontribusi sosial

Peristiwa yang menimbulkan stres memicu kerentanan kita terhadap kecemasan. Sebagian besar bersifat pribadi, perkawinan, perceraian, masalah di tempat kerja, kematian orang yang dicintai, dan sebagainya. Sebagian lain mungkin bersifat fisik, seperti cedera atau penyakit. Tekanan sosial, seperti misalnya tekanan untuk menjadi juara disekolah, dapat juga menimbulkan stres yang cukup kuat untuk memicu kecemasan.

4. Model integratif

 	Merupakan hasil dari penyatuan faktor-faktor secara terintegrasi, yang kemudian di deskripsikan sebuah teori perkembangan kecemasan dan gangguan-gangguan yang terkait dengannya yang disebut triple vulnerability theory, yaitu :

a. Generalized biological vulnerability (kerentanan biologis menyeluruh), yaitu melihat bahwa kecenderungan untuk gelisah atau tegang itu tampaknya diturunkan/diwariskan. Tetapi kerentanan biologis menyeluruh untuk mengalami kecemasan bukanlah kecemasan itu sendiri.

b. Generalized psychological vulnerability (kerentanan psikologis menyeluruh) Artinya, berdasarkan pengalaman awal seseorang, mungkin tumbuh dewasa dengan disertai keyakinan bahwa dunia ini berbahaya dan di luar kontrol, dan  tidak akan mampu mengatasi bila ada hal buruk yang menimpa. Bila persepsi ini kuat, berati seseorang memiliki kerentanan psikologis menyeluruh untuk mengalami kecemasan.

c. Spesific psychological vulnerability (kerentanan psikologis spesifik), di mana anda belajar dari pengalaman awal.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan

Adler dan Rodman  (dalam Ghufron & Rini, 2010: 145-146), menyatakan terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya kecemasan, yaitu :

1. Pengalaman negatif masa lalu

Pengalaman ini merupakan hal yang tidak menyenangkan pada masa lalu mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu tersebut menghadapi situasi atau kejadian yang sama dan juga tidak menyenangkan, hal tersebut merupakan pengalaman umum yang menimbulkan kecemasan.

Pada ibu yang pernah mengalami kehamilan sebelumnya (Multigravida), mungkin mengalami kecemasan disebabkan oleh  pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dialaminya pada proses persalinan pertama, misal: kesakitan, komplikasi, pendarahan, atau proses persalinan yang tidak lancar. Sedangkan yang terjadi pada primigravida, kecemasan terjadi karena kehamilan yang dialaminya merupakan pengalaman yang pertama kali dan ketidaktauan menjadi faktor penunjang terjadinya kecemasan. Selain itu informasi negatif tentang persalinan seperti televisi maupun film yang sering menampilkan adegan melahirkan yang begitu menegangkan dan menakutkan,  bahkan saat bertanya dengan orang tua-kerabat dan teman tentang seputar pengalaman melahirkan yang tidak menyenangkan (Aprilia & Ritchmond, 2011: 2).







2. Pikiran yang tidak rasional

Para psikolog memperdebatkan bahwa kecemasan terjadi bukan karena suatu kejadian, melainkan kepercayaan atau keyakinan tentang kejadian itulah yang menjadi penyebab kecemasan.

Banyak terjadi perubahan pada masa kehamilan, hal tersebut  didorong karena  kondisi hormonal yang cenderung menciptakan ketidakstabilan tubuh dan pikiran sehingga ibu menjadi lebih mudah panik- cemas, mudah tersinggung, jauh lebih sensitif, mudah terpengaruh, cepat marah, menjadi tidak rasional, dan sebagainya (Andriana, 2011: 48).

Deffenbacher & Hazaleus (dalam Ghufron & Rini, 2010: 143) mengemukakan bahwa sumber penyebab kecemasan, meliputi hal-hal di bawah ini :

1. Kekhawatiran (worry), merupakan pikiran negatif tentang diri sendiri, seperti perasaan negatif.

2. Emosionalitas (imosionality), sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf otonomi, seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan tegang.

3. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas(task generated interference), merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu primigravida tersebut dapat disimpulkan bahwa, selama menjalani kehamilan pertamanya ibu hamil amat sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran yang merupakan pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, emosi yang tidak stabil, dan gangguan serta hambatan yang terjadi selama proses kehamilan. Selain itu kecemasan pada primigravida turut didorong oleh  pengalaman negatif masa lalu dan juga pikiran-pikiran yang tidak rasional.

Pengalaman masa lalu pada primigravida bisa dapatkan dari informasi yang diperoleh dari certia-cerita orangtua, pengalaman teman yang pernah mengalami persalinan, dan juga  informasi dari berbagai media (misalnya radio, Televisi, hingga Internet). Ketika dalam penerimaan informasi mengenai kehamilan berupa informasi yang positif sehingga terinternalisasi sebagai pengalaman yang menyenangkan, maka dalam kehamilan hingga proses persalinan kemungkinan primigravida mengalami kecemasan adalah kurang. Sedangkan apabila pengalaman masa lalu yang di dapatkan merupakan hal yang negatif mengenai kehamilan dan persalinan sehingga terinternalisasi pengalaman negatif, maka kemungkinan terjadi kecemasan pada masa kehamilan hingga persalinan akan lebih besar terjadi. Selanjutnya, pikiran yang tidak rasional pun semakin memperkuat kemungkinan terjadinya kecemasan pada primigravida dalam menghapi persalinan. Perubahan fisik dan hormonal pada ibu hamil, tentu akan mendorong berbagi perubahan yang terjadi pada diri primigravida. Tidak hanya fisik melainkan psikologis dan kognitif primigravida akan mengalami banyak perubahan. Ketika perubahan pola pikir dapat disesuaikan dengan realita atau kenyataan yang ada, dalam kehamilannya ibu primigravida tidak akan mengalami gangguan kecemasan. Namun ketika muncul pikiran-pikiran yang tidak rasional, maka gangguan kecemasan lebih besar dimungkinkan terjadi selama proses kehamilan hingga primigravida  mengahadapi persalinan.

2.2  Kehamilan

2.2.1  Tanda-tanda Kehamilan

 	Menurut Prawirohardjo (2005: 125-126) pada wanita hamil terdapat beberapa tanda atau gejala, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak dapat haid (Amenorea). Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi. Penting diketahui tanggal pertama haid terakhir, supaya dapat ditentukan tuanya kehamilan dan bila persalinan diperkirakan akan terjadi.

2. Enek (Nausea) dan emesis (muntah). Enek terjadi umumnya pada bulan-bulan pertama kehamilan, disertai kadang-kadang dengan emesis. Sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu. Keadaan ini lazim disebut morning sickness. Dalam batas-batas tertentu keadaan ini masih fisiologik. Bula terlampau sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut hiperemesis gravidum.

3. Mengidam (mengingini makanan atau minuman tertentu). Mengidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama akan tetapi, menghilang dengan makin tuanya kehamilan.

4. Pingsan. Sering dijumpai bila berada pada tempat-tempat ramai. Dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat ramai pada bulan-bulan pertama kehamilan. Hilang sesudah kehamilan menginjak usia 16 minggu.

5. Payudara (Mamma)  menjadi tegang dan membesar. Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh esterogen dan progesteron yang merangsang duktuli dan aveoli di mama. 

6. Tidak nafsu makan (Anoreksia). Pada bulan-bulan pertama terjadi anoreksia, tetapi setelah itu nafsu makan timbul kembali. Hendaknya dijaga jangan sampai salah pengertian makan untuk “dua orang”, sehingga kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tua kehamilan. 

7. Sering kencing terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini menghilang oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan, gejala bisa timbul karena janin mulai masuk ke ruang panggul dn menekan kembali kandung kencing.

8. Obstipasi, terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormon steroid.

9. Pigmentasi kulit, terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pada hidung, pipi dan dahi kadang-kadang terjadi deposit pigmen yang berlebihan, dikenal sebagai kloasma gravidum. Areolae mammae juga menjadi lebih hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher menjadi lebih hitam demikian pula linea alba di garis tengah abdomen menjadi lebih hitam (linea grisea). Pimentasi ini terjadi krena pengaruh dari hormon kortikon-plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.

10. Epulis adalah suatu hipertrofi papilla ginggivae. Sering terjadi pada triwulan pertama.

11. Varises. Sering dijumpi pada triwulan terakhir. Didapat pada daerah genitalia eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis. Pada multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan yang terdahulu, timbul kembali pada triwulan pertama. Kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejalanpertama kehamilan muda.

Pada kehamilan muda bisa pula ditentukan:

12. Tanda Kontraksi palsu (Braxton-Hiks). Bila uterus dirangsang mudah berkontraski. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa hamil. Pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak ada kehamilan misalnya pada mioma uteri; tanda Braxton-Hiks tidak ditentukan.

13.  Suhu basal, yang sesudah ovulasi tetap tinggi terus antara 37,2 derajat sampai 37,8 derajat adalah salah satu tanda akan adanya kehamilan. Gejala ini sering dipakai dalam pemeriksaan kemandulan.

14. Cara khas yang dipakai untuk menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pagi hari. Dengan tes kehamilan tertentu air kencing pagi hari ini dapat membantu membuat diagnosis kehamilan sedini-dininya.

Junadi, dkk (1987: 634) menambahkan tanda-tanda pasti kehamilan, yaitu:

1. Pada palpitasi dapat dirasakan bagian janin dan balotemen serta gerak janin

2. Pada auskultasi terdengar bunyi jantung janin. Dengan stetoskop Laenec bunyi jantung janin baru terdengar pada kehamilan 18 – 20 minggu. Dengan alat “Fetal electrocardiogarph” bunyi janin dapat didengar pada kehamilan 12 minggu

3. Pada pemeriksaan sinar X tampak kerangka janin

4. Dengan ultrasonografi (scaning) dapat dilihat gambar janin.



2.2.2 Primigravida 

Wanita hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida, primipara atau gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal dengan gravida 0. Sedangkan wanita yang hamil lebih dari satu kali disebut multigravida, multipara atau gravida 2, gravida 3, dan seterusnya (Apprilia & Ritchmond,  2011: 3).

 Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Saifudin, 2000: 89). Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur. Kehamilan yang terkahir ini akan mempengaruhi viabilitas (kelangsungan hidup ) bayi yang dilahirkan, karena bayi yang terlalu muda mempunyai prognosis buruk (Prawirohardjo, 2005: 125). Sedangkan, untuk mengetahui tanggal perkiraan kelahiran, dapat dilakukan dengan cara mengurangi tujuh hari dari tanggal hari pertama menstruasi terakhir dan mengambahkan sembilan bulan. Kira-kira, hanya 10 persen wanita yang melahirkan pada tanggal perkiraan kelahiran, sisanya melahirkan satu minggu lebih awal sampai satu minggu lebih lambat (Kaplan & Sandock, 1997: 41). 

Aprilia & Ritchmond (2011: 3) menjelaskan definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode (trimester) untuk memudahkan tahap dari perkembangan janin, yaitu:

	

1. Trimester I

Trimester pertama diawali sejak konsepsi, konsepsi adalah hasil proses pembuahan sel sperma pada telur,  yaitu antara usia kehamilan 0 sampai 12 minggu.  Trimester pertama juga disebut sebagai trimester transisi, yaitu peralihan dari masa sebelum hamil dan masa awal kehamilan (Taufik, 2010: 138).  Pada minggu inilah proses terjadinya kehamilan akan sangat ditentukan. Setelah konsepsi, tubuh wanita akan banyak mengalami perunbahan dalam tiga bulan pertama kehamilan. 

2. Trimester II

 Pada usia kehamilan antara 12 sampai 28 minggu. Secara umum pada trimester inilah saat-saat menyenangkan terjadi, karena wanita hamil biasanya sudah mulai beradaptasi dengan kehamilannya. Periode ini disebut dengan radian health. Yang dimaksud dengan radian health yaitu suatu periode dimana wanita merasa nyaman dan bebas dari ketidaknyamanan-ketidanyamanan yang biasa dialami oleh wanita hamil pada trimester pertama (Taufik, 2010: 141).  

3. Trimester III

Adalah fase ketiga dan terakhir kehamilan. Trimester ini dimulai dari minggu ke 29 hingga menjelang persalinan. Dapat disebut juga dengan periode penantian, yaitu penantian akan datangnya waktu kelahiran yang telah sekian lama ditunggu. Namun, banyak dari wanita hamil tidak menginginkan datangnya saat melahirkan yang menurut Freud (dalam Taufik, 2010: 146) dikatakan sebagai saat-saat yang traumatis, baik bagi individu sendiri maupun bagi bayi. Ingin rasanya mereka segera melampaui hari perkiraan lahir (HPL) agar mereka tidak merasakan “ngeri”nya melahirkan. 

2.2.3 Kecemasan pada Ibu Hamil

Karunia bagi seorang wanita ketika diberikan kesempatan dan kemampuan bisa menjadi hamil. Kehamilan merupakan periode yang menakjubkan dalam kehidupan wanita, dalam proses kehamilan selama sembilan bulan di dalam rahim wanita, janin tumbuh dan berkembang menjadi bayi hingga siap dilahirkan. Saat seorang wanita dalam keadaan hamil, sering sekali terjadi perubahan. Selain perubahan fisik yang dapat terlihat secara langsung, wanita hamil juga mengalami perubahan emosi dan perasaan. Hal ini sangatlah wajar mengingat dalam kehamilan terdapat berbagai perubahan secara hormonal yang mempengaruhi kondisi emosi dan perasaan wanita hamil. Banyak sekali wanita yang tiba-tiba merasakan keluhan-keluhan yang berlebihan hanya gara-gara mengetahui dirinya hamil, padahal minggu-minggu sebelumnya ia baik-baik saja (Aprilia & Ritchmond, 2011: 135). Perubahan-perubahan  tersebut pada masa kehamilan terkadang membuat wanita hamil merasa stress. Apalagi bagi wanita yang belum pernah mengalami hamil sebelumnya, sering kali tidak mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga memunculkan dalam pikiran mereka hanya kecemasan, ketakutan, dan stress.

2.2.4 Dinamika Kecemasan pada Primigravida

Kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan sering kali dialami wanita hamil apalagi yang baru pertamakali (primigravida), gangguan tersebut sering muncul selama proses kehamilan hingga persalinan.

Menurut Aprilia & Ritchmond (2011: 1-2) menjelaskan dinamika kecemasan yang dialami oleh primigravida pada setiap periode kehamilan, yaitu : dimulai dari trimester pertama,  biasanya rasa takut berkisar pada kehamilan yang masih muda, misalnya takut pendarahan, takut keguguran, takut mengalami mual, dan muntah, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan “normal”, bahkan kadang ada hal yang tidak masuk akal pun muncul dibenak seorang calon ibu, seperti takut ditinggal suami karena terjadi perubahan pada bentuk tubuh.  Rasa takut dan rasa cemas akan berkurang dengan sendirinya setelah memasuki trimester kedua, karena primigravida sudah mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya dan memang kondisi hormonal pun juga sudah mulai seimbang.  Namun begitu memasuki trimester ketiga, masa kecemasan dan kekhawatiran mulai dirasakan kembali. Kecemasan pada umumnya ketika primigravida  menginjak usia kehamilan 32 minggu. Selama trimester ketiga wanita harus beradaptasi terhadap perubahan habitus tubuhnya. Rahim yang membesar menekan kandung kemih dan rektum, sehingga menyebabkan kostipasi dan urinasi yang sering. Hal tersebut membuat para wanita berfikir bahwa perubahan pada tubuh mereka membuat terlihat tidak menarik lagi (Kaplan & Sadock, 1997: 41). Selain itu, kecemasan yang mereka rasakan umunya berkisar mulai dari takut pendarahan, takut bayinya cacat, takut terjadi komplikasi kehamilan, takut merasa kesakitan saat melahirkan, takut tidak kuat mengejan, takut tidak bisa mengontrol diri saat proses persalinan, hingga takut vaginanya robek atau disobek sehingga harus dilakukan penjahitan. Apalagi jika membayangkan saat proses melahirkan. Bagi sebagian besar wanita, proses melahirkan dianggap identik dengan peristiwa yang menakutkan, menyakitkan, dan lebih menegangkan dibanding peristiwa manapun dalam kehidupan.

2.2.5 Dampak Kecemasan pada Kehamilan

Kecemasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada masa kehamilan. Hense (dalam Ghufron &Rini, 2010: 134-135) melaporkan bahwa semua wanita hamil mengalami kecemasan pada masa kehamilan dan melahirkan, dan mereka menghubungkan proses melahirkan dengan kematian, bukannya dengan kehidupan. Padahal kemungkinan hidup dan mati di saat melahirkan tetaplah sama dengan kondisi normal lainnya. Karena dalam kehidupan manusia berada pada dua kemungkinan tersebut. Terhubungkannya proses melahirkandengan kematian karena beratnya beban dan sakit yang dirasakan pada saat melahirkan. 

Kecemasan, ketakutan dan panik berdampak negatif pada ibu sejak masa kehamilan sampai persalinan. Secara psikologis, ibu yang tidak tenang dapat menurunkan kondisi tersebut kepada bayinya sehingga bayi mudah merasa gelisah, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya seiring ia tumbuh besar (Andriana, 20011:51).

Perlu diketahui bahwa setiap detak jantung ibu hamil, tentu dapat dirasakan pula oleh janin. Oleh karena itu, bila ibu hamil sering mengalami kecemasan dan stres, maka detak jantung akan semakin meningkat. Detak jantung yang semakin keras dapat mempengaruhi gerakan pada janin. Akibatnya, janin pun lebih aktif bergerak-gerak di dalam rahim (Aprilia & Ritchmond, 2011: 127). Kemudian dijelaskan juga oleh (Aprilia & Ritchmond, 2011: 201), bahwa Kecemasan dan ketakutan akan menimbulkan stress. Stres berakibat meningkatkan sekresi adrenalin. Salah satu efek adrenalin adalah kontraksi pembuluh darah, sehingga suplai oksigen ke otak dan janin akan menurun.Penurunan aliran darah juga menyebabkan melemahnya kontraksi rahim dan berakibat pada memanjangnya proses persalinan. Tidak hanya sekresi adrenalin yang meningkat, tetapi sekresi adrenocorticotropic hormone (ACTH) juga akan meningkat, hal ini menyebabkan peningkatan kadar kortisol serum dan gula darah dalam tubuh. Semua efek tersebut diatas berpotensi membahayakan ibu dan janinnya.

Brewer (dalam Aprilia & Ritchmond, 2011: 127) menjelaskan bahwa kecemasan dan stres berlebihan pada saat hamil sama bahayanya dengan wanita hamil yang perokok. Karena pada dasarnya, sejak mulai hamil tubuh wanita akan memproduksi suatu zat bernama Prenanolone, yang berfungsi sebagai obat penenang atau pereda stres alami. Tetapi jika wanita hamil mengalami kecemasan yang berlebihan dan selalu panik selama kehamilannya, maka pregnanolone dalam tubuhnya tidak akan cukup untuk mengatasi. Akibatnya risiko kemungkinan anak dilahirkan dengan berat badan lahir rendah (BBLR), ukuran kepalanya kecil (macrosomia), perkembangan sarafnya tidak seimbang, serta lahir prematur, menjadi lebih tinggi dibanding dengan ibu yang menjalani kehamilan dengan hati dan pikiran yang penuh suka cita.





2.3 Konseling Kelompok Pra-Persalinan

2.3.1 Pengertian Konseling

Kata konseling (counseling) berasal dari kata counsel yang diambil dari bahasa latin yaitu counselium, artinya “bersama” atau bicara bersama”. Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor (counselor) dengan seorang atau beberapa klien (counselee). Dengan demikian Counselium berarti “People coming together to gain an understanding of problem that beset them were avident”, Baruth & Robinson (dalam Latipun, 2010: 3). 

English & English (dalam Gunarsa, 1996: 20), merumuskan konseling adalah hubungan dimana seseorang berusaha membantu orang lain untuk memahami dan memecahkan masalah penyesuaian. Misalnya, konseling dalam bidang pendidikan, jabatan, dan sosial.

Menurut Burks & Steffler (dalam Mc Leod, 2006: 7) Konseling mengindikasikan hubungan profesional antar konselor terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. Konseling didesain untuk menolong klien untuk memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri (Self-determination) mereka melalui pilihan yang telah diinformasikan dengan baik serta bermakna bagi mereka, dan melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal.

Mappiare (2010: 1) menjelaskan bahwa konseling (Counseling), kadang disebut juga dengan penyuluhan adalah suatu bentuk bantuan. Konseling merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan. Ia sekurangnya melibatkan pula orang kedua, penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapat layanan menjadi dapat melakukan sesuatu.

Division of counseling Psychology (dalam Mashudi, 2012: 17) Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikunya secara optimal. Sebab, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Selanjutnya (Mashudi, 2012: 18) memberikan pengertian konseling adalah proses pemberian  bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami masalah (Klien). Sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani, inilah muara dari masalah yang dialami oleh klien.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami masalah (Klien), bertujuan untuk membantu orang lain untuk memahami dan memecahkan masalah penyesuaian.

Corey (2009: 318) menyebutkan beberapa tujuan konseling dan psikoterapi, termasuk  sebagai pereda kecemasan, penyusunan kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, serta penghapusan tingkah laku maladaptif dengan belajar pola-pola tingkah laku adaptif. Menguatkan pendapat bahwa konseling dapat digunakan sebagai alternatif untuk meredakan kecemasan, telah dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Hastuti (2011) pada sejumlah ibu-ibu hamil yang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Tegalrejo dan Mergangsang, Yogyakarta diketahui bahwa pemberian konseling memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kecemasan ibu pada persalinan pertama (primigravida). Tingkat kecemasan-panik tidak terlihat pada kelompok perlakuan. Sementara pada kelompok pembanding terdapat setidaknya 0,9% tingkat kecemasan-panik. Adanya konseling terbukti dapat menurunkan tingkat kecemasan ibu bersalin. Melihat hasil tersebut, Hastuti menyarankan perlunya meningkatkan asuhan keperawatan ibu bersalin oleh perawat dengan menyiapkan persalinan yang dihadapi menggunakan konseling persalinan. Adapun konseling yang diberikan berdasarkan hasil pengkajian fisik, mental, sosial, budaya dan spiritual ibu.

Semula pelaksanaan konseling menekankan pada pendekatan individual berkembang dengan menggunakan pendekatan kelompok. Faktor yang mendasar penyelenggaraan konseling kelompok adalah bahwa proses pembelajaran dalam bentuk pengubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku termasuk dalam hal pemecahan masalah dapat terjadi melalui proses kelompok. Dalam satu kelompok, anggotanya dapat memberi umpan balik yang diperlukan untuk membantu mengatasi masalah anggota yang lain, dan anggota satu dengan lainnya memberi dan menerima (Latipun, 2010: 181). Konseling kelompok (Group Counseling) merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberikan umpan balik (feeback) dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (Latipun, 2010: 118).

Menurut Mashudi (2012: 248) konseling kelompok adalah layanan yang membantu klien dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.

Latipun (2010: 118) Menjelaskan konseling kelompok secara prinsipil adalah sebagai berikut: 

1. Konseling kelompok merupakan hubungan antara (beberapa) konselor dengan beberapa klien

2. Konselor kelompok berfokus pada pemikiran dan tingkah laku yang disadari

3. Dalam konseling kelompok terdapat faktor-faktor yang merupakan aspek terapi bagi klien

4. Konseling kelompok bermaksud  memberikan dorongan dan pemahaman kepada klien, untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien.

Menurut (Natawijaya, 1987: 33) menyebutkan bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya, dan selain bersifat pencegahan, konseling kelompok ini dapat pula bersifat penyembuhan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, konseling kelompok merupakan suatu upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya.

Alasan penting untuk mempertimbangakan pendekatan konseling kelompok adalah efisiensi. Melalui konseling tradisional, satu orang dilayani oleh satu konselor. Pilihan satu orang dilayani oleh satu konselor tidak realistis bila diterapkan pada jaman ini, disaat begitu banyaknya permintaan konseling. Selain itu, dalam situasi kelompok, orang-orang dihadapkan pada banyak stimulasi dan opsi baru untuk perilaku mereka. Jika repsons tersebut dilakukan dalam kelompok, hal itu bisa diteguhkan sehingga mereka mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai perilaku yang baru (Mashudi, 2012: 249-250).

Kelompok menawarkan sejumlah cara membantu klien yang tidak tersedia dalam konseling individual. Kelompok menyediakan arena dimana klien dapat menyaksikan cakupan perilaku individual yang lebih luas dibandingkan dengan yang dapat diobservasi dalam hubungan konseling one-to-one dengan konselor. Dalam konseling individual, seorang klien dapat menceritakan kepada konselor prianya bagaimana ia mempunyai masalah berkomunikasi dengan wanita. Dalam kelompok, masalah ini dapat terekspresikan dalam hubungan dengan wanita yang ada dalam kelompok (Mc Leod, 2010: 501).

2.3.1.1   Konseling Pra Persalinan

Konseling masa Antenatal atau konseling pra-persalinan adalah konseling yang diberikan pada trimester pertama dan kedua, dengan memberikan infromasi tentang perubahan yang terjadi pada perkembangan janin sesuai dengan usia kehamilan serta perubahan yang terjadi pada ibu serta pencegahannya (Uripni, Sujianto & Indrawati, 2003). Selanjutnya  dijelaskan bahwa konseling Pra-persalinan adalah konseling yang dilakukan pada trimester ketiga dan berfokus pada intervensi yang diberikan pada klien (keadaan janin dalam rahim, posisi janin, penjelasan tanda persalinan normal dan risiko tinggi, persiapan persalinan baik yang normal maupun tidak normal, informasi tempat bersalin sesuai dengan keadaan  normal atau patologis  (Uripni, Sujianto & Indrawati, 2003: 85).

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling pra-persalinan adalah proses pemberian  bantuan melalui konseling yang objektif dan lengkap dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu  memberikan umpan balik dan pengalaman belajar, dilakukan secara sistematik pada trimester ketiga  dengan tujuan untuk membantu ibu hamil mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya guna mengatasi masalah tersebut melalui dinamika kelompok..

2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok

Konseling kelompok berfokus pada usaha membantu klien dalam melakukan perubahan dengan menaruh perhatian pada perkembangan dan penyesuaian sehari-hari, misalnya modifikasi tingkah laku, pengembangan keterampilan hubungan personal, nilai, sikap atau membuat keputusan menurut Gibson & Michell (dalam Latipun, 2010: 120). Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk teraputik yang berhubungan dengan pemberian bantuan berupa pengalaman penyesuaian dan perkembangan individu.

Corey (2009: 318) menyebutkan beberapa tujuan konseling dan psikoterapi, termasuk  sebagai pereda kecemasan, penyusunan kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, serta penghapusan tingkah laku maladaptif dengan belajar pola-pola tingkah laku adaptif.

Tujuan konseling kelompok secara teoritis secara lengkap dikemukakan Corey (dalam Latipun, 2010: 120-121) sebagai berikut:

1. Dapat belajar untuk mempercayai satu sama lain.

2. Mencapai pengetahuan diri (self knowledge) dan mengemangkan keunikan yang ada dalam diri masing-masing.

3. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan masalah yang biasa dan mengembangkan rasa kebersamaan.

4. Meningkatkan penerimaan diri (self acceptance), kepercayaan diri (self confidence), dan rasa hormat pada diri (self respect), sehingga dapat mencapai pandangan dan pemahaman baru tentang diri.

5. Menemukan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan dan pemecahan terhadap konflik-konflik.

6. Meningkatkan pengarahan diri (self direction), kemandirian, tanggung jawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya.

7. Menjadi peduli dengan pilihan-pilihan dari setiap anggota dan dapat membuat pilihan yang bijaksana.

8. Membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

9. Belajar lebih efektif tentang kemampuan sosial.

10. Menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.

11. Belajar menghadapi masalah dengan baik, perhatian, jujur, dan langsung.

12. Menjauhi harapan yang berasal dari orang lain dan belajar untuk dapat hidup dengan harapan yang ada dalam diri sendiri

13. Menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki dan bagaimana nilai tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

2.3.3 Manfaat Konseling Kelompok

Saat ini konseling kelompok telah diterapkan di berbagai institusi, seperti sekolah, rumah sakit, perusahaan, dan masyarakat luas, untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan, perilaku antisosial, pendidikan dan remaja, dsb. Pendekatan kelompok dapat pula membantu memecahkan individu atau sejumlah individu yang bermasalah.

Wiener (dalam Latipun, 2010: 121) mengatakan bahwa interaksi kelompok memiliki pengaruh positif untuk kehidupan individual karena kelompok dapat dijadikan sebagai media terapeutik. Menurutnya interaksi kelompok dapat meningkatkan pemahaman diri dan baik untuk perubahan tingkah laku individual. Selain itu terdapat berbagai keuntungan memanfaatkan kelompok sebagi proses belajar dan upaya untuk membantu klien dalam pemecahan masalahnya, dikemukakan oleh Gorge & Christiani (dalam latipun, 2010: 121) adalah sebagai berikut:

1. it is efficient. Counselor can provide service to many more clients  (efisien. Sehingga konselor dapat memberikan pelayanan kepada lebih banyak klien).

2. Group counseling provides a social interpersonal contex in wich to work on interpersonal problem (konseling kelompok menyediakan media aktualisasi diri pada masalah antar pribadi).

3. Clients have the opportunity to practice new behavior (klien memiliki kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru).

4. It enables client to put their problems in prespective and to understanding how they are similar to and different from others (hal ini memungkinkan klien untuk menempatkan masalah mereka dalam memahami cara pandang yang sama dan berbeda dari orang lain).

5. Clients form a support system for each others (klien saling membentuk sistem dukungan untuk satu sama lain).

6. Clients learn interpersonal communication skill (klien belajar keterampilan komunikasi interpersonal).

7. Clients are given opportunity to give as well as to receive help (klien diberikan kesempatan untuk memberi serta menerima bantuan).

2.2.4 Struktur dalam Konseling Kelompok

Corey (dalam Latipun, 2010: 123) menjelaskan,  bahwa  konseling kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya, yaitu :

1. Jumlah anggota kelompok

Sebagaimana kelompok interaktif, konseling kelompok umumnya beranggotakan serkisar antara 4 sampai 12 orang. Berdasarkan hasil berbagai penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang, tidak efektif karena dinamika kelompok menjadi kurang hidup. Sebaliknya jika jumlah klien melebihi 12 orang adalah terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok.

Untuk menetapkan jumlah klien yang dapat berpartisipasi dalam konseling kelompok dapat ditetapkan berdasarkan kemampuan konselor dan pertimbangan efektivitas proses konseling. Jika jumlah klien dipandang besar dan membutuhkan pengelolaan yang lebih baik, konselor dapat dibantu oleh ko-konselor.

2. Homogenitas kelompok

Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok.

3. Sifat kelompok

Sifat kelompok bisa terbuka atau tertutup, terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru, dan dikatakanan tertutup jika keanggotaanya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan penggunaan keanggotaan terbuka dan tertutup bergantung kepada keperluan.

Kelompok terbuka maupun tertutup terdapat keuntungan dan kerugiannya. Sifat kelompok adalah terbuka maka setiap saat kelompok dapat menerima anggota baru sampai batas yang dianggap cukup. Namun demikian adanya anggota baru dalam kelompok akan menyulitkan pembentukan kohesivitas anggota kelompok.

Konseling kelompok yang menerapkan anggota tetap dapat lebih mudah membentukdan memelihara kohesivitasnya. Tetapi jika terdapat anggota kelompok yang keluar, dengan sistem keanggotaan demikian tidak dapat ditambahkkan lagi dan harus menjalankan konseling berapapun jumlah anggotanya.

4. Waktu pelaksanaan

Lama watu penyelenggaraan konseling kelompok sangat bergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihdapi kelompok. Secara umum konseling kelompok yang bersifat jangka pendek (short term group counseling) membutuhkan waktu pertemuan antara 6 sampai 20 kali pertemuan, dengan frekuensi pertemuan antara satu sampai tiga kali dalam semingggunya, dan durasi antara 60 sampai 90 menit setiap kali pertemuan.

2.3.5 Tahapan Konseling Kelompok

Konseling kelompok dilaksanakan secara bertahap. Terdapat empat tahap dalam konseling kelompok menurut (Prayitno, 1995: 40-60), yaitu :

1. Tahap I: Pembentukan

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian atau seluruh anggota. 

Dalam tahap pembentukan ini peranan pemimpin kelompok hendaknya memunculkan dirinya sehingga tertangkap oleh para anggota sebagai orang yang benar-benar bisa dan bersedia membantu para anggota untuk mencapai tujuan mereka. Penampilan pemimpin kelompok nantinya akan dijadikan contoh, yang besar kemungkinan akan diikuti oleh para anggota dalam menjalani kegiatan kelompoknya.

Peranan pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan hendaklah benar-benar aktif, maksudnya pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada: penjelasan tentang tujuan kegiatan, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota, penumbuhan sikap saling mempercayai dan menerima, serta dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok.

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pemimpin kelompok untuk menumbuhkan keterbukaan dan keikutsertaan para anggota, antara lain: teknik pertanyaan dan jawaban, teknik perasaan dan tanggapan, dan teknik permainan kelompok.

2. Tahap II: Peralihan

Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju ke kegiatan kelompok yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan tahap peralihan.

Pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menawaran apakah para anggota sudah siap memulai kegiatan lebih lanjut. Keengganan atau bahkan penolakan dapat muncul dalam suasana seperti itu. Pemimpin kelompok seyogyanya tidak kehilangan keseimbangan. Pendekatanlangsung dan cara-cara main perintah saja perlu dihindari. Tugas pemimpin dalam hal ini adalah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang dapat timbul sehingga diperoleh suasana kebersamaan dan semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.

Suasana terbuka yang bebas dan mengijinkan dikemukakannya apa saja yang dirasakan oleh para anggota kelompok perlu dipertahankan dan dikembangkan terus.

3. Tahap III: Kegiatan

Merupakan tahap inti dari kegiatan konseling. Pada tahap ketiga ini mendapatkan alokasi waktu yang terbesar dalam keselutuhan kegiatan kelompok. Merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok, hubungan antaranggota kelompok tumbuh dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Demikian pula, saling tanggap dan tukar pendapat berjalan dengan lancar. Para anggota bersikap saling membantu, saling menerima, saling kuat menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan. Dalam suasana seperti ini kelompok membahas hal-hal yang bersifat nyata yang benar-benar sedang mereka alami. 

Meskipun dalam tahap ketiga ini kelompok sudah dapat berjalan sendiri, namun peranan pemimpin kelompok tetap penting. Ia merupakan kendali dan titik pusat kesatuan serta kebersamaan dalam kelompok. Dalam tahap ketiga ini diisi dengan tiga kegiatan, yaitu : pengemukaan permasalahan, pemilihan masalah/topik, dan pembahasan masalah/topik.

Kegiatan pengemukaan permasalahan dimulai dengan pengemukaan topik permasalahan oleh para anggota kelompok. Setiap anggota kelompok bebas untuk mengemukakan apa saja yang dirasakan patut dan perklu dibicrakan bersama di dalam kelompok itu. Permasalahan itu dapat merupakan sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh anggota tersebut atau mungkin permasalahan umum yang mungkin dirasakan sebagian besar anggota masyarakat.

Kegiatan selanjutnya ialah menentukan masalah atau topik mna yang akan dibahas terlebih dahulu. Kegiatan ini biasanya menimbulkan suasana yang hangat diantara para anggota kelompok.  Setelah masalah atau topik yang akan terlebih dahulu dibahas ditetapkan, langkah berikutnya ialah membahas masalah atau topik tersebut. Pembahasannya dilakukan secara bebas dan dinamis. Kebebasan dan kedinamisan pembicaraan para anggota kelompok hendaknya menjdi perhatin utama pemimpin kelompok. Anggota kelompok tertentu tidak seyogyanya memborong pembicaraan. Disamping itu , pemimpin kelompok hendaknya juga tidak membiarkan ada anggota yang tidak mengemukakan pendapatnya.

4. Tahap IV: Pengakhiran

Jelaslah bahwa kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, kegiatan kelompok ini kemudian menurun, dan selanjutnya kelompok akan  mengakhiri kegiatannya pada saat yang dianggap tepat.

Pengakhiran kegiatan kelompok seringkali diikuti oleh pertanyaan: apakah kelompok akan bertemu kembali dan melanjutkan kegiatan? Apabila pertanyaan ini jawabannya “ya”, maka pertanyaan lebih lanjut ialah: berapa kalikah kelompok itu harus bertemu? Ada yang mengatakan paling sedikit sepuluh kali, tetapi ada pula yang mengatakan dua-tiga kali cukup. Yang jelas keberhasilan sesuatu kelompok tidak diukur dari banyak kalinya kelompok itu bertemu. Kelompok yang bertemu sebanyak 15 kali bisa saja mencapai hasil yang sama dengan kelompok yang hanya bertemu sebanyak 2 kali. Bahkan kelompok yang hanya melakukan satu kali pertemuan saja dapat mencapai hasil-hasil yang cukup berarti bagi para anggotanya.berkenaan denganpengakhiran kelompok yang menjadi tumpuan utama adalah pada hasil yang telah dicapai. Kegiatan kelompok sebelum-sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogyanya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama secara penuh tercapai. Pada akhir kegiatan hendaknya para anggota kelompok merasa telah memetik suatu hasil yang cukup berharga dari kegiatan kelompok yang diikutinya itu.

2.4 Pengaruh Konseling Pra-Persalinan terhadap Kecemasan Primigravida

Kecemasan seringkali dialami oleh ibu hamil, terlebih lagi pada ibu hamil anak pertama (primigravida). Pengalaman pertama, ketidak tahuan, beratnya beban persalinan, rasa sakit saat persalinan, ketakutan bayi lahir cacat, peran sebagai ibu baru, dan sebagainya merupakan hal yang mendorong ibu primigravida mengalami cemas dalam masa kehamilannya. Trimester ke III merupakan periode akhir dalam tahapan kehamilan, artinya ibu hamil semakin dekat dengan proses persalinan. Hal tersebut membuat calon ibu semakin cemas ketika membayangkan proses persalinan seperti apa yang akan dialami kelak. Seperti yang dinyatakan oleh (Aprilia & Ritchmond, 2011: 2), bahwa masih banyak wanita hamil yang dicekam kekhawatiran selama hamil dan menjelang melahirkan. Apalagi jika membayangkan saat proses melahirkan. Bagi sebagian besar wanita, proses melahirkan dianggap identik dengan peristiwa menakutkan, menyakitkan, dan lebih menegangkan dibandingkan dengan peristiwa manapun dalam kehidupan.

Asumsi tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan pleh Hani (2007: 76)  menjelaskan gambaran umum tingkat kecemasan primigravida, menunjukkan bahwa dari 40 subjek yang diteliti terdapat 6 primigravida trimester III atau sebesar 15% dari 40 subjek yang mengalami tingkat kecemasan yang masuk dalam kategori tinggi, sebanyak 16 atau sebesar 40% dari primigravida trimester III  mengalami tingkat kecemasan yang masuk ke dalam kategori sedang sama seperti pada kategori tingkat kecemasan rendah, dan sejumlah 2 orang primigravida trimester III atau 5% dari primigravida trimester III mengalami tingkat kecemasan yang masuk pada kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat kecemasan yang dialami oleh primigravida trimester III di kota semarang masuk dalam kategori sedang.

Kecemasan selama kehamilan sendiri membawa dampak negatif selain bagi ibu juga berdampak kepada bayi yang dikandung. Hal tersebut dikarenakan janin di dalam rahim dapat merespon apa pun yang sedang dan dirasakan oleh ibunya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dr. Sarah Brewer (dalam Aprilia & Ritchmond, 2011: 127) menjelaskan bahwa kecemasan dan stres berlebihan pada saat hamil sama bahayanya dengan wanita hamil yang perokok. Karena pada dasarnya, sejak mulai hamil tubuh wanita akan memproduksi suatu zat bernama Prenanolone, yang berfungsi sebagai obat penenang atau pereda stres alami. Tetapi jika wanita hamil mengalami kecemasan yang berlebihan dan selalu panik selama kehamilannya, maka pregnanolone dalam tubuhnya tidak akan cukup untuk mengatasi. Akibatnya risiko kemungkinan anak dilahirkan dengan berat badan lahir rendah (BBLR), ukuran kepalanya kecil (macrosomia), perkembangan sarafnya tidak seimbang, serta lahir prematur, menjadi lebih tinggi dibanding dengan ibu yang menjalani kehamilan dengan hati dan pikiran yang penuh suka cita.

Ada berbagai teknik yang mampu diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah konseling pra persalinan. Teknik konseling pra-persalinan merupakan upaya pemberian bantuan pemecahan masalah klien (Ibu hamil) melalui wawancara konseling yang dilakukan pada trimester ketiga dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok, untuk membantu memberikan umpan balik (feedback) dan pengalaman belajar. Konseling yang dilakukan secara terus-menerus oleh ibu hamil akan menimbulkan kondisi rileks sehingga kecemasan pada ibu hamil dapat diatasi. Memperkuat hal tersebut telah dilakukan penelitian oleh Pramukti (2009) dengan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa, ada pengaruh konseling terhadap kesiapan psikologis ibu primigravida menjelang persalinan. Konseling dianggap sebagai salah satu cara  yang efektif untuk menciptakan kesiapan psikologis ibu menjelang persalinan. Dengan kesiapan psikologis, ibu hamil semakin matang untuk menghadapi proses persalinan yang selanjutnya akan mendorong kelancaran proses fisiologis pada proses persalinan berlangsung.



2.5 Kerangka Berfikir

      Berikut bagan yang menggambarkan keefektifan konseling pra persalinan untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu primigravida menghadapi persalinan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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	Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat kita lihat bahwa ibu hamil anak pertama (primigravida) dalam proses kehamilannya mengalami kecemasan hingga mencapai  periode menjelang persalinan. Kecemasan yang terjadi pada primigravida terjadi karena: 1. faktor pengalaman negatif masa lalu, pengalaman yang positif akan membuat kemungkinan terjadi kecemasan pada masa kehamilan kecil terjadi sebaliknya pengalaman negatif yang terjadi masa lalu akan mendorong kemungkinan terjadi kecemasan menjadi tinggi pada masa kehamilan. 2. Pikiran yang tidak rasional, perubahan fisik dan perubahan hormonal memicu terjadinya banyak perubahan pada ibu hamil, perubahan hormonal ini akan berpengaruh besar pada timbulnya kecemasan, ketakutan, dan fikiran-fikiran yang tidak rasional akan apa yang akan terjadi pada kehamilannya.

	Penurunan tingkat kecemasan yang dialami oleh ibu primigravida pada usia kehamilan timester ketiga tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunmya menggunakan konseling pra-persalinan. Konseling pra-persalinan merupakan proses pemberian  bantuan melalui wawancara konseling yang objektif dan lengkap dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu  memberikan umpan balik dan pengalaman belajar, dilakukan secara sistematik pada trimester ketiga  dengan tujuan untuk membantu ibu hamil mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui dinamika kelompok. Setelah ibu primigravida mengikuti konseling pra-persalinan tersebut, maka kecemasan dapat berkurang atau menurun.

	Agar hasilnya berkelanjutan dengan baik, maka konseling pra-persalinan ini dapat diberikan atau diaplikasikan secara berkesinambungan sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi ibu primigravida, sehingga tidak mengalami gangguan kecemasan selama proses kehamilan hingga menjelang persalinan.

2.6 Hipotesis 

      Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ”Konseling kelompok pra-persalinan efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida menghadapi persalinan di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan”.

































BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau tata cara baku, standar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan dalam meneliti untuk mendapatkan data penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Menurut Azwar (2011: 5) pendekatan kuntitatif menekankan analisisnya pada data-data (numerikal) angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Dengan kata lain, dalam eksperimen hasil berupa efektivitas (effect) dari satu atau lebih perlakuan (treatment) harus dapat diukur kuantitatif.

Seniati, Yulianto, dan Setiadi (2011: 23) menyatakan bahwa penelitian eksperimental meneliti hubungan sebab-akibat dan bukan hanya meneliti hubungan antar variabel. Ini berarti, penelitian eksperimental meneliti hubungan kausal (cause-effect relationship) antar variabel bebas dan variabel terikat. Alasan menggunakan metode eksperimen dalam penelitian ini adalah karena penelitian ini melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati.

3.1 Jenis dan Desain Penelitian	

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya Azwar (2011: 5) mengklasifikasikn penelitian menjadi dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk dalam kategori penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data dan angka yang diolah dengan metode statistika.

Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, jenis penelitian yang akan peneliti lakukan termasuk ke dalam penelitian eksperimen kuasi. Desain eksperimen kuasi dapat pula disebut eksperimen semu (quasi-experimental) merupakan ekpserimen yang dilakukan tanpa randomisasi, namun masih menggunakan kelompok kontrol (Latipun, 2010: 70). Dalam bidang psikologi banyak digunakan desain eksperimen kuasi ini karena pertimbangan praktis dan etis.

3.1.2 Desain Penelitian

 	Adapun desain penelitian ekperimen yang akan digunakan oleh peneliti adalah  Nonrandomized pretest-posttest control group design. Nonrandomized group memiliki arti, yaitu tidak dilakukannya randomisasi untuk membentuk KE dan KK (Seniati, dkk, 2011: 126). Pretest menginformasikan kemampuan awal (initial position) para subjek sebelum diberikan treatment atau perlakuan dan Posttest menginformasikan kemampuan akhir setelah subjek mengikuti treatment atau perlakuan yang diberikan, sekaligus ada kelompok perlakuan dan kontrol.

 (
57
)	Desain dalam penelitian ini, subjek dimasukkan ke dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu  kelompok ekperimen yang diberikan manipulasi berupa konseling kelompok  pra persalinan dan kelompok kontrol yang tidak diberikan konseling kelompok pra persalinan. Pada penelitian ini penulis melakukan dua kali tes, yaitu pretest dan posttest. Pretest adalah pengujian awal sebelum ekperimen dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecemasan awal subjek (primigravida) dalam aspek sejauh mana tingkat kecemasan yang dialami. Pretest dilakukan dengan cara memberikan skala kecemasan yang disusun berdasarkan gejala-gejala kecemasan. Setelah  prettest dilakukan, subjek penelitian dari kelompok eksperimen diberikan manipulasi berupa konseling pra-persalinan. Setelah diberikan manipulasi, peneliti melakukan posttest bagi setiap subjek dalam setiap kelompok untuk mengetahui apakah hasil pemberian manipulasi berupa konseling pra persalinan terhadap penurunan kecemasan setelah subjek diberikan manipulasi secara berturut-turut. Pretest dan posttest kecemasan terhadap subjek (primigravida trimester ke III) yang menjadi sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala kecemasan HARS. 
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Keterangan:

X	: Konseling pra-persalinan

O1	: Pengukuran Kecemasan pretest

O2	: Pengukuran Kecemasan posttest

KE	: Kelompok Eksperimen

KK	: Kelompok Kontrol





3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian

	Azwar (2011: 61) menjelaskan bahwa identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Identifikasi variabel penelitian dapat digunakan untuk menentukn lat pengumpulan data serta dalam pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel tergantung dan satu variabel bebas. Variabel tersebut adalah:

1. Variabel Bebas

 	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Konseling Kelompok Pra-Persalinan.

2. Variabel Terikat

	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kecemasan.

3.2.2 Hubungan Antara Variabel 

 	Menurut latipun ( 2010: 15) bahwa variabel-variabel dalam penelitian ekperimen pada dasarnya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan antar variabel itu sangat kompleks karena variabel-variabel itu saling berinteraksi. Hubungan antar variabel dapat ditunjukkan sebagai berikut :
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Gambar 3.1

Bagan Hubungan antara Konseling Pra-Persalinan dengan Kecemasan pada Primigravida dalam menghadapi persalinan



Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa hubungan antarvariabel bersifat interaksi, dimana (X) merupakan variabel bebas atau variabel eksperimental yaitu Konseling Pra-Persalinan dan (Y)  merupakan variabel terikat yaitu kecemasan. Berdasarkan keterangan diatas (X) yaitu konseling dapat mempengaruhi (Y) yaitu kecemasan dan menghasilkan output berupa penurunan tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu primigravida di wilayah kerja Puskesmas Tegal selatan.

3.2.3 Definisi Operasional Variabel

  	Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi (Suryabrata, 2006:29):

1. Kecemasan Menghadapi Persalinan

Kecemasan menghadapi persalinan adalah respons yang dialami ibu hamil terhadap situasi menjelang persalinan yang dirasa mengancam, diikuti dengan gejala-gejala fisiologis, emosional atau psikologis dan kognitif.

Pengukuran tingkat kecemasan ini dengan menggunakan skala kecemasan  Hamilton Anxiety Rating  Scale ( HARS), yang disusun berdasarkan 14 symptom yang nampak pada individu yang mengalami kecemasan. Pengukurannya dilakukan oleh bidan yang telah berpengalaman, dengan memakan waktu untuk wawancara dan penilaian sekitar 15-20 menit. Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan skor antara 0 (atau tidak ada) sampai dengan 4 (atau sering), dengan skor total kisaran 0-56, di mana <17 mengindikasikan keparahan ringan, 18-24 ringan sampai sedang keparahan dan 25-30 sedang sampai parah. Hasil pengukurannya akan dibandingkan antara pretest (tingkat kecemasan yang dialami sebelum mengikuti konseling pra-persalinan) dan postest (tingkat kecemasan setelah mengikuti konseling pra-persalinan, sehingga dapat dilihat seberapa efektif treatment (konseling kelompok) untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida dalam menghadapi persalinan.

2. Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Konseling kelompok  pra-persalinan adalah proses pemberian  bantuan pemecahan masalah klien (Ibu hamil pertama) melalui wawancara konseling yang dilakukan pada trimester ketiga (usia kehamilan 7 hingga sebelum persalinan) dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok, untuk membantu memberikan feedback (umpan balik) dan pengalaman belajar.

Adapun jadwal dari pelaksanaan Konseling Pra-Persalinan yang akan dilaksanakan  adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jadwal Pelaksanaan Konseling Pra-Persalinan

		Pertemuan

		Hari

		Aktivitas



		I

		Minggu, 21 april 2013

		Pretest dan penandatangan surat kesediaan



		II

		Minggu, 28 april 2013

		Relaksasi, Terperinci dalam Modul



		III

		Kamis, 2 mei 2013

		Konseling, Terperinci dalam Modul



		IV

		Minggu, 5 mei 2013

		Konseling, Terperinci dalam Modul



		V

		Kamis, 9 mei 2013

		Konseling, Terperinci dalam Modul



		VI

		Minggu, 12 mei 2013

		Posttest dan penutupan , Terperinci dalam Modul







3.2.4  Subjek Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama ( Latipun, 2010: 25). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil primigravida di dilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan, dengan karakteristik:

1. Ibu hamil anak pertama (primigravida).

2. Tercatat bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan.

3. Rentang usia kehamilan masuk ke trimester III (usia kehamilan 6-9 bulan)

4. Mengalami kecemasan pada kategori sedang

5. Subjek bersedia atau setuju untuk mengikuti konseling pra-persalinan dengan bukti menandatangani surat kesediaan.  

Peneliti membagi subjek ke dalam kelompok kontrol (KK) dan kelompok eksperimen (KE). Berdasarkan data yang didapatkan di Puskesmas Tegal Selatan, ibu hamil dalam lingkungan kerja Puskesmas Tegal Selatan berjumlah 383 orang, dengan jumlah ibu primigravida di Puskesmas Tegal Selatan secara keseluruhan berjumlah 20 orang.

Penelitian dilakukan terhadap sampel, yaitu sebagian dari populasi ( Latipun, 2011: 26) hal tersebut juga diperjelas oleh Azwar (2010: 79) mengatakan  bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Maka dalam penelitian perlu dicari sampel yang representatif (mewakili) populasinya. Berjumlah 20 primigravida yang memenuhi kriteria populasi yang diinginkan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki (Latipun, 2010: 30). Dalam penentuan sampel  penelitian,   dilakukan pengukuran dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), untuk mengetahui tingkat kecemasan yang dialami primigravida. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa, sejumlah satu orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat normal, 5 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat rendah ,dan  14 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat sedang. Berdasarkan hasil tersebut diambilah 14 orang primigravida yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, sebanyak 7 orang masuk kedalam kelompok kontrol dan 7 orang masuk kedalam kelompok eksperimen.   

3.2.5 Metode Pengumpulan Data

  Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Skala Kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Kecemasan dapat diukur dengan pengukuran tingkat kecemasan menurut alat ukur yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). Skala rating kecemasan Hamiton ini merupakan alat yang banyak digunakan dan memiliki validitas alat ukur yang baik untuk mengukur keparahan kecemasan yang dialami oleh seseorang. Alat ini baiknya dikelola oleh seorang penguji yang telah berpengalaman, dengan  memakan waktu antara 15-20 menit untuk menyelesaikan wawancara dan skor hasilnya. 

pengukuran kecemasan pada Hamilton Anxiety Rating Scale, didasarkan pada munculnya syptom pada individu yang mengalami kecemasan. Menurut skala HARS terdapat 14 symptom yang nampak pada individu yang mengalami kecemasan. Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan skor antara 0 (atau tidak ada) sampai dengan 4 (atau sering).

Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan oleh dr. Max Hamilton dan sekarang telah menjadi standar dalam pengukuran kecemasan terutama pada penelitian trial clinic. Skala HARS telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi untuk melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trial clinic yaitu 0,972. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan menggunakan skala HARS akan diperoleh hasil yang valid dan reliabel. skala telah terbukti berguna tidak hanya dalam mengikuti pasien individu tetapi juga dalam penelitian yang melibatkan banyak pasien. 

      Penilaian kecemasan menurut skal HARS terdiri dari 14 item, meliputi :

a. Perasaan cemas ; firasat buruk, takut dan pikiran sendiri, mudah tersinggung.

b. Ketegangan ; merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu.

c. Ketakutan ; takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila ditinggal sendirian dan takut pada binatang besar.

d. Gangguan tidur ; sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak pulas dan mimpi buruk.

e. Gangguan kecerdasan ; penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit konsentrasi.

f. Perasaan depresi ; hilangnya minta, berkurangnya kesenangan pada hoby, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari.

g. Gejala somatik ; nyeri pada otot-otot dan kaku, gertaka gigi, suara tidak stabil, dan kedutan otot.

h. Gejala sensorik ; perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka merah dan pucat, serta merasa lemah.

i. Gejala kardiovaskuler ; takikardi, nyeri dada, denyut nadi mengeras dan detak jantung hilang sekejap.

j. Gejala pernapasan ; rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik napas panjang, dan merasa napas pendek.

k. Gejala gastrointestinal ; sulit menelan, obstipasi, berat badan menurun, mual dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan panas di perut.

l. Gejala urogenital ; sering kencing, tidak dapat menahan kencing, aminoera, ereksi lemah atau impotensi.

m. Gejala vegetatif ; mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala.

n. Perilaku sewaktu wawancara ; gelisah, jari-jari gemetar, mengerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat dan napas pendek dan cepat.

      Cara penilain keemasan dengan memberikan nilai dengan kategori :

0 = tidak ada gejala sama sekali

1 = satu dari gejala yang ada 

2 = separuh dari gejala yang ada

3 = lebih dari ½ gejala yang ada

4 = semua gejala ada

      Penentuan derajat kecemasan, dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil :

a. Skor < 17		= kecemasan ringan

b. Skor 18-24		= kecemasan sedang

c. Skor 25-30		= kecemasan berat.

2. Satu set modul konseling pra-persalinan yang digunakan untuk dijadikan panduan peserta konseling pra-persalinan pada kelompok eksperimen. Konseling dilakukan dengan empat tahap, yaitu tahap I (pembentukan), tahap II (peralihan), tahap III (kegiatan), dan tahap IV (pengakhiran). dengan pelaksanaan dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan para subjek, hingga proses konseling dianggap telah cukup.



3.3 Rancangan Penelitian

Pretest dilakukan diawal sebelum proses konseling kelompok diberikan, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan awal yang dialami primigravida sebelum mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Selain itu,  Pemberian pretest juga dilakukan sebagai cara untuk menetapkan subjek penelitian. Berdasarkan hasil pretest tersebut, didapatkan hasil berupa kategori kecemasan pada primigravida, yaitu 1 orang normal, sebanyak 5  orang mengalami tingkat kecemasan rendah, dan 14 orang tingkat kecemasan sedang. Setelah didapatkan hasil tersebut, maka primigravida dengan tingkat kecemasan sedang dipilih sebagai subjek penelitian, yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu 7 orang masuk ke dalam kelompok eksperimen dan 7 orang masuk ke dalam kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok subjek yang diberikan manipulasi berupa konseling kelompok pra-persalinan, sedangkan kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberikan manipulasi. Kelompok kontrol akan menjadi pembanding untuk melihat apakah ada pengaruh antara pemberian konseling kelompok pra-persalinan terhadap tingkat kecemasan primigravida dalam menghadapi persalinan.

Proses konseling kemudian diberikan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan konseling kelompok, yaitu : tahap I (pembentukan), tahap II (peralihan), tahap III (kegiatan), dan tahap IV (pengakhiran).

Tahap pembentukan, dilakukan sebagai tahap pembentukan kelompok. Pada tahap ini para anggota didorong untuk saling mengenal guna terjalinnya hubungan yang hangat. Pada tahap ini, dijelaskan pula kepada seluruh anggota mengenai arti dan tujuan konseling kelompok, tata cara pelaksanaan konseling kelompok, serta asas-asas yang digunakan pada konseling kelompok. Selain itu, tahap pertama ini para subjek juga dilatih untuk melakukan gerakan relaksasi agar primigravida memahami perbedaan perasaan tegang dan relaks. Tahap peralihan dilakukan sebagai  jembatan untuk menuju ke tahapan inti. Pada tahap ini, dinamika kelompok telah terbentuk. Menjelaskan kembali kegiatan kelompok dianggap penting karena bertujuan untuk memberikan kesiapan bagi para anggota. Selanjutnya dilakukan tanya jawab mengenai kesiapan anggota kelompok untuk memasuki kegiatan inti. Selain itu, diberikan pula contoh masalah pribadi anggota kelompok. Tahap inti atau kegiatan konseling dilakukan dengan memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadinya, memberikan kesempatan anggota kelompok menentukan masalah siapa yang akan dibahas, memberi kesempatan anggota kelompok untuk menyampaikan tujuan/ harapan yang akan dicapai dalam kegiatan kelompok, menerapkan teknik-teknik pendekatan perilaku, hingga memberikan rangkuman dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya, pada tahap pengakhiran dilakukan tindakan memberikan informasi bahwa kegiatan akan diakiri dan evaluasi manfaat setelah dilaksanakan proses konseling kelompok pra-persalinan.



3.4 Validitas dan Reliabilitas

3.4.1 Validitas Eksperimen

 	Pengertian validitas secara umum menyangkut dua hal, yaitu validitas alat ukur dan validitas penelitian. Validitas alat ukur berkaitan dengan seberapa besar serta sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2008: 5). Validitas penelitian ini menggunakan validitas internal dan validitas eksternal.

	Validitas internal merupakan seberapa jauh keakurasian pengamatan peneliti terhadap variabel bebas atau independen variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen variabel. Eksperimen dikatakan memiliki nilai validitas internal yang tinggi apabila efek variabel terhadap variabel terikat benar-benar disebabkan oleh variabel bebas atau perlakuan yang diberikan peneliti dan bukan karena extraneous variabel ( Latipun, 2006:76). Validitas internal mengacu pada kejadian-kejadian yang lebih spesifik yang terjadi antara pengukuran pertama (pretest) maupun pengukuran kedua (posttest) diluar eksperimen yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara pretest dan posttest tesebut dapat berpengaruh pada posttest yang akan dilakukan selanjutnya.

	Validitas internal bisa ditingkatkan oleh peneliti dengan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan kontrol. Berikut beberapa varians sekunder dan cara mengontrolnya:

a. Graviditas :dikontrol dengan tehnik  konstansi, yaitu subjek dengan graviditas 1 atau kehamilan pertama kali.

b. Usia kehamilan : dikontrol dengan tehnik konstansi, yaitu subjek dengan usia kehamilan enam sampai sembilan bulan atau masuk pada trimester ketiga.

c. Tingkat kecemasan: dikontrol dengan tehnik konstansi yaitu subjek dengan tingkat kecemasan kategori sedang.

Validitas eksternal merupakan validitas penelitian yang menyangkut pertanyaan sejauh mana hasil pada penelitian dapat di generalisasikan pada populasi. Dengan kata lain, apakah penelitian yang dilakukan ini representatif untuk diterapkan pada kelompok subjek yang berbeda dengan situasi yang berbeda, dan dapat menggambarkan kejadian sesungguhnya dalam masyarakat (Latipun, 2004: 87). Kemudian dijelaskan oleh (Seniati, dkk, 2011: 82) bahwa penelitian ekperimen lebih mementingkan validitas internal dibandingkan validitas eksternal. Hal ini  terjadi karena pada penelitian eksperimental, peneliti ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara VB dengan VT sehingga peneliti berusaha untuk mengontrol VS, menggunakan subjek penelitian yang relatif homogen, dan hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu. 

3.4.2 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas alat ukur ialah sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang dimaksud untuk diukur (Suryabrata, 2005: 41). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sedangkan, reliabilitas menujukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Selanjutnya dijelaskan oleh (Azwar, 2011: 83) bahwa reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam hal ini suatu alat ukur dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur tetap atau stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas internal, yaitu diperoleh dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil pengetesan.

Pada penelitian ini peneliti mengukur validitas instrumen, yaitu modul konseling pra-persalinan sedangkan untuk skala kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) tidak dilakukan uji validitas karena istrumen telah terstandart. Pada penelitin ini untuk mengukur validitas modul konseling kelompok pra-persalinan digunakan pendekatan profesional judgment, yaitu pada dua orang dosen pembimbing (Dra. Tri Esti Budiningsih, S. Psi, M.A dan Moh Iqbal Mabruri, S.Psi, M.Si), seorang Bidan (Muslikhati, S.K.M) yang menilai apakah instrument yang peneliti buat layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian atau tidak.

Kevaliditasan pada instrumen skala kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) adalah 0,972 atau 0,93 dan tingkat reliabilitasnya adalah 0,97. Alat ukur kecemasan ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi karena telah terstandar dan sering digunakan untuk penelitian yang bersifat klinis dan penelitian ekperimen. skala telah terbukti berguna tidak hanya dalam mengikuti pasien individu tetapi juga dalam penelitian yang melibatkan banyak pasien.

 

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (readable) dan dapat ditafsirkan (interpretable) (Azwar, 2003: 123). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji Non Parametric Wilcoxon Mann-Whitney Test.

Penggunaan statistik non parametrik karena jumlah subjek kurang dari 30 dan merupakan dua sampel yang saling berhubungan. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan skor hasil pretest dan posttest, apabila ada perbedaan antara pretest dan posttest, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok pra-persalinan mempunyai pengaruh terhadap kecemasan pada primigravida dalam menghadapi persalinan. Sebaliknya, jika tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest makakonseling kelompok pra-persalinan tidak berpengaruh terhadap kecemasan pada primigravida dalam menghadapi persalinan.



3.6 Prosedur Eksperimen

1. Tahap Persiapan

a. Peneliti mencari informasi mengenai jumlah primigravida pada bidan koordinator Puskesmas Tegal selatan, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah populasi dan sampel penelitian.

b. Perizinan

c. Pengukuran tingkat kecemasan subjek, dengan menggunakan skala kecemasan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale).

d. Konfirmasi kesediaan subjek untuk mengikuti konseling kelompok konseling prapersalinan dengan cara menandatangani surat kesediaan.

2. Tahap pelaksanaan

a. Tahap I  	: tahap pembentukan.

b. Tahap II	 : tahap peralihan.

c. Tahap III 	: tahap pegiatan.

d. Tahap IV 	: tahap pengakhiran. 





3. Tahap pengolahan data

Setelah selesai pengambilan data, dilakukan pengolahan data. Data hasil penelitian, yaitu tingkat kecemasan primigravida, diolah dan dianalisis dengan bantuan program  komputer yaitu  software statistik. Pengolahan data dilakukan dengan uji non parametric U Mann- Whitney dengan pertimbangan jumlah subjek yang kurang dari 30 orang.



























BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Penelitian ini merupakan kajian ilmiah tentang keefektifan konseling kelompok pra-persalinan terhadap kecemasan ibu hamil pertama (primigravida) di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui efek konseling kelompok pra-persalinan terhadap kecemasan primigravida dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Tegal Selatan. Pada bab ini akan diuraikan proses, hasil dan pembahasan penelitian. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut:



4.1 Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian diharapkan dapat memperlancar penelitian yang akan dilakukan. Persiapan yang dilakukan meliputi perijinan, pembuatan modul konseling kelompok pra-persalinan dan dikoordinasikan dengan bidan koordinator, kesepakatan waktu penelitian dengan pihak Puskesmas Tegal Selatan, persiapan tempat penelitian dan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses konseling kelompok, pemilihan subjek penelitian, dan pengelompokan subjek penelitian menjadi dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun rangkaian penelitian adalah sebagai berikut :



 (
74
)

4.1.1 Proses Perijinan

Persiapan penelitian dilakukan untuk memperlancar proses penelitian, yaitu salah satu persiapan yang dilakukan adalah melakukan beberapa tahap perijinan. Pertama, peneliti meminta surat permohonan ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor 2008/UN37.1.1/PP/2013  dan ditujukan pada Kepala Kesbangpolinmas Kota Tegal, kemudian Kesbangpolinmas Kota Tegal mengeluarkan surat permohonan  ijin pelaksanaan penelitian di Puskesmas Tegal Selatan dengan nomor 070/180/2013 yang ditujukan kepada Kepala Bapeda. Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesbangpolinmas kemudian, Kepala Bapeda mengeluarkan  surat rekomendasi permohonan ijin riset dengan nomor surat 071/173/V/2013 yang kemudiaan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dan kepala UPTD Puskesmas Tegal Selatan.  Setelah mendapat ijin dari Kepala Puskesmas Tegal Selatan, peneliti melakukan study pendahuluan dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian yang terdiri dari pengambilan data pretest, pemberian perlakuan, dan pengambilan data posttest.

Penelitian ini dilakukan selama 22 hari yaitu dimulai tanggal 21 april 2013 sampai dengan tanggal 12 mei 2013. Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Tegal UPTD Puskesmas Tegal Selatan dengan nomor surat 071/187.





4.1.2 Penentuan Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek yang memenuhi karakteristik populasi yaitu, ibu primigravida (hamil pertamakali), masuk di usia kehamilan trimester ke tiga (usia tujuh hingga sebelum waktu persalinan), tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan, mengalami kecemasan pada tingkat atau kategori sedang, dan bersedia mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Pengukuran tingkat kecemasan dilakukan dengan menggunakan HARS yang berisi 14 item pernyataan, dan berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa, sebanyak 1 orang masuk kategori normal, 5 orang masuk ke dalam kategori rendah, dan 14 orang masuk kedalam kategori sedang.

Subjek kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dengan  rician 7 primigravida masuk kedalam kelompok eksperimen dan 7 primigravida masuk ke dalam kelompok kontrol.

Tabel 4. 1 Subjek Penelitian

		NO.

		Nama

		Usia

		Usia Kehamilan

		Kelompok



		1.

		Kadariyah 

		37 tahun

		7 bulan

		Eksperimen



		2.

		Aviv Handayani

		26 tahun

		8 bulan

		Eksperimen



		3.

		Trisnawati

		30 tahun

		8 bulan

		Eksperimen



		4.

		Nur noviyanti

		23 tahun

		7  bulan

		Eksperimen



		5.

		Tri astuti 

		26 tahun

		7 bulan

		Eksperimen



		6.

		Musaidah 

		33 tahun

		8 bulan

		Eksperimen



		7.

		Ani Irmawati

		26 tahun

		7 bulan

		Eksperimen



		8.

		Ani Safitri

		22 tahun

		8 bulan

		Kontrol



		9.

		Rahmi nurhidayah

		25 tahun

		8 bulan

		Kontrol



		10.

		Darsiti

		27 tahun

		7 bulan

		Kontrol



		11.

		Sofiati 

		18 tahun

		7 bulan

		Kontrol



		12.

		Yuli Ismiati

		23 tahun

		7 bulan

		Kontrol



		13.

		Ria safitri

		31 tahun

		8 bulan

		Kontrol



		14.

		Tri Setyorini

		30 tahun

		7 bulan

		Kontrol







4.1.3 Persiapan Instrumen Penelitian

4.1.3.1 Instrumen

Alat ukur untuk mengukur tingkat kecemasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang  mengadopsi skala rating kecemasan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) yang sudah sering digunakan sebagai alat pengukur keparahan kecemasan dan telah terstandar diakui secara internasional. Terdiri dari 14 item pernyataan yang merupakan symptom dari kecemasan, skala ini telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trila clinik yaitu 0,93 dan 0, 97. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan menggunakan skala HARS akan diperoleh hasil yang valid dan reliabel (British Journal of Medical Psychology volume 32, 1959 : 50-55).

Cara penilaian kecemasan dengan memberikan nilai berdasarkan kategori :

1. 0 = tidak ada gejala sama sekali

1. 1 = satu dari gejala yang ada

1. 2 = separuh dari gejala yang ada

1. 3 = lebih dari ½ gejala yang ada

1. 4 = semua gejala ada

Penentuan derajat kecemasan, dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil :

1. Skor < 17	= kecemasan ringan

1. Skor 18-24	= kecemasan sedang

1. Skor 25-30	= kecemasan berat

4.1.3.2 Menyusun modul  konseling kelompok pra-persalinan

Penyusunan modul kegiatan konseling kelompok pra-persalinan dilakukan dengan menentukan tahapan konseling yang terdiri dari empat tahapan, kemudian berdasarkan kelima tahapan tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses konseling kelompok. Empat tahapan dalam proses konseling kelompok adalah ; tahap I (pembentukan), tahap ke II (peralihan), tahap III (kegiatan), dan tahap IV (penutupan). 

Pelaksanaan program konseling, dilakukan dengan melakukan pengulangan pada tahap ke tiga atau tahap inti dari proses konseling. Rangkaian tahapan  konseling kelompok pra-persalinan adalah sebagai berikut :

Tahap pertama  merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian atau seluruh anggota. Dalam tahap pembentukan ini peranan pemimpin kelompok hendaknya memunculkan dirinya sehingga tertangkap oleh para anggota sebagai orang yang benar-benar bisa dan bersedia membantu para anggota untuk mencapai tujuan mereka.

Pada tahap kedua,  pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menawaran apakah para anggota sudah siap memulai kegiatan lebih lanjut. Tugas pemimpin dalam hal ini adalah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang dapat timbul sehingga diperoleh suasana kebersamaan dan semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.

Tahap ketiga, merupakan tahap inti dari kegiatan konseling. Pada tahap ketiga ini mendapatkan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok, hubungan antaranggota kelompok tumbuh dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Demikian pula, saling tanggap dan tukar pendapat berjalan dengan lancar. Para anggota bersikap saling membantu, saling menerima, saling kuat menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan.

Tahap keempat, merupakan tahap pengakhiran. Jelaslah bahwa kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, kegiatan kelompok ini kemudian menurun, dan selanjutnya kelompok akan  mengakhiri kegiatannya pada saat yang dianggap tepat. Pada akhir kegiatan hendaknya para anggota kelompok merasa telah memetik suatu hasil yang cukup berharga dari kegiatan kelompok yang diikutinya itu.



0. Pelaksanaan Penelitian

0. Tempat

Tempat pelaksanaan perlakuan dilaksanakan di ruang pertemuan UPTD Puskesmas Tegal Selatan. Ruang tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dengan situasi tempat yang luas dan nyaman sebagai tempat pelaksanaan perlakuan.

0. Waktu

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dua kali, yaitu pada saat pretest dan posttest. Pretest dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan total jumlah 14 orang ibu primigravida, dilaksanakan pada tanggal 21 april 2013, setelah dilakukan pretest kemudian para subjek diberikan penjelasan  mengenai konseling kelompok pra-persalinan, bagaimana pelaksanaan, tujuan  juga manfaat yang didapat dengan mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Kemudian, subjek yang bersedia mengikuti konseling kelompok pra-persalinan mengungkapkan kesdiaanya mengikuti kegiatan tersebut dengan menandatangani surat kesediaan mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Hal tersebut dilakukan karena mengingat sifat konseling kelompok yang tertutup, artinya peserta diharapkan mampu mengikuti proses konseling hingga akhir dengan peserta yang tetap sehingga diperlukan kesediaan serta komitmen dari peserta konseling kelompok pra-persalinan.

Pemberian perlakuan berupa kegiatan konseling kelompok yang dilakukan selama 22 hari, dengan dilakukan perlakuan dua kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari kamis dan minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di sore hari dengan lamanya waktu pertemuan antara satu setengah hingga dua jam (mulai pukul 15.00-17.00). pertemuan ini dilakukan sore hari agar tidak mengganggu jam kerja. Rangkaian pelaksanaan konseling kelompok pra-persalinan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

		No

		Hari, tanggal

		Kegiatan

		Tujuan

		Tempat



		1.

		Minggu,

 21 april 2013

		Pengukuran kecemasan dan surat kesediaan

		Seleksi subjek penelitian, dan pretest

		Ruang pertemuan 



		2.

		Minggu,

28 april 2013

		Relaksasi, dan konseling kelompok

		Pemberian perlakuan

		Ruang pertemuan



		3.

		Kamis,

  2 mei 2013

		Pemberian konseling kelompok pra-persalinan

		Pemberian perlakuan

		Ruang pertemuan



		4.

		Minggu,

5 mei 2013

		Pemberian konseling kelompok pra-persalinan

		Pemberian perlakuan

		Ruang pertemuan



		5.

		Kamis, 

9 mei 2013

		Pemberian Konseling kelompok pra-persalinan

		Pemberian perlakuan

		Ruang pertemuan



		6.

		Minggu, 

12 mei 2013

		Pengakhiran dan Posttest 

		Pengakhiran dan posttest

		Ruang pertemuan







Pada pertemuan pertama dilakukan pengukuran tingkat kecemasan awal untuk  menyaring subjek yang bersedia untuk mengikuti konseling kelompok pra-persalinan juga digunakan sebagai data awal sebelum dilakukan perlakuan (pretest). Pada pertemuan kedua diperagakan gerakan relaksasi guna memberikan pengalaman perbedaan perasaan tegang dan relaks pada ibu hamil dan memulai menjalin keterbukaan dengan para peserta. Pertemuan selanjutnya, dilakukan proses konseling kelompok dengan, mengangkat materi kecemasan menghadapi persalinan kemudian dibahas secara bersama-sama  menggunakan prinsip dinamika kelompok. Proses konseling kelompok dilakukan hingga beberapa kali pertemuan hingga dirasa proses konseling kelompok sudah berhasil. diakhir proses konseling dilakukan pengukuran tingkat kecemasan primigravida setelah mengikuti proses konseling (posttest) pada tanggal 12 mei 2013, kemudian proses konseling kelompok diakhiri.

0. Subjek penelitian

2. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil primigravida di dilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan, dengan karakteristik:

1. Ibu primigravida (kehamilan pertama).

1. Tercatat bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan.

1. Rentang usia kehamilan masuk ke trimester III (usia kehamilan 6-9 bulan)

1. Mengalami kecemasan pada kategori sedang

1. Subjek bersedia atau setuju untuk mengikuti konseling pra-persalinan dengan bukti menandatangani surat kesediaan.

4.2.3.2 Subjek 

Peneliti membagi subjek ke dalam kelompok kontrol (KK) dan kelompok eksperimen (KE). Berdasarkan data yang didapatkan di Puskesmas Tegal Selatan, ibu hamil dalam lingkungan kerja Puskesmas Tegal Selatan berjumlah 383 orang, dengan jumlah ibu primigravida di Puskesmas Tegal Selatan secara keseluruhan berjumlah 20 orang.

0. Metode pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan data purposive sampling, di dapatkan sebanyak  20 primigravida yang memenuhi kriteria populasi yang diinginkan. Untuk menentukan sampel dengan kriteria kecemasan pada kategori sedang, dilakukan pengukuran dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), untuk mengetahui tingkat kecemasan yang dialami primigravida. Pengukuran tingkat kecemasan tersebut,  dilakukan oleh peneliti dan petugas kesehatan. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa, sejumlah 1 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat normal, 5 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat rendah ,dan  14 orang primigravida mengalami kecemasan pada tingkat sedang. Berdasarkan hasil tersebut diambilah 14 orang primigravida yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, sebanyak 7 orang masuk kedalam kelompok kontrol dan 7 orang masuk kedalam kelompok eksperimen.   

0. Hambatan 

Hambatan yang dialami peneliti selama dilakukannya penelitian adalah kondisi ibu hamil yang sangat dipengaruhi oleh keadaan hormonal dan fisiologis seperti; perubahan mood, kontraksi secara tiba-tiba, pusing, mual dan keluhan fisik lainnya seringkali  membuat perubahan yang tidak terduga meskipun jadwal telah ditetapkan bersama. Hal tersebut membuat peneliti melakukan berbagai macam bentuk usaha guna mendorong serta mendatangkan subjek untuk mengikuti proses konseling hingga akhir.    



0. Hasil Penelitian

0. Hasil uji validitas dan Reliabilitas

      Penelitian ini tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas karena alat tes yang digunakan mengadopsi skala rating kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Sedangkan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) merupakan alat ukur tingkat kecemasan yang sudah baku dan diterima secara internasional dengan validitas sebesar 0, 93 dan reliabilitas sebesar 0,98. HARS dianggap sebagai alat ukur yang valid dan reliabel digunakan sebagai isntrumen (Sumanto,dkk, 2011: 85).

0. Uji Hipotesis

      Hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah ”konseling kelompok pra-persalinan efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida menghadapi persalinan di Puskesmas Tegal Selatan”. Subjek kelompok eksperimen dan kontrol sama-sama berjumlah tujuh orang atau total subjek sejumlah 14 orang, maka pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan non parametrik uji Wilcoxon Mann-Whitney Test. Oleh karena penelitian ini menggunakan non parametrik maka tidak menggunakan uji asumsi sehingga tidak ada uji linieritas maupun uji homogenitas. Uji hipotesis menggunakan teknik statistik Uji Wilcoxon Mann-Whitney Test dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Uji Hipotesis



		No

		Kelompok

		Z

		Sig

		Kesimpulan



		1.

		Pre Kontol dengan Post Kontrol 

		,000

		1,000

		Ha ditolak



		2.

		Pre Eksperimen dengan Post Eksperimen

		,002

		,001

		Ha diterima



		3.

		Pre Kontrol dengan Pre Eksperimen 

		,211

		,259

		Ha ditolak



		4.

		Post Kontrol dengan Post Eksperimen

		,001

		,001

		Ha diterima 







Berdasarkan tabel 4.4 menggunakan acuan nilai alpha sebesar 0,05 dan taraf signifikansi 5%. Oleh karena itu, Ha akan diterima jika taraf  p < 0,05 (Arikunto, 2006:77). Berdasarkan nilai signifikansi  pretest kelompok kontrol dengan posttest kelompok kontrol 1,000 atau p > 0,05  maka Ha ditolak artinya, bahwa tidak ada perbedaan kecemasan sebelum dan sesudah tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol. Hasil perbandingan antara pretest kelompok eksperimen dengan posttest kelompok eksperimen diperoleh signifikansi sebesar 0,001, atau p < 0,05 maka Ha diterima artinya, bahwa ada perbedaan kecemasan pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan. Hasil perbandingan antara pretest kelompok kontrol dengan pretest kelompok eksperimen diperoleh signifikansi 0,259 atau p >  0,05 maka Ha ditolak, artinya bahwa tidak ada perbedaan kecemasan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan. Hasil perbandingan antara posttest kelompok kontrol dengan posttest kelompok eksperimen diperoleh signifikansi  0,001 atau p < 0,05 maka Ha diterima, artinya bahwa ada perbedaan kecemasan pada kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen sebelum maupun sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ha dalam penelitian ini diterima artinya, bahwa  konseling pra persalinan efektif untuk menurunkan kecemasan primigravida menghadapi persalinan.

4.3.2.1 Uji Hipotesis Pada Kelompok Kontrol.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada pretest dan posttest primigravida yang masuk dalam kelompok kontrol adalah dengan menggunakan uji Man Whitney. Kelompok kontrol merupakan kelompok sampel penelitian yang tidak diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pra-persalinan melainkan kegiatan lainnya yang bersifat kelas ibu hamil sesuai dengan rutinitas jadwal kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak puskesmas randugunting. Hasil pretest dan posttest pada kelompok kontrol dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Mann-Whitney Test Sebelum (pretest) dan Sesudah (Posttest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol.



		Kelompok

		N

		Mean Rank

		Sum of Rank



		Pre-test Kelompok Kontrol

		7

		7,50

		52,50



		Post-test Kelompok Kontrol

		7

		7,50

		52,50



		Total

		14

		

		







Pada kelompok kontrol didapatkan nilai rata-rata sebesar 7,50 sebelum (pretest) konseling kelompok pra-persalinan, sedangkan rata-rata sebesar 7,50  sesudah (posttest) tanpa pemberian perlakuan konseling kelompok pra-persalinan melainkan kegiatan lainnya yang bersifat kelas ibu hamil sesuai dengan rutinitas jadwal kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak puskesmas randugunting. Nilai signifikansi yang diperoleh dengan uji Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan primigravida sebelum dan sesudah tanpa diberikan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Uji Analisis Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan Sesudah (Posttest) Tanpa Perlakuan Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok Kontrol.



		

		Kecemasan



		Mann Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2 tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

		24,500

52,500

,000

1,000

1,000







Nilai signifikansi sebelum dan sesudah tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol adalah 1,000. Interpretasi nilai p > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kecemasan secara signifikan antara sebelum (Pretest) dan sesudah (Posttest) pada kelompok kontrol.

4.3.2.2 Uji Hipotesis Pada Kelompok Eksperimen.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kecemasan antara pretest dan posttest pada kelompok eksperimen adalah uji Mann Whitney. Kelompok eksperimen merupakan kelompok sampel penelitian yang diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pr-persalinan. Hasil pretest dan posttest kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen sebagai berikut:

Tabel 4.6 Mann-Whitney Test Sebelum (Pretest) sesudah (Posttest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan Pada Kelompok Eksperimen.



		Kelompok

		N

		Mean Rank

		Sum of Rank



		Pre-test Klp. Eksperimen

		7

		11,00

		77,00



		Post-test Klp. Eksperimen

		7

		4,00

		28,00



		Total

		14

		

		







Pada kelompok eksperimen didapatkan rata-rata sebesar 11,00 sebelum (pretest) konseling kelompok pra-persalinan sedangkan rata-rata sebesar 4,00 sesudah (posttest) konseling pra-persalinan. Nilai signifikansi yang diperoleh dengan uji Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan kepercayaan diri sebelum dan sesudah perlakuan konseling pra-persalinan pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.7 Uji Analisis Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan Sesudah (Posttest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok Eksperimen



		

		Kepercayaan Diri



		Mann Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2 tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

		,000

28,000

-3,155

,002

,001





     

Nilai signifikansi sebelum dan sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen adalah 0,001. Interpretasi nilai p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa ada perbedaan kecemasan secara signifikan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pada kelompok eksperimen.

4.3.2.3 Uji Hipotesis Sebelum (Pretest) pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kecemasan primigravida sebelum (pretest) pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah uji Mann Whitney. Pretest kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen merupakan kondisi yang belum diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pra-persalinan. Hasil pretest kecemasan pada kedua kelompok sebagai berikut :

Tabel 4.8 Mann-Whitney Test Sebelum (Pretest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen.



		Kelompok

		N

		Mean Rank

		Sum of Rank



		Pre-test Kelompok Eksperimen

		7

		8,86

		62,00



		Pre-test Kelompok Kontrol

		7

		6,14

		43,00



		Total

		14

		

		







Rata-rata pretest kelompok eksperimen  didapatkan rata-rata 8,86 sedangkan rata-rata pretest kelompok kontrol adalah 6,14. Nilai signifikansi untuk mengetahui perbedaan kecemasan sebelum (pretest) diberikan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan  dengan uji Mann Whitney adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Analisis Kecemasan Sebelum (Pretest) pada Kelompok Kontrol dan Eksperimen



		

		Kepercayaan Diri



		Mann Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2 tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

		15,000

43,000

-1,252

,211

,259







Nilai signifikansi sebelum konseling keolmpok pra-persalinan pada kelompok kontrol dan eksperimen adalah 0,259. Interpretasi nilai p > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan, bahwa tidak ada perbedaan kecemasan secara signifikan sebelum (pretest) perlakuan pada kelompok kontrol dan eksperimen.

4.3.2.4 Uji Hipotesis Sesudah (Posttest) pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen.

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kecemasan sesudah (posttest) pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah uji Mann Whitney. Posttest kelompok kontrol merupakan pengukuran pada  kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pra-persalinan. Kemudian, posttest kelompok eksperimen merupakan pengukuran pada kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pra-persalinan. Hasil posttest kecemasan pada kedua kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.10 Mann-Whitney Test Sesudah (Posttest) pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen.



		Kelompok

		N

		Mean Rank

		Sum of Rank



		Post-testKelompok Eksperimen

		7

		4,00

		28,00



		Post-test Kelompok Kontrol

		7

		11,00

		77,00



		Total

		14

		

		







Rata-rata posttest kelompok eksperimen didapatkan rata-rata 4,00. sedangkan rata-rata posttest kelompok kontrol adalah 11,0. Nilai signifikansi untuk mengetahui perbedaan kecemasan sesudah (posttest) diberikan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol dan eksperimen dengan uji  Mann Whitney dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Uji Analisis Kecemasan Sesudah (Posttest) pada Kelompok Kontrol dan Eksperimen.



		

		Kepercayaan Diri



		Mann Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2 tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

		,000

28,000

-3,155

,001







Nilai signifikansi sesudah tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol dan eksperimen adalah 0,001. Interpretasi nilai p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa ada perbedaan kecemasan secara signifikan antara sesudah (Posttest) pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.



0. Hasil Penelitian Tambahan

2. Hasil Analisis Deskripsi

Hasil penelitian terlebih dahulu akan dideskripsikan mengenai gambaran variabel penelitian yang berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk mengetahui tingkat kecemasan primigravida menghadapi persalinan di Puskesmas Tegal Selatan. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, data hasil penelitian mengenai kecemasan sebelum dan sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2. Deskripsi Tingkat Kecemasan Kelompok Kontrol

1. Deskripsi tingkat kecemasan primigravida sebelum (Pretest) perlakuan konseling kelompok pra-persalinan

Data mengenai tingkat kecemasan primigravida pada kelompok kontrol di wilayah kerja Puskesmsas Tegal Selatan menggunakan skala rating kecemasan 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) sebanyak 14 aitem yang valid dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 0. Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan sebelum (pretest) pada kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan hasil penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil total sebagai berikut:

Tabel 4.12 Kriteria Kecemasan



		Rentang Skor

		Kategori



		X < 17

		Rendah



		X 18 – 24

		Sedang



		X 25-30

		Tinggi







Dilihat pada tabel 4.12 merupakan kriteria penilaian tingkat kecemasan skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan kecemasan sedang, dan skor 25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan primigravida sebelum (pretest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Skor Kecemasan Primigravida Sebelum (pretest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol.



		No

		Nama 

		Skor



		

		

		Preetest



		1

		Rahmi Nurhidayah 

		20



		2

		Ani Safitri

		23



		3

		Yuli Ismiati

		20



		4

		Sofiati

		24



		5

		Darsiti

		21



		6

		Ria Safitri

		20



		7

		Tri setyorini

		20







Tabel 4.13 merupakan hasil skor Kecemasan Primigravida Sebelum (pretest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol. Hasil skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil, bahwa berdasarkan total skor pretest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam kelompok kontrol, diketahui ketujuh subjek (primigravida) masuk kedalam kategori kecemasan sedang dengan kriteria skor kisaran 20 hingga 24. 



Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Kecemasan Primigravida pada Kelompok Kontrol Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan



		Interval

		Kategori

		f

		%



		X < 17

		Rendah

		0

		0



		X 18 – 24

		Sedang

		7

		100



		X 25-30

		Tinggi

		0

		0



		Total

		7

		100







Berdasarkan tabel 4.14 di atas diperoleh informasi bahwa sebelum (pretest) subjek kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan mayoritas memiliki kecenderungan kecemasan dalam kategori sedang. Subyek memiliki kecemasan sedang karena memiliki skor kecemasan berkisar 18 hingga 24 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini:



Gambar 4.1 Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Kontrol Sebelum Konseling Kelompok Pra-persalinan











1. Deskripsi tingkat kecemasan primigravida sesudah (posttest) perlakuan konseling kelompok pra-persalinan

Gambaran tingkat kecemasan primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan hasil penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil  sebagai berikut:

Tabel 4.15 Kriteria Kecemasan



		Rentang Skor

		Kategori



		X < 17

		Rendah



		X 18 – 24

		Sedang



		X 25-30

		Tinggi







Dilihat pada tabel 4.15 merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan kecemasan sedang, dan skor  25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Skor Kecemasan Primigravida Sesudah (Posttest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol.



		No

		Nama

		Skor



		

		

		Posttest



		1

		Rahmi Nurhidayah

		20



		2

		Ani Safitri

		23



		3

		Yuli Ismiati

		20



		4

		Sofiati

		24



		5

		Darsiti

		21



		6

		Ria Safitri

		20



		7

		Tri setyorini

		20







Tabel 4.16 merupakan hasil skor Kecemasan Primigravida Sesudah (posttest) Tanpa Konseling Kelompok Pra-persalinan Kelompok Kontrol. Hasil skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil, bahwa tidak ada perubahan dari skor pretest, berdasarkan total skor posttest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam kelompok kontrol, diketahui ketujuh subjek (primigravida) masuk kedalam kategori kecemasan sedang dengan kriteria skor kisaran 20 hingga 24. 

Tabel 4.17 kriteria kecemasan



		Interval

		Kategori

		F

		%



		X < 17

		Rendah

		0

		0



		X 18 – 24

		Sedang

		7

		7



		X 25 – 30

		Tinggi

		0

		0



		Total

		7

		100







Berdasarkan tabel  4.17 di atas didapatkan bahwa posstest subyek pada kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan memiliki kondisi yang sama seperti pretest yaitu mayoritas tetap memiliki tingkat kecemasan sedang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan pada subyek kelompok kontrol tidak berubah baik sebelum maupun sesudah perlakuan konseling kelompok pra-persalinan. Skor posttest  kecemasan subyek pada kelompok kontrol berkisar antara 18 sampai dengan 24 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 4.2 Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Kontrol Sesudah Konseling Kelompok Pra-Persalinan



2. Deskripsi Tingkat Kecemasan Kelompok Eksperimen

2. Deskriptif tingkat kecemasan primigravida sebelum (pretest) perlakuan konseling kelompok pra-persalinan.

Data mengenai tingkat kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen di wilayah kerja Puskesmsas Tegal Selatan menggunakan skala rating kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) sebanyak 14 aitem yang valid dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 0. Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan sebelum (pretest) pada kelompok kontrol tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan hasil penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil sebagai berikut:







Tabel 4.17 Kriteria Kecemasan



		Rentang Skor

		Kategori



		X < 17

		Rendah



		X 18 – 24

		Sedang



		X 25-30

		Tinggi







Dilihat pada tabel 4.17 merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan kecemasan sedang, dan skor 25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18 skor Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan Pada Kelompok Eksperimen.



		No

		Nama 

		Skor



		

		

		Pretest



		1

		Ani Irmawati

		20



		2

		Afiv Handrayani

		23



		3

		Kadariyah

		23



		4

		Trisnawati

		22



		5

		Tri Astuti

		21



		6

		Musaida

		24



		7

		Nur Noviyanti

		22







Tabel 4.18 merupakan hasil skor kecemasan primigravida sebelum (pretest) konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen. Hasil skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil berdasarkan total skor pretest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam kelompok Eksperimen, diketahui ketujuh subjek (primigravida) masuk kedalam kategori kecemasan sedang dengan kriteria skor kisaran 20 hingga 24. 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Kecemasan Primigravida pada Kelompok Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan



		Interval

		Kategori

		f

		%



		X < 17

		Rendah

		0

		0



		X 18 – 24

		Sedang

		7

		7



		X 25 – 30

		Tinggi

		0

		0



		Total

		14

		100







Berdasarkan tabel 4.19 di atas diperoleh informasi bahwa sebelum (pretest) subjek kelompok eksperimen dengan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan mayoritas memiliki kecenderungan kepercayaan diri dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan kondisi dari subyek kelompok eksperimen belum diberikan perlakuan. Subyek kelompok eksperimen sebelum perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dengan kategori sedang memiliki skor kecemasan berkisar 18 sampai dengan 24 (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini:



Gambar 4.3 Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan



2. Deskripsi tingkat kecemasan sesudah (posttest) perlakuan konseling kelompok pra-persalinan.

Gambaran tingkat kecemasan sesudah (posttest) pada kelompok eksperimen dengan perlakuan konseling kelompok pra-persalinan dapat dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan hasil penjumlahan nilai pernyataan 1 hingga 14 dengan hasil  sebagai berikut:

Tabel 4.20 Kriteria Kecemasan



		Rentang Skor

		Kategori



		X < 17

		Rendah



		X 18 – 24

		Sedang



		X 25-30

		Tinggi







Dilihat pada tabel 4.20 merupakan keriterian penilaian tingkat kecemasan skala ratting kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), yaitu : skor  kurang dari 17 sama dengan kecemasan ringan, skor 18 hingga 24 sama dengan kecemasan sedang, dan skor 25 hingga 30 sama dengan kecemasan berat. Dapat dilihat hasil pengkukuran dengan (HARS), diketahui skor kecemasan primigravida sesudah (posttest) pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21 Skor Kecemasan Primigravida sesudah (Posttest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan Pada Kelompok Eksperimen.



		No

		Nama 

		Skor



		

		

		Posttest



		1

		Ani Irmawati

		12



		2

		Afiv Handrayani

		14



		3

		Kadariyah

		15



		4

		Trisnawati

		15



		5

		Tri Astuti

		14



		6

		Musaida

		17



		7

		Nur Noviyanti

		15







Tabel 4.21 merupakan hasil skor kecemasan primigravida sesudah (posttest) konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen. Hasil skor merupakan  penjumlahan dari pernyataan 1 hingga 14 dengan menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Di dapatkan hasil berdasarkan total skor posttest dari ketujuh subjek yang masuk ke dalam kelompok Eksperimen, diketahui terjadi penurunan skor dari ketujuh subjek (primigravida) menuju ke dalam kategori kecemasan rendah dengan kriteria skor kisaran 14 hingga 17.











Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Kecemasan Primigravida Kelompok Eksperimen Sesudah Konseling Kelompok Pra-Persalinan



		Interval

		Kategori

		f

		%



		X < 17

		Rendah

		7

		7



		X 18 – 24

		Sedang

		0

		0



		X 25 – 30

		Tinggi

		0

		0



		Total

		7

		100







Berdasarkan tabel 4.22 di atas didapatkan bahwa posstest subyek pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pra-persalinan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang relatif menurun sebesar 100% subyek pada  kelompok eksperimen dalam kategori rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan  primigravida pada kelompok eksperimen mengalami penurunan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pra-persalinan. Skor posttest  kecemasan subyek pada kelompok eksperimen kategori rendah dengan total skor < 17  (terlampir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:















Gambar 4.4 Diagram Persentase Kecemasan Primigravida Kelompok Eksperimen Sesudah Konseling Kelompok Pra-Persalinan



0. Deskripsi Tingkat Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan Sesudah (Posttest) Kelompok Kontrol dan Eksperimen

Gambaran hasil penelitian tentang perbedaan tingkat kecemasan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pemberian konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen dan tidak diberikan perlakuan pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut:













Tabel 4.23 Perbedaan Kecemasan Primigravida Sebelum (Pretest) dan sesudah (posttest) Konseling Kelompok Pra-Persalinan pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen.

		No

		kelompok Eksperimen 

		No

		Kelompok Kontrol



		

		Nama

		Pre

		Post

		

		Nama

		Pre

		Post



		1

		Ani Irmawati

		20

		12

		1

		Rahmi Nurhidayah 

		20

		20



		2

		Afiv Handrayani

		23

		14

		2

		Ani Safitri

		23

		23



		3

		Kadariyah

		23

		15

		3

		Yuli Ismiati

		20

		20



		4

		Trisnawati

		22

		15

		4

		Sofiati

		24

		24



		5

		Tri Astuti

		21

		14

		5

		Darsiti

		21

		21



		6

		Musaida

		24

		17

		6

		Ria Safitri

		20

		20



		7

		Nur Noviyanti

		22

		15

		7

		Tri setyorini

		20

		20







	Berdasakan tabel 4.23 diketahui perubahan antara skor pretest dan posttest kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen. Seluruh subjek pada kelompok eksperimen mengalami perubahan, ditunjukkan dengan penurunan skor. skor pretest masuk kedalam kategori kecemasan sedang dengan kriteria skor antara 20 hingga 24, menurun pada posttes ke dalam kategori kecemasan rendah dengan kisaran skor 12 hingga 17. Perubahan tersebut berarti, bahwa  terjadi penurunan tingkat kecemasan yang dialami primigravida pada kelompok eksperimen setelah mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Sedangkan hasil pretest dan posttest kecemasan primigravida pada kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan. Seluruh subjek pada kelompok kontrol tidak mengalami perubahan, diketahui dari skor total yang  relatif tetap. Skor pretest dan posttest masuk kedalam kategori sedang, dengan kisaran skor 20 hingga 24. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan kecemasan primigravida pada kelompok kontrol, hal tersebut dikarenakan primigravida tidak mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. 

Tabel 4.24 Mean Rank Sebelum dan Sesudah Konseling Kelompok Pra-persalinan pada Kelompok Kontrol.



		Kelompok 

		N

		Mean Rank

		Sum of Ranks



		Pre-test Kelompok Kontrol

Post-test Kelompok Kontrol

Total 

		7

7

14

		7,50

7,50

		52,50

52,50







	Berdasarkan tabel 4.24 hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Mann-Whitney Test didapatkan mean rank pretest pada kelompokkontrol  sebesar 7,50 dan mean rank untuk posttest kelompok kontrol sebesar 7,50. 

Tabel 4.25 Mean Rank  Sebelum dan Sesudah Konseling Kelompok Pra-persalinan pada Kelompok Eksperimen.



		Kelompok 

		N

		Mean Rank

		Sum of Ranks



		Pre-test Kelompok Eksperimen

Post-test Kelompok Eksperimen

Total 

		7

7

14

		11,00

4,00

		77,00

28,00







	Berdasarkan tabel 4.25 hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Mann-Whitney Test didapatkan mean rank Pretes pada kelompok eksperimen sebesar 11,00 dan mean rank posttest kelompok eksperimen sebesar 4,00. Untuk mempersingkat hasil perhitungan mean rank hasil Pretest dan Posttes pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26 Mean Rank sebelum (Pretest) dan Sesudah (Posttest) kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol.

		Kelompok Kontrol

		Kelompok Eksperimen



		Pretest

		Posttest

		Pretest

		Posttest



		7,50

		7,50

		11,00

		4,00











	Sesuai dengan tabel 4.26 di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat kecemasan yang dialami primigravida sebelum dan sesudah tanpa perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok kontrol dengan mean rank 7,50 dan 7,50 menunjukkan bahwa, tingkat kecemasan primigravida pada kelompok kontrol cenderung sama. Sedangkan kecemasan yang dialami primigravida sebelum dan sesudah  perlakuan konseling kelompok pra-persalinan pada kelompok eksperimen dengan mean rank sebesar 11,00 dan 4,00 menunjukkan bahwa, kecemasan pada kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan relatif menurun setelah diberikan perlakuan.



0. Pembahasan

	Kecemasan merupakan respon alami sebagai tanda bahaya akan suatu hal yang tidak menyenangkan  dan dapat terjadi pada siapa saja, tak terkecuali terjadi pula pada primigravida. Namun, apabila kecemasan yang dialami oleh primigravida terjadi secara berkelanjutan dan semakin meningkat selama proses kehamilan tentu akan berimplikasi pada jiwa ibu dan bayi dalam kandungannya. Secara psikologis, ibu yang tidak tenang dapat menurunkan kondisi tersebut kepada bayinya sehingga bayi mudah merasa gelisah, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya seiring ia tumbuh besar. Kecemasan yang dialami oleh primigravida dapat dilihat pada perilakunya sehari-hari.

Konseling kelompok pra-persalinan merupakan cara penyelesaian masalah kecemasan yang dialami primigravida, yang dilakukan pada trimester ketiga dengan menggunakan prinsip dinamika kelompok untuk memberikan umpan balik dan pengalaman belajar. Dalam prosesnya konseling kelompok dilakukan dengan menerapkan diskusi terarah yang dilakukan oleh para subjek guna mencapai tujuan bersama. Dengan cara membandingkan hasil skor antara preetest dan posttest didapatkan hasil bahwa tidak ada perubahan tingkat kecemasan primigravida pada kelompok kontrol. Kemudian,  ada perubahan tingkat kecemasan primigravida pada kelompok eksperimen. Perubahan berupa penurunan tingkat kecemasan pada primigravida ini menandakan bahwa konseling kelompok pra persalinan memberikan manfaat.

Konseling kelompok pra persalinan mampu menurunkan kecemasan yang dialami primigravida dengan beberapa proses yang dilakukan di dalamnya. Gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi dapat terjadi salah satunya karena masalah yang dipendam dan dilupakan. Dan pada umumnya, orang yang menghadapi masalah-masalah emosional, mereka menghadapi situasi yang menyedihkan, mengecewakan, dan  menjengkelkan seringkali tidak mau mengungkapkannya kepada orang lain. Kenyataannya, suatu masalah yang makin dipendam dan diusahakan untuk dilupakan seringkali memicu berbagai ganggun fisik dan psikologis. Dalam kegiatan konseling kelompok pra-persalinan ini, primigravida  didorong untuk dapat mengungkapkan pengalaman, perasaan dan pendapatnya. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok, primigravida di stimuli untuk saling berdiskusi dan mampu mengungkapkan segala macam perasaan, emosi, atau pikiran-pikiran yang menggangunya dengan tujuan untuk membantu melepaskan dari penderitaan emosional yang dialami oleh primigravida. Pelepasan emosi-emosi yang terpendam ini, sering disebut sebagai katarsis. Dalam konseling kelompok pra-persalinan, orang lain (atau ibu hamil yang dianggap memiliki kesamaan latar belakang) dalam satu kelompok berperan sebagai media katarsis atau penampung segala macam keluhan subjek yang mengungkapkan segala macam perasaan, emosi atau pikiran-pikiran yang menggangunya dengan harapan dapat meringankan beban primigravida. Pada pelaksanaannya, konseling kelompok pra-persalinan membuat primigravida menangis saat mengungkapkan perasaan yang mengganggu, hal ini wajar dan diberikan kesempatan untuk terus menangis hingga puas dan merasa lega. Kemudian, primigravida juga dibantu untuk melakukan perubahan, mendapatkan pengalaman baru serta pemahaman baru tentang persalinan yang sehat dan lancar. Singgih (1996: 34) menjelaskan bahwa:

“Konseling kelompok mendorong perubahan yang diharapkan terjadi pada konstelasi kepribadian klien secara menyeluruh. Perubahan yang diharapkan terjadi akan bersifat menetap, jadi akan mengubah atau mengganti bagian dari kepribadian yang tidak baik (pathologis) menjadi sesuatu baru yang baik dan bisa diterima  oleh pribadinya maupun lingkungan hidupnya”.  

 

Pada saat primigravida telah mampu mengungkapkan semua perasaan yang menggangu dan merasa lega, hal tersebutlah yang mendorong penurunan kecemasan yang dialami oleh primigravida.	

	Penurunan  kecemasan primigravida setelah mengikuti konseling kelompok pra-persalinan, terjadi karena perasaan senasib seperjuangan yang mendorong terwujudnya katarsis. Selain itu, dilakukan pula latihan relaksasi otot yang berguna untuk menciptakan kondisi relaks pada primigravida. Diharapkan dengan kondisi relaks baik pada  tubuh dan pikiran dapat  memicu pelepasan hormon yang  akan membantu  menurunkan kecemasan. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum terjadi penurunan tingkat kecemasan yang dialami oleh primigravida setelah mengikuti konseling kelompok pra-persalinan. Keseluruhan subjek, dengan presentase 100 % pada kategori sedang  saat pretest menurun sebesar 100% ke dalam kategori kecemasan rendah pada saat posttest. Artinya konseling kelompok dengan menggunakan teknik relaksasi memberikan manfaat positif bagi primigravida dalam mengelola kecemasannya. Latihan relaksasi membantu primigravida untuk mencapai ketenangan, hasil relaksasi secara maksimal dirasakan oleh subjek yang memiliki sensitifitas akan perubahan sensasi tegang dan relaks selama proses latihan. Latihan relaksasi  otot terbukti dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh (Aprilia & Ritchmond, 2001 : 115) bahwa kelas relaksasi pada ibu hamil mampu membantu ibu untuk mempersiapkan body, mind, and soul dengan melatih pikiran bawah sadar, diharapkan ibu hamil bisa memprogram ulang tubuh, sehingga tubuh akan bekerja secara harmonis dalam masa kehamilan dan persalinan.

	Faktor psikis dalam menghadapi persalinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lancar tidaknya proses kelahiran. Ketenangan dan kesiapan secara psikologis pada primigravida akan membantu memperlancar proses persalinan. Sedangkan ketika ibu hamil mengalami kecemasan dan stres, maka secara tidak langsung otak akan bekerja dan mengeluarkan corticotrophin-releasing hormone (CHR). CHR merupakan master hormon stres yang akan memicu pelepasan hormon stres glukokortikoid. Dengan dirangsang oleh glukokortikoid dan hormon stres lainnya, seperti adrenalin, maka otak dan tubuh akan mengalami ketegangan dan krisis. Pola normal dari hormon CHR dalam masa kehamilan yaitu, dimulai pada trimester kedua kehamilan, tingkat corticotrophin-releasing hormone (CHR) meningkat. Kemudian dalam tiga bulan terakhir kehamilan, atau trimester ketiga, kadar corticotrophin-releasing hormone (CHR) meningkat lebih tinggi, hal ini akan merangsang produksi glukokortikoid berlebih dari ibu, dan hasilnya terjadi ketegangan dan kekakuan otot tubuh (Aprilia&Ritchmond, 2011: 128). Setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pra-persalinan dengan metode relaksasi,  membantu primigravida untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman baru melalui dinamika kelompok yang terjadi selama proses konseling. Dengan mulai terbentuknya kondisi yang relaks mempermudah terbentuknya konsentrasi, maka akan mendorong otot-otot saling bekerjasama dengan sempurna selama kehamilan hingga persalinan kelak, karena mereka dirancang untuk melahirkan . Selain itu, Primigravida belajar bagaimana untuk mencapai relaksasi, bebas dari perlawanan yang menciptakan rasa takut. ketika tercapainya kondisi relaksasi, maka primigravida dapat mengakses sifat primitif pada otak belakangnya sehingga memicu pengeluran hormon endorfin. Dijelaskan oleh (Aprilia&Ritchmond, 2011: 206) bahwa endorfin memiliki struktur yang molekularnya sangat serupa dengan morfin, hanya dengan kekayaan kimia yang berbeda. Karena endorfin adalah hormon alami yang diproduksi oleh tubuh manusia, maka endorfin adalah penghilang rasa sakit yang terbaik, selain itu juga bermanfaat untuk mengurangi stress, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperlambat proses penuaan.  Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor psikologis sangat berkaitan dan menentukan reaksi fisiologis kehamilan dan persalinan. ketenangan yang didapatkan setelah mengikuti proses konseling kelompok dengan metode relaksasi  memberikan ketenangan dan kesiapan secara psikologis pada primigravida sehingga akan membantu memperlancar proses persalinan.

	Hasil penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Shawn (dalam Aprilia & Ritchmond, 2001: 116) yang menyebutkan bahwa fase aktif pada wanita primigravida (bersalin pertama kali) adalah 12 jam, sementara pada wanita yang  yang mengikuti kelas relaksasi, fase aktifnya 4,5 jam. Sementara kala II (kala pengeluaran) saat persalinan pada primigravida rata-rata adalah 2 jam, sedangkan pada wanita yang mengikuti kelas relaksasi lama kala adalah 1 jam. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ketenangan yang dihasilkan dari latihan relaksasi, memberikan manfaat pada kelancaran proses persalinan. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Am J  (dalam Aprilia & Ritchmond, 2001: 116), menunjukan hasil bahwa wanita yang mengikuti kelas relaksasi akan memiliki emosional yang lebih positif dan tidak mengalami masalah psikologis postpartum (setelah persalinan) dibandingkan dengan wanita yang tidak mengikuti kelas relaksasi.

	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2011: 1)  dan Anatagia (2010: 1) dapat memperkuat temuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relaksasi secara efektif terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan dan resiko tinggi kecemasan pada kehamilan primigravida (kehamilan pertama).

	Data yang diperoleh mengungkapkan hasil yang lebih rinci mengenai keefektivan konseling kelompok pra-persalinan untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida, maka ditemukan bagaimana penurunan tingkat kecemasan yang dilami primigravida. Gambaran lebih spesifik tentang penurunan tingkat kecemasan tersebut dilihat dari perubahan skor sebelum (preetest)  dan setelah (posttest) subjek mengikuti proses konseling kelompok.

	Hasil pretest menunjukkan bahwa, dari 20 subjek diketahui persentase kecemasan ibu  primigravida di wilayah kerja puskesmas tegal selatan yaitu: sebesar 70 % atau sebanyak 14 subjek mengalami kecemasan dalam kategori sedang,  sebesar 25 % atau sebanyak 5 subjek mengalami kecemasan dalam kategori ringan, dan sebesar 5 % atau sebanyak 1 subjek mengalami kecemasan dalam kategori normal. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata primigravida di wilayah kerja Puskesmas Tegal Selatan mengalami kecemasan masuk ke dalam kategori kecemasan sedang. Sesuai dengan kriteria subjek penelitian, yaitu primigravida yang mengalami kecemasan pada kategori sedang, maka sebanyak 14  primigravida atau sebesar 100 %  subjek mengalami kecemasan yang masuk dalam kategori  kecemasan sedang. Kecemasan pada kategori sedang lebih banyak dialami oleh Primigravida,  hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyuni (dalam jurnal Ners Indonesia, 2011: 91) bahwa, kehamilan pertama kali merupakan suatu perjalanan baru bagi ibu primigravida. Peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya akan menimbulkan rasa cemas, takut, tegang bercampur was-was dan sebagainya. Hal tersebut didukung pula dengan penelitian yang berjudul “ Kecemasan Ibu Primigravida dalam Menghadapi Persalinan di Klinik Hj.Hadijah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa, Kecemasan pada ibu hamil dialami karena  persepsi ibu yang kurang tepat mengenai proses persalinan. Persalinan dipersepsikan sebagai proses yang menakutkan dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini membuat ibu hamil merasakan kecemasan yang hebat menjelang kelahiran bayinya. Selain itu, pada trimester ketiga tingkat kecemasan seorang ibu akan semakin meningkat sampai persalinan tiba. Nyeri selama persalinan juga merupakan salah satu faktor yang ditakuti oleh ibu ibu hamil sehingga menyebabkan kecemasan saat menjelang persalinan. Kemudian, pada umumnya ibu primigravida belum mempunyai bayangan mengenai kejadian-kejadiaan yang akan dialami pada akhir kehamilan hingga persalinan terjadi, sehingga hal ini menimbulkan kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan (Arafah & Aizar, 2011: 1).

	Hasil posttest pada penelitian ini menunjukkan bahwa, sebanyak 7 primigravida atau dengan presentase sebesar 100% mengalami penurunan kecemasan dari kategori kecemasan sedang menjadi masuk ke dalam kategori kecemasan ringan. Sedangkan pada subjek yang masuk dalam kelompok kontrol, atau sebanyak 7 primigravida atau dengan presentase sebesar 100%, relatif tidak menunjukkan perubahan dan tetap berada pada kategori kecemasan sedang. Perubahan yang ditunjukkan dengan penurunan kategori kecemasan tersebut menunjukkan bahwa konseling kelompok pra-persalinan memberikan efek positif bagi primigravida yang mengikuti, sehingga kecemasan yang dialami dalam menghadapi proses persalinan dapat menurun.

	Penelitian yang memperkuat hasil penelitian ini, adalah penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2011: 2) menghasilkan bahwa konseling menyebabkan mekanisme koping tercapai dan kecemasan menjadi minimal, sehingga ibu merasa aman dan nyaman selama persalinan.

	Hasil penelitian lainnya, dimuat dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang dilakukan oleh Rokhyani ( 2009: 1) menunjukkan hasil bahwa, konseling dengan teknik relaksasi efektif membantu siswa mengatasi kecemasan menghadapi ujian atau tes dari kategori tinggi menjadi kategori sedang. Serta membuktikan pula konseling mampu menurunkan skor kecemasan menghadapi ujian atau tes pada subjek kelompok eksperimen secara signifikan. Diperkuat juga dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh  Padmomartono (2012: 1) diperoleh hasil penelitian yaitu,  ada penurunan yang signifikan antara kelompok yang diberikan layanan dengan kelompok yang tidak diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik relaksasi pada taekwondo-in salatiga. Hal tersebut menunjukkan bahwa konseling kelompok dengan teknik relaksasi terbukti efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh subjek penelitian.

	Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling kelompok pra-persalinan efektif terhadap penurunan kecemasan primigravida di Puskesmas Tegal Selatan sesuai dengan tujuan penelitian. Konseling kelompok  pra-persalinan dapat menjadi solusi alternatif untuk menurunkan tingkat kecemasan yang dialami primigravida dalam menghadapi persalinan. Oleh karena itu konseling kelompok pra-persalinan dapat dikatakan berhasil karena telah menunjukkan penurunan skor kecemasan subyek penelitian. Subjek penelitian mulai memiliki rasa nyaman dan kecemasan mereka teratasi.



0. Kelemahan 

      Penelitian ini adalah penelitian eksperimen untuk mengetahui efek konseling kelompok pra-persalinan terhadap kecemasan primigravida menghadapi persalinan di Puskesmas Tegal Selatan. Setiap penelitian mempunyai kelemahan masing-masing. Menurut peneliti ada beberapa kelemahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Subjek penelitian yang telah dibatasi dengan kriteria : primigravida, mengalami kecemasan pada kategori sedang, dan bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok pra-persalinan. membuat ketersediaan subjek dilapangan sedikit jumlahnya.

1. Meskipun subjek telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses konseling secara berkelanjutan, namun seringkali kondisi fisik dan emosional ibu hamil yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa prediksi  membuat pelaksanaan sedikit terhambat karena peneliti harus menjemput subjek kerumah masing-masing. Kemudian HPL (Hari Perkiraan Lahir) bayi menentukan banyak atau sedikitnya waktu pertemuan konseling kelompok pra-persalinan.

1. Tidak dilakukannya try out modul dan alat pengumpul data.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN



5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, “Konseling kelompok pra-persalinan efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan primigravida menghadapi Persalinan”.

Penurunan kecemasan melalui konseling kelompok pra-persalinan  terjadi karena adanya perasaan senasib sepenanggungan yang kemudian mendorong terwujudnya katarsis selama proses konseling. Selain itu, di dorong pula dengan latihan relaksasi yang membantu primigravida untuk mempersiapkan body, mind and soul sehingga mampu bekerja secara harmonis menciptakan kondisi nyaman dan kecemasan mereka teratasi.



5.2 Saran

5.2.1 Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan 

 (
115
)      Kegiatan yang bertujuan untuk menurunan kecemasan pada primigravida dalam menghadapi persalinan dirasakan peneliti masih kurang sehingga konseling kelompok pra-persalinan memungkinkan untuk dijadikan model atau alternatif treatment untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecemasan menghadapi persalinan, yang dapat diterapkan di puskesmas tegal selatan, puskesmas dan rumah sakit bersalin yang lainnya.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

      Bagi peneliti selanjutnya, dilakukan pada sampel yang lebih banyak dengan memperhatikan HPL (Hari Perkiraan Lahir) untuk mendapatkan waktu yang relatif lebih lama agar pengaruh intervensi lebih nyata diketahui serta melalukan uji coba (Try Out) alat pengumpul data dan modul.
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LAMPIRAN 1 :

Instrumen Penelitian
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HAMILTON ANXIETY RATING SCALE (HAM-A)



Nama			:

Usia Kehamilan	:

Tanggal		:

Ini merupakan formulir penilaian ahli.  Disini terdapat beberapa frasa yang menggambarkan perasaan yang dialami seseorang. silahkan menilai setiap pernyataan dan memilih nomor yang paling menunjukkan tingkat keparahan selama seminggu terakhir. penilaian ini tidak dimaksudkan untuk menjadi diagnostik melainkan untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. 

 0= Tidak     1 = Ringan     2 = Sedang     3 = Berat     4 = Sangat parah

==========================================================

1. Perasaaan cemas

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
) (
0
)Kekhawatiran, mengantisipasi yang terburuk, antisipasi takut, cepat marah





2. Ketegangan

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)Perasaan tegang, respon kaget, gemetar, mudah menangis, perasaan gelisah, ketidakmampuan untuk bersantai.





3. Ketakutan

Gelap, orang asing, ditinggal sendirian, hewan, lalu lintas, keramaian

 (
3
) (
2
) (
4
) (
1
) (
0
)





4. Gangguan Tidur

Kesulitan untuk tertidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak memuaskan dan kelelahan saat bangun tidur, mimpi buruk, teror malam.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)



5. Gangguan kecerdasan

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)Sulit berkonsentrasi, mudah lupa





6. Perasaan depresi

Hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari, bangun awal.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)



7. Gejala somatik

Rasa sakit dan nyeri, berkedut,  kekakuan, gertakan  gigi, suara gemetar, kedutan otot.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)



8. Gejala sensorik

Perasaan ditusuk-tusuk, sensasi panas-dingin, penglihatan kabur, muka merah dan pucat serta merasa lemah.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)



9. Gejala kardiovaskular

Takikardi, menggigil, nyeri dada, denyut nadi mengeras, pingsan.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)







10. Gejala pernapasan

Rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, tersedak, menarik napas panjang, nafas yang sulit.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)



11. Gejala gastrointestinal

Sulit menelan, perut kembung, kepanasan, perut sebah, mual, muntah, kehilangan berat badan, sembelit

 (
1
) (
4
) (
3
) (
2
) (
0
)



12. Gejala urogenital

Sering kencing, tidak dapat menahan kencing.

 (
4
) (
2
) (
3
) (
1
) (
0
)



13. Gejala vegetatif

Mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, pucat, pusing dan sakit kepala, rambut rontok.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)



14. Perilaku saat wawancara

Gelisah,mondar-mandir,  jari-jari gemetar, mengkerutkan dahi atau kening, muka tegang, napas pendek dan cepat, wajah pucat, sering menelan.

 (
4
) (
3
) (
2
) (
1
) (
0
)

 (
TOTAL:
)



Mengetahui

Penilai



Muslikhati, Am. Keb., S.KM.
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Lembar Kesediaan Subjek

















LEMBAR KESEDIAAN



KONSELING KELOMPOK UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECEMASAN PRIMIGRAVIDA MENGHADAPI PERSALINAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama			: ..............................................................................................

Usia			: ..............................................................................................

Usia Kehamilan	: ..............................................................................................

Alamat			: ..............................................................................................

No Telp		: ..............................................................................................

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk  mengikuti kegiatan konseling kelompok  dan setuju untuk terlibat dalam kegiatan hingga kegiatan konseling  berakhir serta memberikan usaha yang terbaik untuk mencapai tujuan program tersebut. 

............................., ................... 2013

				



		Mengetahui,	

		

		Peserta,



		





		

		



		Trias Novitasari

		

		(Nama lengkap)









		





LAMPIRAN 3 :

Modul Konseling Kelompok

















Rancangan Operasional Konseling

KONSELING PRA-PERSALINAN

Tujuan			: Mengurangi tingkat kecemasan ibu primigravida trimester III dalam menghadapi proses persalinan

Jumlah Peserta	: 12 orang

Durasi			: 1-2 Jam













TAHAP  I: PEMBENTUKAN

Tema	: Pengenalan, Pelibatan diri dan Pemasukan diri



		No

		Nama Kegiatan

		Waktu

		Deskripsi Kegiatan

		Peralatan

		Tujuan

		Peranan Pemimpin Kelompok



		1.

		Ucapan selamat datang dan Presensi

		08.00-08.15

(15 menit)

		· Sebelum masuk ruangan, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

· Peserta mendapatkan snack dan Peserta memasuki ruangan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan

		· Daftar Hadir

· Bollpoin

· 5Snack

		Untuk mendata dan mengetahui jumlah peserta

		· Menampilkan diri secara utuh dan terbuka.

· Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, bersedia membantu dan penuh empati.

· Sebagai contoh.





		2.

		Sesi 1:
Perkenalan

		08.15-09.25

(10menit)

		· Pemimpin kelompok memperkenalkan diri dan menjelaskan secara terbuka akan peranannya dalam proses konseling.

· Anggota kelompok memperkenalkan diri.

		Tidak ada

		Agar antar pemimpin dengan anggota, serta antar anggota konseling kelompok saling mengenal, percaya, menerima dan membantu diantara para anggota.

		· 



		3.

		Sesi 2:

Mengungkapkan pengertian dan tujuan  konseling


		08.25-08.30
(5 menit)

		· Pemimpin kelompok menjelaskan tujuan  yang ingin dicapai dan menjelaskan cara yang hendak dilalui.

· Menampilkan tingkah laku yang tulus, hangat dan empati.

		Tidak ada

		Anggota memahami pengertian dan kegiatan kelompok dalam rangka bimbingan dan konseling pra-persalinan.

		



		4. 

		Sesi 3:

Menjelaskan  cara dan asas konseling 

		08.30-08.35

(5 menit)

		

		Tidak ada

		Tumbuhnya minat anggota untuk mengikuti kegiatan kelompok

		



		5. 

		Sesi 4:

Tehnik pertanyaan dan jawaban

		09.35-09.40

(5 menit)

		· Para anggota menulis jawaban atas suatu pertanyaan pada selembar kertas yang disediakan.

· Pemimpin kelompok memberikan pertanyaan, misal “siapa saya?” bagaimana suasana hari ini ? “apakah yang perlu kita lakukan sekarang?”.

		· Kertas

· bolpoin

		Dimulainya pembahasan mengenai tingkah laku dan perasaan dalam kelompok.

		



		7. 

		Sesi 6

Pretest

		10.00-10.30
(30 menit)

		· anggota kelompok diberikan skala kecemasan.

· Memberikan isntruksi pengisian skala kecemasan

· Memastikan anggota mengisi semua item yang diberikan

		· Skala kecemasan

· bolpoin

		Untuk mengetahui kecemasan awal yang dialami oleh para anggota sebelum mengikuti proses konseling kelompok pra-persalinan.

		



































TAHAP II: PERALIHAN

Tema : Pembangunan Jembatan antara Tahap Pertama dan Tahap ketiga



		No

		Nama Kegiatan

		Waktu

		Deskripsi Kegiatan

		Peralatan

		Tujuan

		Peran Pemimpin Kelompok



		

		Sesi 7 :

Menjelaskan Kegiatan yang Akan ditempuh Pada Tahap Berikutnya

		10.30-10.35

(5 menit)

		Pemimpin kelompok menjelaskan gambaran kegiatan  yang akan dilaksanakan ditahap selanjutnya pada anggota kelompok.



		Tidak ada

		· Terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau sikap tidak percaya untuk memasuki tahap selanjutnya.

· Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan.

· Makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok.

		· Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka

· Tidak mempergunakan cara-cara yaang bersifat langsung atau mengambilalih kekuasaannya.

· Membuka diri, sebagai contoh, dn penuh empati



		

		Sesi 8 :
Mengamati Kesiapan Anggota

		10.35-10.40
(5 menit)

		Pemimpin kelompok melakukan pengamatan akan kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti tahap selanjutnya.

		

		

		



		

		Sesi 9 :
Membahas Suasana yang Terjadi dan memberikan contoh  masalah pribadi anggota kelompok.

		10.40-10.45

(5 menit)

		Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota bagaimana perasaan para anggota dan tetap menjaga suasana kebersamaan dalam kelompok.

Kemudian memberikan contoh masalah pribadi anggota kelompok, untuk memancing pembicaraan.

		Tidak ada

		

		



		

		Sesi 10 :

Meningkatkan Keikutsertaan Anggota

		10.45-10.50

(5 menit)

		Pemimpin kelompok mendorong agar para anggota kelompok ikut serta dalam proses konseling dan mengamati apabila ada anggota kelompok yang mengambil porsi berlebihan atau mungkin sebaliknya, terdapat anggota kelompok yang tidak ikut dalam kegiatan konseling.

		Tidak ada

		

		





























TAHAP III: KEGIATAN

Tema : Kegiatan Pencapaian Tujuan



		No

		Nama Kegiatan

		Waktu

		Deskripsi Kegiatan

		Peralatan

		Tujuan

		Peran Pemimpin Kelompok



		

		Sesi 11 :

Menentukan Masalah atau Topik Bahasan

“Kecemasan dalam menghadapi Persalinan”

		11.00-11.05

(5 menit)

		Pemimpin kelompok mengemukakan permasalahan  kepada para anggota konseling yang selanjutnya akan dibahas oleh kelompok secara mendalam dan tuntas. 

		Tidak ada

		· Terbahasnya masalah kecemasan yang dirasakan para ibu primigravida dalammenghadapi persalinan secara mendalam dan tuntas

· Ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur-unsur tingkahlaku, pemikiran ataupun perasaan.

		· Sebagai pengatur lalu lintas dengan sabar dan terbuka.

· Aktif tetapi tidak banyak bicara.

· Memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati.



		

		Sesi 12:

Aturan kelompok

		11.05-11.10

(5 menit)

		Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menentukan aturan dalam kegiatan kelompok.

		

		· 

		· 



		

		Sesi 13:

Relaksasi

		11.10-11.30

(20 menit)

		Pemimpin kelompok memberikan instruksi kegiatan relaksasi.

Anggota kelompok mengikuti instruksi yang diberikan.

Anggota merasakan sensasi tegang dan relax.

		· Video relaksasi

· Musik relaksasi

		· 

		· 



		

		Sesi 14:

Klarifikasi 

		11.30-11.35

(5 menit)

		pemimpin kelompok memberikan kesempatan yang seluas-luasnya  bagi para anggota yang ingin bertannya.

		Tidak ada

		

		



		

		Sesi 15:

Berbagi permasalahan pribadi

		11.35-11.55

(20 menit)

		Pembahasan permasalahan dengan menciptakan suasana yang bebas dan dinamis yang dikembangkan seluas-luasnya.

		Tidak ada

		

		



		

		Sesi 16:

Meringkas, mengaitkan dan mendukung

		11.55-12.00

(5 menit)

		

		

		

		





























TAHAP IV : PENGAKHIRAN

Tema : Penilaian dan Tindak Lanjut



		No

		Nama Kegiatan

		Waktu

		Deskripsi Kegiatan

		Peralatan

		Tujuan

		Peran Pemimpin Kelompok



		1.

		Presensi

		08.00-08.15

(15 menit)

		· Sebelum masuk ruangan, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

· Peserta mendapatkan snack dan co card sebagai tanda peserta

· Peserta memasuki ruangan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan

		· Daftar Hadir

· Bollpoin

· Co card

· Snack

		Untuk mendata dan mengetahui jumlah peserta

		· Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas, dan terbuk.

· Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota

· Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut

· Penuh rasa persahabatan dan empati



		2.

		Sesi 17 :

Pengakhiran Konseling

		08.15-08.30

(15 menit)

		Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa kegiatan konseling akan diakhiri.

		Tidak ada

		Terungkapkannya kesan-kesan anggota kelompok tentang tetang pelaksanaan kegiatan kelompok konseling pra-persalinan.

		



		3.

		Sesi 18 :

Kesan dan Hasil Konseling

		08.30-08.45

(15 menit)

		Pemimpin kelompok memberikan penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oelh kelompok itu, khususnya terhadap keikutsertaan secara aktif para anggota  dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok

		Tidak ada

		Terungkapkannya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas.

		



		4.

		Sesi 19 :

Membahas Kegiatan Lanjutan

		08.45-09.00

(15 menit)

		Pemimpin kelompok menjelaskan mengenai kegiatan lanjutan yang mungkin dapat dilakukan.

		Tidak ada

		Teumuskannya rencana kegiatan lebih lanjut.



		



		5.

		Sesi 20 :

Mengungkapan Perasaan dan Harapan

		09.00-09.15

(15 menit)

		Anggota secara bergantian mengungkapkan bagaimana perasaan dan juga harapan-harapan yang dimiliki setelah mengikuti program konseling.

		Tidak ada

		Tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri.

		



		6. 

		Sesi 21 :

Posttest

		09.15-10.00

(45 menit)

		· Anggota kelompok diberikan skala kecemasan.

· Pemimpin kelompok memberikan instruksi pengerjaan skala.

· Pastikan bahwa anggota kelompok mengisi semua item yang diberikan.

		· Skala kecemasan.

· bollpoint

		Untuk mengetahui sejauh mana penurunan kecemasan primigravida setelah mengikuti program konseling kelompok pra-persalinan.

		

























 (
TAHAP I
PEMBENTUKAN
)Tahap I : Pembentukan





 (
Tema : 
Pengenalan
Pelibatan diri
Pemasukan diri
)







 (
Sesi (Kegiatan)
 :
Mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan konseling.
Menjelaskan (a) cara-cara, (b) asas-asas kegiatan kelompok.
Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri.
Teknik khusus
) (
Tujuan :
Anggota memahami pengertian dan kegiatan kelompok dalam rangka konseling pra-persalinan.
Tumbuhnya suasana kelompok.
Tumbuhnya minat anggota mengikuti kegiatan kelompok.
Tumbuhnya rasa saling mengenal, percya, menerima, dan membantu di antara para anggota.
Tumbuhnya suasana bebas dan terbuka.
Dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan perasaan dalam kelompok.
)











	

	







 (
PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
:
Menampilkan diri secara utuh dan terbuka.
Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat tulus, bersedia membantu dan empati.
Sebagai contoh.
)

	

	



	



 (
TAHAP I
I
PE
RALIHAN
)Tahap II : Pembentukan





 (
Tema : 
Pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga
)







 (
Sesi (Kegiatan)
 :
Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap selanjutnya.
Menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga).
Menciptakan suasana hangat dan menyenangkan.
Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota.
) (
Tujuan :
Terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya.
Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan.
Makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok.
)











	

	







 (
PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
:
Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka
Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaannya.
Mendorong dibahasnya suasana perasaan.
Membuka diri, sebagai contoh, dan penuh empati.
)

	

	









 (
TAHAP I
II
KEGIATAN
)Tahap III : Kegiatan





 (
Tema : 
Pencapaian tujuan ( penyelesaian masalah )
)







 (
Sesi (Kegiatan)
 :
Pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik.
Relaksasi
Tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut masalah atau topik yang dikemukakan leh pemimpin kelompok.
Anggota membahas masalah atau topik bahasan.
) (
Tujuan :
Terbahasnyas suatu masalah atau topik yang relevan dengan kehidupan anggota secara mendalam dan tuntas.
Ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur-unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan.
)











	

	







 (
PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
:
Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka
Aktif tetapi tidak banyak bicara.
)

	

	









 (
TAHAP I
V
PE
NGAKHIRAN
)Tahap IV : Pengakhiran





 (
Tema : 
Penilaian dan tindak lanjut
)







 (
Sesi (Kegiatan)
 :
Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.
Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan.
Membahas kegiatan lanjutan.
Mengemukakan pesan dan harapan.
) (
Tujuan :
Terungkapnya 
kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan.
Terungkapnya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas.
Terumuskannya rencana kegiatan lebih lanjut.
Teta dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri.
)











	

	







 (
PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
:
Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka.
Memberikan peryataan dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan anggota.
Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut.
Penuh rasa persahabatan dan empati.
)

	

	









Presensi dan Ucapan Selamat Datang



Tujuan:

Untuk mendata dan mengetahui jumlah peserta yang hadir

Waktu:

08.00-08.30 

Alat dan bahan yang digunakan:

· Daftar hadir

· Bollpoint

· Co Card

· Snack

Deskripsi singkat:

· Sebelum masuk ruangan, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan

· Peserta memasuki ruangan dan dipersilakan duduk di tempat yang disediakan

· Peserta menikmati snack yang disediakan

· Sambutan dari bidan koordinator sebagai ucapan selamat datang kepada para peserta.











Sesi 1

Perkenalan

Tujuan :

Agar antar pemimpin kelompok dan  anggota konseling, serta sesama anggota dalam  kelompok saling mengenal, percaya, menerima dan membantu diantara para anggota.

Waktu :

08.15-09.25 (10menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

· Pemimpin kelompok mengemukakan tentang diri sendiri yang kira-kira perlu untuk terselenggaranya kegiatan kelompok secara baik ( antara lain memperkenlkan diri secara terbuka, menjelakan peranannya sebagai pemimpin kelompok, dan sebagainya).

· Seluruh anggota memperkenalkan diri secara bergiliran.



Sesi 2:

Mengungkapkan Pengertian dan Tujuan Konseling

Tujuan :

Anggota memahami pengertian dan kegiatan kelompok dalam rangka bimbingan dan konseling pra-persalinan.



Waktu:

08.25-08.30 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

· Tahap ini merupakan tahap pengenalan, penglibatan diri atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu keompok.

· Pemimpin kelompok menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui kegiatan kelompok itu dan menjelaskan cara-cara yang hendaknya dilalui dalam mencapai tujuan itu.



Sesi 3

Menjelaskan Cara dan Asas Konseling

Tujuan :

Menjelaskan kepada seluruh anggota kelompok mengenai gambaran kegiata serta asas (norma) selama konseling yang harus dipatuhi dan dijalankan selama proses konseling berlangsung.

Waktu:

08.30-08.35 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

· Pemimpin kelompok menjelaskan dan menawarkan norma-norma kelompok yang harus dilakukan dan diikuti selama proses konseling berlangsung.

· Pemimpin kelompok menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain ( dalam hal ini anggota kelompok), ketulusan hati, kehangatan dan empati.



Sesi 4

Tehnik “Pertanyaan dan Jawaban”

Tujuan :

Dimulainya pembahasan mengenai tingkah laku dan perasaan dalam kelompok.

Waktu:

09.35-09.40 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

· Kertas

· bolpoint

Deskripsi singkat :

· para anggota menulis jawaban pada selembar kertas yang disediakan oleh pemimpin kelompok.

· Contoh pertanyaan misalnya, “ siapa saya?” , “bagaimana perasaan saya hari ini?” “apakah yang bisa kita lakukan hari ini?”.

· Cara ini merupakan  awal usaha anggota untuk mampu mengungkapkan diri sendiri.

· Pemimpin kelompok merangsang dan memantapkan keterlibatan  orang-orang yang baru itu dalam suasana kelompok yang diinginkan. Serta membangkitkan minat dan kebutuhan untuk mengikuti kegiatan kelompok yang sedang mulai digerakkan.



Sesi 6

Pretest

Tujuan :

Untuk mengetahui kecemasan awal yang dialami oleh para anggota sebelum mengikuti proses konseling kelompok pra-persalinan.

Waktu:

10.00-10.30  (30 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

· Skala kecemasan

· bolpoin

Deskripsi singkat:

· anggota kelompok diberikan skala kecemasan.

· Memberikan isntruksi pengisian skala kecemasan

· Memastikan anggota mengisi semua item yang diberikan



Sesi 7

Menjelaskan Kegiatan yang Akan Ditempuh Pada Tahap Berikutnya

Tujuan :

Terbentuk gambaran dan kesiapan anggota untuk menjalani tahap selanjutnya.

Waktu:

10.30-10.35 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok, yaitu kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan. Pemimpin kelompok memberikan gambaran awal mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap 3 kepada anggota, agar timbul kesiapan pada anggota untung menghadapi tahap selanjutnya.



Sesi 8

Mengamati Kesiapan Anggota

Tujuan :

Terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau sikap tidak percaya untuk memasuki tahap selanjutnya.

Waktu:

10.35-10.40 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pemimpin kelompok melakukan pengamatan akan kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti tahap selanjutnya.



Sesi 9

Membahas Suasana yang Terjadi

Tujuan :

Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan yang semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.

Waktu :

10.40-10.45 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat :

· Pemimpin kelompok menanyakan kepada para anggota bagaimana perasaan para anggota dan tetap menjaga suasana kebersamaan dalam kelompok karena Suasana ketidakseimbangan secara khusus dapat mewarnai tahap peralihan ini. Seringkali konflik atau bahkan konfrontasi antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Ketidaksesuaian di sana-sini terjadi.

· Suasana keterbukaan yang bebas dan mengijinkan dikemukakannya apa saja yang dirasakan oleh para anggota kelompok peru dipertahankan dan dikembangkan terus.











Sesi 10

Meningkatkan Keikutsertaan Anggota

Tujuan :

Makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok bagi dicapainya tujuan kelompok.

Waktu :

10.45-10.50 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat :

Pemimpin kelompok mendorong agar para anggota kelompok ikut serta dalam proses konseling dan mengamati apabila ada anggota kelompok yang mengambil porsi berlebihan atau mungkin sebaliknya, terdapat anggota kelompok yang tidak ikut dalam kegiatan konseling.

Tugas pemimpin kelompok dalam hal ini ialah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang muncul. Apabila terjadi, unsur ketidak serasian tersebut maka perlu dikaji, dikenali, dan dihadapi oleh seluruh anggota kelompok, dan pemimpin membantu usaha tersebut sehingga diperoleh suasana kebersamaan dan semangat bagi dicapainya tujuan kelompok.









Sesi 11

Menentukan Masalah atau Topik Bahasan

“ Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan”

Tujuan :

Memberikan tugas masalah  “kecemasan dalam menghadapi persalinan “yang akan menjadi topik yang di bahas secara tuntas dalam kegiata kelompok konseling.

Waktu:

11.00-11.05 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat :

Tahap ini merupaka tahap yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kelompok itu sedang berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggotanya. Peranan pemimpin kelompok terus-menerus mendengar secara aktif, khususnya memperhatikan hal-hal atau masalah khusus yang timbul dan kalau dibiarkan akan merusak suasana kelompok. 

Pemimpin kelompok mengemukakan permasalahan  kepada para anggota konseling yang selanjutnya akan dibahas oleh kelompok secara mendalam dan tuntas.









Sesi 12

Aturan Kelompok



Tujuan :

Menciptakan suasana tertib saat proses konseling berlangsung, dengan menaati peraturan (aturan) yang telah dibuat dan disepakati oleh anggota kelompok.

Waktu :

11.05-11.10 (5 menit)

Alat dan bahan :

· Kertas

· Spidol

Deskripsi :

1. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menentukan aturan dalam kegiatan kelompok. Misal “ terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi” dsb.

2. Pemimpin kelompok mengklarifikasi peraturan yang diajukan.

3. Menjalin komitmen untuk menaati aturan bersama.













Sesi 13

Relaksasi

Tujuan :

1. Menegangkan sejumlah kumpulan otot dan merilekskannya.

2. Menyadarkan klien akan perbedaan antara tegang dan rileks.

3. Kumpulan otot yang perlu ditegangkan dan dirilekskan tiap kali harus berkurang.

4. Klien kemudian diharapkan bisa mengelola ketegangan dengan menginstruksikan kepada diri sendiri untuk rileks kapan dan dimana saja.

Waktu :

11.10-11.30 (20 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat: 

Prosedur relaksasi adalah sebagai berikut :



Latihan Relaksasi

      Kebanyakan orang tidak bisa mengalami keadaan rileks yang mendalam tanpa latihan. Latihan dalam rileksasi merupakan langkah-langkah pertama yang perlu dilakukan. Latihan bisa diadakan di ruang instruktur atau dirumah. Aspek penting lain supaya seseorang bisa rileks dengan baik adalah cara instruktur bekerja. Bila instruksi dilakukan dengan ragu-ragu dan kaku, maka tentu akan mempengaruhi. Disarankan sebelum instruktur melakukannya pada klien, hendaknya mencoba dulu dengan keluarga atau teman-teman.

      Selama latihan relaksasi berjalan bisa diadakan perubahan teknik relaksasi supaya sesuai dengan kenyamanan klien, seperti lamanya waktu tegang, atau masa rileksnya. Juga kata-kata panggilan yang digunakan, apakah saudara, anda, ibu, bunda, dan lain-lain.

      Selama latihan berjalan, klien hendaknya melakukan hal-hal berikut ;

1. Memusatkan perhatian pada kumpulan otot yang ditegangkan, waktu lebih kurang 7 detik dan dilemaskan.

2. Perhatian pada rasa tegang.

3. Tanda untuk melemaskan.

4. Klien rileks lebih kurang 30-40 detik. Ia harus memperhatikan perbedaan antara tegang dan tenang.

Instruksi Relaksasi Ibu Hamil:

      Sekarang kita akan memulai dengan latihan relaksasi (pelemasan otot). Hal ini kita lakukan secara berturut-turut, dimulai dengan menegangkan kumpulan-kumpulan otot tertentu kemudian melemaskannya.

      Pada tiap-tiap latihan akan saya katakan dengan tepat apa-apa yang harus saudara lakukan. Akan saudara rasakan bahwa  latihan-latihan ini lebih mudah dari pada yang barangkali saudara perkirakan. 

      Sementara anda menegangkan otot tersebut, akan saya berikan tanda kapan saudara harus melepaskan (melemaskannya). Pada waktu saya mengatakan “lemas (lepas)”, hendaknya saudara lemaskan otot tersebut. Hal yang sangat penting dan harus saudara perhatikan dalam latihan-latihan ini adalah sebagai berikut:

Bila saudara menegangkan suatu kumpulan otot, maka semua perhatian harus diarahkan pada rasa tegang yang ada pada kumpulan otot itu.

      Bila hal ini dilakukan maka lebih mudah untuk kemudian merasakan rasa nyaman dan tenang yang akan timbul. Dan pada perasaan yang nyaman dan tenang ini hendaknya saudara pusatkan perhatian saudara.

      Jadi saudara harus benar-benar memperhatikan rasa tegang dan nyaman yang timbul setelah saudara menegangkan dan melemaskan otot. Selama menegangkan otot, saudara akan mengalami ketidaknyamanan, tetapi selama pelepasan (pelemasan) otot, maka saudara akan lebih tenang. Pada permulaan, rasa nyaman dan tenang itu barangkali tidak akan saudara rasakan secara mendalam, karena saudara belum mengenal latihan-latihan ini. latihan ini dapat dilakukan di mana saja, begitupula dirumah. Saudara harus berlatih secara sungguh-sungguh, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang, mulai dengan latihan-latihan relaksasi :

      Saudara hendaknya duduk dengan nyaman dan menutup mata saudara:

1. Pusatkan perhatian pada tangan , jari-jari, dan tangan kanan. Lalu letakkan tangan dan lengan di pangkuan, jari-jari dibuka lebar. Kemudain, tangan dan lengan dirapatkan pada badan  sekeras mungkin, dam ditegangkan.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangakan .....

b. Lepaskan ..... lemaskan ..... rileks ..... rileks ....

c. Saudara merasa tenang ....., nyaman ....., senang ..... nikmati perasaan ini.

d. Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan yang lemas. Rileks ..... rileks .....

Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks ....  rileks .....

2. Pusatkan perhatian saudara pada tanga dan lengan kiri. Jari-jari dibuka lebar-lebar dan rapatkan lengan dan tangan saudara pada badan sekeras mungkin.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

3. Pusatkan perhatian pada kaki kanan, tumit hendaknya ditekan pada lantai sekeras mungkin. Kjari-jari kaku dibuka lebr-lebar dan ditarik keatas. Otot-otot pah ditegangkan.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

4. Pusatkan perhatian pada kaki kiri. Tumit saudara tekan pada lantai sekeras mungkin, jari-jari kaki dibuka lebar-lebar dan ditarik keatas. Paha ditegangkan.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

5. Pusatkan perhatian sauadara pada otot otot dahi:

Kerutkan otot-otot dahi, sedangkan alis ditarik keatas.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

6. Pusatkan pelatihan pada otot-otot mata. Kita akan menegangkan otot-otot dengan memejamkan mata kuat-kuat dan mengarahkan bola mata ke atas.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

7. Pusatkan perhatian saudara pada otot-otot rahang, otot-otot lidah, dan otot-otot bibir. Hendaknya gigi-gigi atas dan gigi-gigi bawah saling ditekankan, lidah didorong ke langit-langit dan bibir dikatupkan sekuat mungkin.

a. Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

8. Pusatkan perhatian pada otot-otot dada. Kita tegangkan otot-otot dada. Hal ini kita lakukan dengan menarik napas sedalam mungkin.

Ya, napas. Tarik sedalam mungkin. Tahan .... tahan ....

a. Lemaskan ... lemaskan ....

Dan seterusnya (sama seperti no. 1 di atas).

9. Pusatkan kembali perhatian saudara pada otot-otot dada sekali lagi kita akan menarik napas sedalam mungkin. Tarik napas sedalam mungkin.

a. Tahan .... tahan ....

Dan seterusnya ( sama seperti no.1 diatas)

10. Sekarang saudara berusaha / mencoba untuk rileks lebih dalam dengan cara perlahan-lahan menggerak-gerakkan kepala saudara ke belakang dan ke depan sebanyak 3 kali.

a. Tengadah, lempar kepala ke belakang, tundukkan ... tundukkan .... sekali lagi tengadah, tunduk ....

b. Lemaskan .... lemaskan ....

Dan seterusnya (sama seperti no.1 diatas).

      Sekarang latihan sudah cukup, kita akan menghentikan latihan.







Penutup :

      Saudara sekarang sudah rileks, tenang, dan nyaman. Kita akan segera menghentikan latihan. Akan saya hitung sampai tiga, secara bertahap saudara akan mempunyai keinginan untuk menggunakan otot-otot saudara kembali, tetapi rasa tenang dan nyaman ini akan tetap saudara rasakan. Pada hitungan ketiga bukalah mata saudara.

      Saudara masih boleh berbaring/duduk sebentar, sesudah itu kita akan bicarakan apa yang terjadi dan apa yang saudara rasakan.

1 (satu)

2 (dua) sudara mempunyai keinginan untuk mengguknakn otot saudara lagi, tetapi rasa nyaman dan tenag masih saudara rasakan.

3 (tiga). Sekarang bukalah mata sudara.

      Penting untuk diketahui, bila saudara sudag terampil merileks diri kumpulan otot yang ditegangkan dan dirileks bertahap dikurangi dan akhirnya hanya mengucapkan 1, 2, 3 atau tarik napas saja sudah cukup merasa rileks.























Sesi 14:

Klarifikasi

Tujuan :

Kesamaan pemahan antara  para anggota tentang topik pembahasan.

Waktu :

11.30-11.35 (5 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidakk ada

Deskripsi singkat :

Seringkali permasalahan yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok kurang dipahami dengan baik oleh para anggota, maka pemimpin kelompok memberikan kesempatan yang seluas-luasnya  bagi para anggota yang ingin bertannya. Sehingga terbentuk kesamaan pemahaman mengenai topi yang akan dibahas.



Sesi 15

Pembahasan  Masalah

Tujuan :

Terbahasnya kecemasan yang dialami oleh anggota dalam kehamilan trimester III dalam menghadapi proses persalinan secara mendalam dan tuntas

Waktu :

11.35-11.55 (20 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pembahasan permasalahan dengan menciptakan suasana yang bebas dan dinamis yang dikembangkan seluas-luasnya.

Pembahasan masalah atau  topik, merupakan arena untuk mengusahakan pendalaman da pemecahan masalah. Oleh karena itu, pembahasannya hendaklah diusahakan setuntas mungkin. 

Pembahasan itu mengarah kepada penambahan dan pemantapan pemahaman dan wawasan para anggota terhadapp masalah yang mereka bahas, untuk masalah yang bersifat pribadi maka pemhbahasannya mengarah pada terbebaskannya anggota yang bersangkutan dengan masalah yang membebaninya.



Sesi 16

Meringkas, Mengaitkan dan Mendukung

Tujuan :

· Sebagai pengatur lalu lintas dengan sabar dan terbuka.

· Aktif tetapi tidak banyak bicara.

· Memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati.

Waktu :

11.55-12.00 (5 menit)









Sesi 17:

Pengakhiran Konseling

Tujuan :

Para anggota memahami akhir dari proses konseling kelompok.

Waktu :

08.15-08.30 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa kegiatan konseling akan diakhiri. Karena jelaslah kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, kegiatan kelompok ini kemudian menurun, dan selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatannya pada saat yang dianggap tepat.



Sesi 18

Kesan dan Hasil Konseling

Tujuan :

· Terungkapkannya kesan-kesan anggota kelompok tentang tetang pelaksanaan kegiatan kelompok.

· Terungkapkannya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas.

Waktu:

08.30-08.45 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari  ( dalam suasana kelompok ), pada kehidupan mereka sehari-hari.

Pemimpin kelompok memberikan penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oelh kelompok itu, khususnya terhadap keikutsertaan secara aktif para anggota  dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok.



Sesi 19

Membahas Kegiatan Lanjutan

Tujuan :

Teumuskannya rencana kegiatan lebih lanjut apabila dimungkinkan.

Waktu:

08.45-09.00 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

Pemimpin kelompok menjelaskan mengenai kegiatan lanjutan yang mungkin dapat dilakukan.



Sesi 20

Pengungkapan Perasaan dan  Harapan

Tujuan :

Tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri.

Waktu:

09.00-09.15 (15 menit)

Alat dan bahan yang digunakan :

Tidak ada

Deskripsi singkat:

· Anggota secara bergantian mengungkapkan bagaimana perasaan dan juga harapan-harapan yang dimiliki setelah mengikuti program konseling.

· Pemimpin kelompok tetap mendorong dan menciptakan hubungan yang hangat dengan anggota dan antar anggota dalam kelompok tersebut.

· Pemimpin kelompok mendorong sikap positif bagi para anggota untuk menghadapi persalinan dengan siap.









Sesi 21

Posttes

Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana penurunan kecemasan primigravida setelah mengikuti program konseling kelompok pra-persalinan.

Waktu :

09.15-10.00 (45 menit)

Alat yang Digunakan :

· Skala kecemasan

· Bolpoint

Deskripsi singkat :

· Anggota kelompok diberikan skala kecemasan.

· Pemimpin kelompok memberikan instruksi pengerjaan skala.

· Pastikan bahwa anggota kelompok mengisi semua item yang diberikan.
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LAMPIRAN 4 :

Tabulasi Data
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LAMPIRAN 5 :

Hasil Analisis Data

















Diagram Presentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Kontrol Sebelum Konseling Kelompok Pra-persalinan

Rendah	

0	Sedang	

1	Tinggi	

0	





Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Kontrol Sesudah Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Rendah	

0	Sedang	

1	Tinggi	

0	





Diagram Persentase Kecemasan Primigravida pada Kelompok Eksperimen Sebelum Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Rendah	

0	Sedang	

1	Tinggi	

0	





Diagram Persentase Kecemasan Primigravida Kelompok Eksperimen Sesudah Konseling Kelompok Pra-Persalinan

Rendah	

1	Sedang	

0	Tinggi	

0	
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