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ABSTRAK 

 
Kecemasan postpartum dapat mempengaruhi keadaan bayi dan ibunya, hal ini merupakan reaksi 
emosi karena harus beradaptasi dengan perubahan. Melahirkan merupakan peristiwa yang 
membutuhkan adaptasi komplek karena adanya perubahan fisiologis dan psikologis. Masa setelah 
postpartum yaitu adanya perubahan tanggung jawab baru dan perubahan peran menjadi orangtua, 
terutama pada ibu postpartum primipara dengan faktor pemberat preklampsi. Kecemasan 
merupakan faktor pencetus gangguan psikologis yang lebih berat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
menggambarkan tingkat kecemasan pada ibu postpartum dengan preklampsia di Garut. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan tekhnik pengambilan sample purposive sampling. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu semua ibu postpartum primipara dengan preklampsi di RSUD 
dr Slamet dengan jumlah responden 31 orang. Dengan karakteristik ibu postpartum yang 
melahirkan Sectio Caesaria, belum pernah mempunyai anak, fase letting-go, ibu postpartum 
dengan preklampsi dan bersedia menjadi responden. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 
kecemasan yaitu TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale). 
Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
kecemasan pada ibu postpartum primipara mengalami kecemasan (70 %). Berdasarkan gambaran 
penelitian maka disarankan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman pencegahan adanya 
masalah gangguan psikologis pada ibu postpartum terutama dengan preklampsia. 
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PENDAHULUAN 

 
Melahirkan merupakan peristiwa yang 

sangat luar biasa bagi seorang ibu, akan tetapi 
tidak semua ibu merasakan kebahagiaan 
setelah melahirkan. Diantaranya ada yang 
mengalami kecemasan didalam keluarga dan 
kepribadian ibu yang menyebabkan depresi 
(Iskandar, 2007). Setiap orang memiliki 
tingkat kecemasan yang berbeda, mengalami 
kecemasan dengan situasi yang berbeda, dan 
berespon dengan cara yang berbeda 
(Henderson, 2012). Setelah melahirkan ibu 
postpartum primipara harus menyesuaikan diri 
karena adanya perubahan fisiologis dan 
psikologis. Terutama pada ibu yang 
mengalami preklamsi, yaitu tekanan darah 
tinggi pada kehamilan dan melahirkan disertai 
protein urine positif (Manuaba, 2010). 
Kecemasan akan bertambah karena kondisis 
patologis pada seorang ibu dan proses 
persalinan dengan sectio caesaria (SC). 
Perubahan ini dapat menyebabkan kecemasan. 
Jika kecemasan terus menerus maka ibu 
postpartum akan mengalami akumulasi stress 

sehingga dapat terjadi depresi (Perinatal 
mood disorder). Perubahan psikologis pada 
ibu postpartum dengan preklampsia dapat 
berkaitan dengan pengetahuan, perubahan 
aktivitas sehari-hari, dan kelelahan dalam 
merawat bayi serta kondisi fisik karena 
patologis persalinan  

Perubahan psikologis merupakan hal 
yang normal dialami ibu postpartum 
primipara, akan tetapi ada sebagian yang tidak 
dapat meenyesuaikan diri dalam menghadapi 
perubahan tersebut (Henderson, 2012). 
Kecemasan yang terlalu lama pada ibu 
postpartum primipara dapat mengalami 
gangguan-gangguan psikologis dengan 
macam-macam gejala menyebabkan masalah 
emosional dan menyebabkan depresi (Yelland 
& Brown, 2010). Penelitian Soderquist & 
Wijma (2008) menunjukan bahwa ibu 
postpartum dapat mengalami kecemasan 
karena trauma postpartum dan dapat terjadi 
selama 6 bulan. Pada fase letting-go 
merupakan fase timbulnya kecemasan karena 
adanya perubahan peran baru yaitu harus 
mengasuh anak dan mengatur rumah tangga 
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(Bobak, 2005).  Pada awal persalinan ibu 
postpartum primipara membutuhkan 
konseling dan support (Gao, Mao & Chan, 
2008). Hipertensi pada kehamilan dapat 
menyebabkan mortalitas dan morbidas, baik 
pada ibu maupun bayi (Diego et al, 2009). 
Jika disertai kecemasan maka komplikasi 
dapat terjadi dalam keadaan lebih buruk lagi. 

Kurangnya pengalaman, adanya 
kurang rasa percaya diri dan tuntutan yang 
ekstensif dapat meningkatkan sensitivitas ibu 
postpartum (Santrock, 2011). Terjadi 
akumulasi kecemasan pada ibu postpartum 
primipara dengan preklampsia dapat 
menyebabkan masalah yang lebih berat yaitu 
terjadi depresi postpartum. Preklampsia 
merupakan salah satu konflik psikologis 
dalam persalinan. Kecemasan yang berlebih 
dapat menimbulkan depresi, yaitu 
permasalahan psikologi yang lebih berat yang 
dapat menganggu kondisi ibu dan bayi. 
Depresi dapat menyebabkan gangguan 
psikologis jangka panjang pada ibu 
postpartum, pada bayi baru lahir dan anggota 
keluarga lain (Armstrong, 2007).  

Peran perawat yaitu sebagai edukator 
dan konselor, bukan hanya saat mengalami 
suatu permasalahan pada pasien tetapi 
mencegah perburukan kondisi dengan 
mengkaji kecemasan yang dapat berpengarauh 
pada kondisinya. Perawatan pasien oleh 
perawat dilakukan secara holistik mencakup 
bio-psioko-sosio dan spiritual. Gangguan 
psikologis yang dialami oleh seorang ibu 
setelah melahirkan dapat terjadi diruang 
perawatan setelah bersalin, akan tetapi 
seringkali pasien yang melahirkan dengan 
preklampsi lebih banyak ditangani  akibat 
dampak fisiologi sedangkan keadaan 
psikologis seringkali tidak terkaji. Untuk itu 
diperlukan upaya untuk menangani pasien 
dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi 
psikologis ibu postpartum primipara dengan 
preklampsi, karena hal ini jarang dilakukan. 
Pengkajian awal kecemasan pada ibu 
postpartum dapat mencegah kecemasan yang 
lebih berat (Dennis, Coghland & Viggod, 
2013). 

Agar perawat dapat melakukan upaya 
untuk menangani pasien yang mengalami 
kondisi psikologis, terutama pasien 
postpartum primipara dengan preklampsi yang 
harus menyesuaikan diri secara kompleks 
akibat belum berpengalaman. Di ruang 

perawatan persalinan patologis perawat perlu 
melakukan pengkajian diantaranya  keadaan 
psikologis pasien sebagai tindakan 
keperawatan mandiri, agar keadaan pasien 
dapat dikaji secara keseluruhan untuk 
mencegah gangguan psikologis yang lebih 
buruk. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kecemasan pasien 
postpartum primipara preklampsi di RSUD dr 
Slamet Garut. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Tekhnik penelitian yang digunakan 
yaitu purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 31 responden di 
ruang kebidanan patologis RSUD dr Slamet 
Garut. Karakteristik responden terdiri dari 
beberapa pertanyaan diantaranya umur, 
pendidikan, dan pekerjaan. Pengambilan data 
yaitu selama 2 bulan dengan memberikan 
kuesioner dan responden sesuai kriteria 
inklusi. Pengukuran kecemasan dengan 
Taylor Measure Anxiety Scale (TMAS). 
Gambaran kecemasan dilihat berdasarkan 
respon kognitif, afektif, dan perilaku. 

 
HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Umur Responden 
No Umur F % 
1 
2 
3 

<20 
20-30 
>30 

11 
19 
0 

36,7 
63,3 

0 
Jumlah 31 100 

Berdasarkan tabel, usia responden 
terbanyak yaitu usia antara 20 sampai 30 
tahun (78%). Dan masih banyak usia <20 
tahun (21%) dan 1 orang responden berusia 
>30 tahun (1%). 

 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Pendidikan 
No Pendiddikan F % 
1 
2 
3 
4 

SD 
SMP 
SMA 

Perguruan Tinggi 

0 
13 
17 
0 

0 
43,3 
56,7 

0 
Jumlah 31 100 

Berdasarkan tabel frekuensi tingkat 
pendidikan hampir semuanya responden 
berpendidikan SMA dan beberapa diantaranya 
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responden berpendidikan SMP. Tidak ada 
satupun yang berpendidikan SD dan 
Perguruan Tinggi. 

 
Tabel 3 Gambaran Tingkat Kecemasan Ibu 

Postpartum Preklampsia Primipara  
No Tingkat Kecemasan F % 
1 
2 

Cemas 
Tidak Cemas 

25 
5 

70 
30 

Jumlah 31 100 
Gambaran umum pada tingkat 

kecemasan ibu postpartum primipara dengan 
preklampsi sebagian besar diperoleh hasilnya 
cemas yaitu sebanyak 70% dan tidak cemas 
sebanyak 30%.  

 
PEMBAHASAN 

 
Ibu postpartum primipara dengan 

preklampsi pada penelitian ini secara umum 
mengalami kecemasan yaitu kecemasan yang 
terjadi pada umumnya ketika menghadapi 
sesuatu yang baru. Hal ini berkaitan dengan 
penyesuaian yang baik pada postpartum, akan 
tetapi jika kecemasan tidak diatasi maka dapat 
menyebabkan gangguan yang lebih berat 
seperti depresi. Kecemasan postpartum yaitu 
cemas yang membuat seseorang bertambah 
kuat, dan mampu menyesuaikan diri (Sheila, 
2008). Pada penelitian ini cemas yang dialami 
ibu postpartum primipara dengan preklampsi 
secara umum menunjukan bahwa kecemasan 
yang dialami yaitu normal, ibu tersebut dapat 
beradaptasi, menerima perannya barunya 
sebagai orangtua, kemungkinana ada 
dukungan internal dan eksternal individu 
sebagai suatu sistem. Hal ini sesuai dengan 
teori Roy mengenai holistic adaptif yaitu 
individu yang beradaptasi secara menyeluruh 
baik yang datang dari internal maupun 
eksternal sebagai rangsangan yang dapat 
menimbulkan respon (Potter, 2010). 
Kecemasan berdasarkan afektif ibu bereaksi 
terhadap kecemasannya secara tidak spesifik 
terhadap penerimaanya ketika merawat bayi 
dan menimbulkan stress ringan. Kecemasan 
dapat berpengaruh dalam merupakan pemicu 
aktivitas pertama kali oleh seorang ibu 
sehingga mampu menyelesaikannya 
(Whisman & Davilla, 2012).  

Hasil penelitian ini rentang usia 
terbanyak yaitu usia 20 sampai 30 tahun, akan 
tetapi usia dibawah 20 tahun masih banyak. 
Hal ini dapat dijadikan sebagai penyebab 

terjadinya gangguan psikologis. Kesiapan 
seorang ibu untuk mengalami perubahan 
peran sangat berpengaruh, sehingga dapat 
menyebabkan gangguan kecemasan. Usia 
pertama kali menjadi seorang ibu berpengaruh 
terhadap fisiologis dan psikologis (Viguera et 
al, 2011). 

Hasil penelitian ini menunjukan 
sebagian besar mengalami kecemasan, apabila 
kecemasan tidak diatasi makan akan terjadi 
kecemasan yang lebih berat dan menetap yang 
dapat menimbulkan gangguan psikologi dan 
fisiologis lebih buruk. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Jacob & Storch (2013) bahwa 
kecemasan pada pasien postpartum dapat 
mengakibatkan general anxiety disorder 
(GAD) yaitu kecemasan yang terjadi akibat 
suatu aktivitas dan menimbulkan gejala yang 
bervariasi diantaranya ketegangan otot dan 
gangguan tidur. Tentu saja gangguan ini 
berpengaruh pada kesehatan ibu postpartum 
primipara dengan preklampsi, sehingga 
tekanan darah dapat terganggu yang 
berdampak pada komplikasi lain. Hal ini 
berkaitan dengan kurangnya pengetahuan ibu 
postpartum primipara dengan preklampsi 
terhadap tugas perkembangan bayinya 
terutama prosedur perawatan bayi (Edhborg, 
Nasreen, 2011). 

Peran ibu postpartum primipara 
merupakan peran yang berharga (Potter & 
Perry, 2010). Kecemasan yang dialami pada 
penelitian ini dapat dialami pada ibu 
postpartum primipara dengan gangguan 
patologis seperti preklampsi. Tetapi 
kecemasan ini terjadi karena penyesuaian 
awal postpartum, kemandirian postpartum 
merupakan naluri yang timbul secara alamiah. 
Kecemasan pada penelitian ini lebih banyak 
dibanding yang tidak cemas. Hasil ini 
menunjukkan bahwa gangguan kecemasan 
pascamelahirkan lebih sering terjadi daripada 
depresi postpartum (Stein et al, 2012). 
 
KESIMPULAN 

 
Kecemasan pada ibu postpartum 

primipara dengan preklampsi pada penelitian 
ini menunjukan bahwa postpartum ini 
merupakan penyebab kecemasan, dapat 
berkaitan dengan kondisi tubuhnya akibat 
persalinan dan patologis penyakit maupun 
pengalaman pertama menjadi seorang ibu. Hal 
ini berhubungan dengan penyesuaian ibu dan 
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tidak dijadikan beban walaupun terjadi 
pertama kali terhadap perubahan dalam 
hidupnya. Hal ini berkaitan dengan dukungan 
keluarga dan peran serta tanggung jawab 
barunya. Adanya tingkat kecemasan 
menunjukan bahwa postpartum primipara 
dengan preklampsi ini menjadi sebuah 
stressor tersendiri bagi ibu.  

Kecemasan yang terjadi menjadi hal 
yang wajar sebagai motivasi seseorang dalam 
mencapai tujuan, jika tingkat kecemasan dapat 
diketahui oleh seorang perawat maka 
mempermudah dalam melakukan tindakan 
selanjutnya. Hal ini dapat mengetahui 
tindakan yang tepat untuk mencegah 
buruknya kondisi ibu postpartum primipara 
dengan preklampsi. Pengkajian tingkat 
kecemasan merupaka titik awal tindakan 
keperawatan mandiri untuk melakukan 
intervensi selanjutnya. 
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