
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Ibu Primigravida Trimester III dengan Ansietas dalam Menghadapi 

Persalinan 

1. PengertianPrimigravida 

Kehamilan adalah hasil dari pertemuan sperma dan sel telur. Dalam 

prosesnya, perjalanan sperma untuk menemui sel telur (ovum) betul-betul penuh 

perjuangan (Mirza, 2008).Primigravida adalah keadaan dimana soerang wanita 

mengalami masa kehamilan untuk pertama kalinya (Mirza, 2008). Perbedaan 

mendasar kehamilan primigravida dengan multigravida yaitu pada primigravida 

ostium urteri internum belum terbuka, sehingga serviks akan mendatar dan 

menipis kemudian ostium urteri internum baru akan membuka. Sedangkan pada 

multigravida, ostium urteri internum dan ostium urteri eksternum sudah sedikit 

terbuka (Prawirohardjo, 2010) 

2. Pengertian Trimester III 

Menurut (Bobak, Lowdermilk, & Jensen, 2005) trimester III merupakan 

kehamilan dengan usia 28-40 minggu dimana pada trimester ini merupakan waktu 

mempersiapkan kelahiran kedudukan sebagai orang tua, seperti terpusatnya 

perhatian pada kehadiran bayi, sehingga disebut juga sebagai periode penantian. 

Sejumlah ketakutan muncul pada trimester ketiga, wanita mungkin merasa cemas 

terhadap kehidupan bayinya dan kehidupan dirinya sendiri. 
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3. Pengertian Ansietas dalam Menghadapi Persalinan Pada Ibu 

Primigravida Trimester III 

Wanita hamil, apalagi seorang primigravida (pertama kali hamil), hampir 

semuanya mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan baik selama hamil, 

saat menghadapi persalinan, maupun setelah persalinan,. Kecemasan yang mereka 

rasakan umumnya berkisar mulai dari khawatir tidak bisa menjaga kehamilan 

sehingga janin tidak bisa tumbuh sempurna, khawatir keguguran, takut sakit saat 

melahirkan, takut bila nanti dijahit, bahkan lebih ekstrim lagi mereka takut terjadi 

komplikasi pada saat persalinan sehingga dapat menimbulkan kematian. Kadang 

kekhawatiran yang tidak rasional pun sering kali muncul dalam benak ibu hamil, 

apalagi pada ibu primigravida.(Aprillia, 2010) 

Biasanya pada ibu primigravida trimester ke III lebih mengalami kecemasan 

di bandingkan saat trimester I dan II. Pada trimester ke III biasanya ibu merasa 

khawatir, takut akan kehidupan dirinya, bayinya, kelainan pada bayinya, 

persalinan, nyeri persalinan, dan ibu tidak pernah tahu kapan ia akan melahirkan. 

Ketidaknyamanan pada trimester ini meningkat, ibu merasa dirinya aneh dan 

jelek, menjadi lebih ketergantungan, malas dan mudah tersinggung serta merasa 

menyulitkan. Di samping itu ibu merasa sedih akan berpisah dari bayinya dan 

kehilangan perhatian khusus yang akan diterimanya selama hamil, disinilah ibu 

memerlukan ketenangan, dukungan dari suami, bidan dan keluarga.(Walyani, 

2015) 
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4. Etiologi Ansietas 

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal ansietas menurut 

(Pieter, Janiwarti, & Saragih, 2011) : 

a. Faktor Predisposisi 

1) Dalam pandangan psikoanalitik, ansietas adalah konflik emosional yang 

terjadi antara dua elemen kepribadian, id dan superego. Id mewakili 

dorongan insting dan impuls primitif seseorang, sedangkan superego 

mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan oleh norma – norma 

budaya seseorang. Ego atau Aku, berfungsi menengahi hambatan dari dua 

elemen yang bertentangan dan fungsi ansietas adalah mengingatkan ego 

bahwa ada bahaya. 

2) Menurut pandangan interpersonal, ansietas timbul dari perasaan takut 

terhadap tidak adanya penerimaan dari hubungan interpersonal. Ansietas juga 

berhubungan dengan perkembangan, trauma seperti perpisahan dan 

kehilangan, sehingga menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga 

diri rendah mudah mengalami perkembangan ansietas yang berat. 

3) Menurut pandangan perilaku, ansietas merupakan produk frustasi, yaitu 

segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Daftar tentang pembelajaran meyakini bahwa 

individu yang terbiasa dalam kehidupan dininya dihadapkan pada ketakutan 

yng berlebihan lebih sering menunjukkan ansietas pada kehidupan 

selanjutnya. 

4) Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus 

benzodiazepine. Reseptor ini mungkin membantu mengatur ansietas 
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penghambat dalam aminobutirik. Gamma neuroregulator (GABA) juga 

mungkin memainkan peran utama dalam mekanisme biologis berhubungan 

dengan ansietas sebagaimana halnya endorfin. Selain itu telah dibuktikan 

kesehatan umum seseorang mempunyai akibat nyata sebagai predisposisi 

terhadap ansietas. Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan 

selanjutnya menurunkan kapasitas seseorang untuk mengatasi stressor. 

b. Faktor Presipitasi 

Stressor pencetus mungkin berasal dari sumber internal atau eksternal. 

Stressor pencetus dapat dikelompokkan menjadi 2 katagori : 

1) Ancaman terhadap integritas seseorang meliputi ketidakmampuan fisiologis 

yang akan datang atau menurunnya kapasitas untuk melakukan aktivitas 

hidup sehari - hari. 

2) Ancaman terhadap sistem diri seseorang dapat membahayakan identitas, 

harga diri dan fungsi sosial yang terintegrasi seseorang. 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Ansietas 

Terdapat berbagai faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan 

seseorang. Kecemasan berhubungan dengan usia, tingkat pendidikan, dan 

dukungan keluarga termasuk dukungan suami. Ibu hamil dengan usia kurang dari 

20 tahun atau lebih dari 35 tahun merupakan usia hamil resiko tinggi karena dapat 

terjadi kelainan atau gangguan pada janin, sehingga dapat menimbulkan 

kecemasan pada ibu hamil tersebut (Aprilia, 2010). Beberapa faktor yang 

berhubungan dengan kecemasan ibu hamil antara lain : 
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a. Dukungan 

Semakin baik dukungan yang diberikan maka kecemasan akan semakin 

ringan. Keluarga maupun tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan kepada 

ibu sejak hamil sampai melahirkan. Hal tersebut akan memotivasi dan 

menumbuhkan rasa percaya diri ibu untuk mengurangi kecemasan (Bobak et al., 

2005). Menurut (Aprillia, 2010) dukungan suami akan meningkatkan kesejahtraan 

psikologis (psychological well being) dan kemampuan penyesuian diri melalui 

perasaan memiliki, peningkatan harga diri dan pencegahan psikologis. 

b. Lingkungan 

Lingkungan menjadi faktor penentu kecemasan ibu hamil. Lingkungan yang 

dimaksud adalah budaya yang mendukung kehamilan akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kecemasan (Bobak et al., 2005). 

c. Pendidikan kesehatan 

Pendidikan kesehatan atau edukasi adalah unsur program kesehatan dan 

kedokteran yang di dalamnya terkandung rencana untuk mengubah perilaku 

perseorangan dan masyarakat. Pada sasaran individu dan keluarga, perawat dapat 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Sedangkan pada 

sasaran kelompok dan masyarakat, perawat dapat juga menggunakan metode 

ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, roleplay ,film, dan interview (Iqbal 

Mubarak, 2012) 
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6. Gejala Ansietas 

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) terdapat tanda dan gejala mayor, 

tanda dan gejala minor. 

Tanda dan gejala mayor meliputi: 

a. Merasa bingung 

b. Merasa khawatir 

c. Tampak gelisah 

d. Tampak tegang 

e. Sulit tidur 

Tanda dan gejala minor meliputi: 

a. Tekanan darah meningkat 

b. Muka tampak pucat 

7. Dampak Ansietas 

Menurut (Rubertsson et al., 2014)  kecemasan tidak hanya menjadi masalah 

pada kesehatan bagi calon ibu namun kecemasan pada ibu juga berdampak pada 

perkembangan bayi. Menurut (Field et al., 2003)ansietas pada kehamilan 

primigravida trimester III perlu ditangani dengan serius karena ansietas memiliki 

dampak yang negatife yaitu saat melahirkan dapat mengalami skor APGAR 

rendah, kesehatan fisik dan mental pada ibu janin terganggu, kemungkinan ibu 

mengalami depresi postpartum meningkat, dan dapat terjadinya bayi lahir dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR). 
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8. Penanganan Ansietas 

Tehnik relaksasi merupakan salah satu intervensi non-farmakologi yang telah 

terbukti efektif untuk mengurangi kecemasan. Intervensi non farmakologis sering 

disebut dengan intervensi tubuh dan pikiran seperti meditasi, yoga, doa, imagery 

dan latihan nafas dalam(Susanti, 2010).  

Penanganan ansietas pada ibu hamil menurut (Walyani, 2015) yaitu: 

a. Support Keluarga 

Dukungan selama masa kehamilan sangat dibutuhkan bagi seorang wanita 

yang sedang hamil, terutama dari orang terdekat apalagi bagi ibu yang baru 

pertama kali hamil. Seorang wanita akan merasa tenang dan nyaman dengan 

adanya dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekat, diantaranya : 

1) Suami  

 Dukungan dan peran serta suami dalam masa kehamilan terbukti 

meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan dan proses 

persalinan, bahkan memicu produksi ASI. Suami sebagai seorang yang paling 

dekat dianggap paling tahu kebutuhan istri, saat hamil wanita mengalami 

perubahan baik fisik maupun mental. Tugas penting suami yaitu memberikan 

perhatian dan membina hubungan baik dengan istri, sehingga istri 

mengkonsultasikan setiap saat dan setiap masalah yang dialaminya dalam 

menghadapi kesulitan-kesulitan selama mengalami kehamilan.  

Keterlibatan suami sejak awal masa kehamilan, sudah pasti akan 

mempermudah dan meringankan pasangan dalam menjalani dan mengatasi 

berbagai perubahan yang terjadi pada tubuhnya akibat hadirnya sosok “manusia 

mungil” di dalam perutnya. 
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2) Keluarga 

Lingkungan keluarga yang harmonis ataupun lingkungan tempat tinggal yang 

kondusif sangat berpengaruh terhadap keadaan emosi ibu hamil. Wanita hamil 

sering kali mempunyai ketergantungan terhadap orang lain disekitarnya terutama 

pada ibu primigravida. Keluarga harus menjadi bagian dalam mempersiapkan 

pasangan menjadi orang tua.  

b. Lingkungan  

Dukungan Lingkungan Dapat Berupa : 

1) Doa bersama untuk keselamatan ibu dan bayi dari ibu-ibu pengajian/ 

perkumpulan/ kegiatan yang berhubungan dengan sosial/keagamaan. 

2) Membicarakan dan menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan. 

3) Adanya di antara mereka yang bersedia mengantarkan ibu untuk periksa 

4) Menunggui ibu ketika melahirkan 

5) Mereka dapat menjadi saudara ibu hamil. 

c. Support Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan dapat memberikan peranannya melalui dukungan : 

1) Aktif : melalui kelas antenatal, memberika pendidikan kesehatan 

2) Pasif : dengan memberikan kesempatan kepada ibu hamil yang mengalami 

masalah untuk borkonsultasi. 
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B. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Primigravida Trimester III Dengan 

Ansietas dalam Menghadapi Persalinan 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu 

proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk 

mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien (Handayaningsih 2007). 

a. Hal-hal yang perlu dikaji pada ibu hamil trimester III dengan Ansietas dalam 

menghadapi persalinan meliputi :  

1) Riwayat kesehatan sekarang  

Mengkaji keluhan yang dirasakan oleh ibu sesuai dengan gejala ansietas 

seperti mengeluh cemas, khawatir, dan takut. 

2) Riwayat kesehatan keluarga 

Kemungkinan adanya riwayat kehamilan ganda pada keluarga 

3) Riwayat kehamilan  

Kaji berapa kali dilakukan pemeriksaan ANC, Hasil Laboratorium : USG, 

Darah, Urine, keluhan selama kehamilan termasuk situasi emosional dan 

impresi, upaya mengatasi keluhan, tindakan dan pengobatan yang diperoleh. 

4) Riwayat menstruasi  

Riwayat menstruasi yang perlu dikaji pada ibu hamil yaitu kemungkinan 

menarche usia 12-14 tahun, siklus 28-30 hari, lama menstruasi 5-7 hari  

banyaknya 2-3 kali ganti pembalut/hari, serta kemungkinan adanya keluhan 

waktu haid seperti nyeri, sakit kepala, dan muntah. 
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5) Pola aktivitas sehari-hari  

a) Kaji mengenai  pola nutrisi seperti : pola menu makanan yang dikonsumsi, 

jumlah, jenis makanan (Kalori, protein, vitamin, tinggi serat), konsumsi snack 

(makanan ringan), nafsu makan, pola minum, jumlah, frekuensi. 

b) Istirahat tidur seperti :lamanya, kapan (malam, siang), rasa tidak nyaman yang 

mengganggu istirahat, apakah mudah terganggu dengan suara-suara, posisi 

saat tidur (penekanan pada perineum). 

c) Psikiologi 

Mengkaji pasien apakah pasien merasa cemas, takut dan khawatir. 

d) Pola Komunikasi/ Hubungan dengan Orang Lain 

Mengkaji pasien apakah selama kehamilan ini mendapat dukungan dan tetap 

berinteraksi dengan baik pada keluarga, suami maupun kerabat dekat. 

e) Kebutuhan belajar 

Mengkaji pasien apakah pasien mengerti dan memahami mengenai kehamilan 

yang sedang pasien alami. 

6) Pemeriksaan fisik  

a) Abdomen . 

b) Pemeriksaan kepala meliputi wajah pucat, cloasma, sclera, conjugtiva 

c) Berat badan meningkat atau menurun dan tinggi badan  

d) Pemeriksaan tinggi fundus 

e) Tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu, nadi>100x/menit, dan 

respirasi. 

7) Pemeriksaan laboratorium 
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2. Diagnosa 

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respons 

individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan aktual ataupun potensial sebagai dasar pemilihan intervensi 

keperawatan untuk mencapai hasil dari asuhan keperawatan (Rohmah & Walid, 

2012). 

Tabel 1 

DiagnosaKeperawatan berdasarkanTim Pokja SDKI DPP PPNI (2017), pada 

Ibu Primigravida Trimester III dengan Ansietas dalam Menghadapi 

Persalinan 

Diagnosa Keperawatan Faktor yang Berhubungan Batasan Karakteristik 

Ansietas 

Definisi : kondisi emosi dan 

pengalaman subyektif 

individu terhadap objek yang 

tidak jelas dan spesifik 

akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu 

melakukan tindakan untuk 

menghadapi ancaman. 

1. Kurang terpapar 

informasi 

2. Kekhawatiran 

mengalami kegagalan 

1. Merasa khawatir 

2. Merasa bingung 

3. Tampak gelisah 

4. Tampak tegang 

5. Sulit tidur 

6. Muka tampak pucat 

7. Tekanan darah 

meningkat 

Sumber:(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

 

3. Intervensi 

Intervensi adalah suatu petunjuk atau bukti tertulis yang menggambarkan 

secara tepat rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien sesuai dengan 

kebutuhannya (Asmadi, 2008). Adapun intervensi untuk ansietas menurut 

Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner (2016); Moorhead, Johnson, Maas, & 

Swanson (2016) adalah: 
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Tabel 2 

Intervensi Keperawatan 

Diagnosa 

Keperawatan 

NOC NIC 

Ansietas dalam 

Menghadapi 

Persalinan 

Outcome Untuk Mengukur 

Penyelesaian Dari Diagnosis 

Tingkat Kecemasan 

Definisi: Keparahan dari tanda-tanda 

ketakutan, ketegangan, atau kegelisahan 

yang berasal dari sumber yang tidak 

dapat didefinisikan. 

1. Perasaan gelisah 

2. Rasa takut yang disampaikan secara 

lisan 

3. Rasa cemas yang disampaikan secara 

lisan 

4. Gangguan tidur 

Outcome Tambahan Untuk Mengukur 

Batasan Karakteristik. 

Tingkat Rasa Takut 

Definisi: Keparahan rasa takut yang 

diwujudkan, ketegangan atau 

ketidaknyamanan yang muncul dari 

sumber-sumber yang bisa diidentifikasi 

1. Wajah tegang 

2. Wajah pucat 

3. Ketakutan 

4. Kepanikan  

Outcome Yang Berkaitan Dengan 

Faktor Yang Berhubungan Atau 

Outcome Menengah 

Tingkat Setres 

Definisi: Keparahan sebagai manisfestasi 

dari tekanan fisik atau mental dari factor-

faktor yang mengganggu keseimbangan 

yang ada. 

1. Peningkatan tekanan darah 

2. Kegelisahan 

Persiapan Melahirkan 

Definisi: Memberi informasi dan 

dukungan untuk memfasilitasi persalinan 

dan untuk meningkatkan kemampuan 

individu dalam mengembangkan dan 

melakukan peran sebagai orang tua. 

Aktivitas-aktivitas 

1. Ajarkan ibu dan pasangan mengenai 

fisiologi persalinan. 

2. Ajarkan ibu dan pasangannya 

mengenai tanda-tanda persalinan. 

3. Informasikan kepada ibu mengenai 

kapan harus dating ke rumah sakit 

dalam rangka persiapan menghadapi 

persalinan. 

4. Diskusikan pilihan control nyeri 

bersama ibu. 

5. Ajarkan ibu dan pasangan mengenai 

teknik pernapasan dan relaksasi 

yang akan digunakan selama 

persalinan. 

Pengurangan Kecemasan 

Definisi: Mengurangi tekanan, ketakutan, 

firasat, maupun ketidaknyamanan terkait 

dengan sumber-sumber bahaya yang 

tidak teridentifikasi 

Aktivitas-aktivitas 

1. Berikan informasi factual terkait 

diagnosis, perawatan dan prognosis. 

2. Berada di sisi pasien untuk 

meningkatkan rasa aman dan 

mengurangi ketakutan. 

3. Dorong keluarga untuk 

mendampingi pasien dengan cara 
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3. Depresi 

4. Kecemasan  

 

yang tepat. 

4. Bantu pasien untuk mengidentifikasi 

situasi yang memicu kecemasan. 

Monitor Tanda-Tanda Vital 

Definisi: Pengumpulan dan analisis data 

kardiovaskular, pernapasan, dan suhu 

tubuh untuk menentukan dan mencegah 

komplikasi. 

Aktivitas-aktivitas 

1. Monitor tekanan darah, nadi, suhu, 

dan status pernafasan dengan tepat. 

Sumber: Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner (2016); Moorhead, Johnson, Maas,  

Swanson (2016) 

 

4. Implementasi 

 Implementasi keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan 

dimana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang 

diperkirakan dalam asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter & 

Perry, 2009). Adapun implementasi yang dapat dilakukan adalah sesuai dengan 

intervensi yang direncanakan. 

 

5. Evaluasi 

 Evaluasi dari proses keperawatan adalah mengukur respon pasien terhadap 

tindakan keperawatan serta kemajuan pasien kearah pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan (Potter & Perry, 2009). 

 Evaluasi keperawatan terhadap ibu hamil dengan ansietas dalam 

menghadapi persalinanyang diharapkan adalah: 
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Tabel 3 

 

Evaluasi Keperawatan 

 

Diagnose Keperawatan Evaluasi 

Ansietas dalam menghadapi 

persalinan 

S (Subjektif) 

1. Data yang diperoleh dari respon pasien verbal 

2. Pasien mengetahui penyebab dan gejala dari ansietas 

3. Pasien mengatakan tidak merasakan tanda dan gejala 

dari ansietas 

O (Objektif) 

1. Data yang diperoleh dari respon pasien secara non 

verbal atau melalui pengamatan dari perawat. 

2. Tanda-tanda vital dalam batas normal 

3. Wajah tampak segar setelah ansietas berkurang 

A (Assessement) 

1. Tujuan tercapai apabila respon pasien sesuai dengan 

tujuan dan kriteria hasil 

2. Tujuan belum tercapai apabila respn tidak sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

P (Planning) 

1. Pertahankan kondisi pasien apabila tujuan tercapai 

2. Lanjutkan intervensi apabila terdapat tujuan yang 

belum mampu dicapai oleh pasien 

 


