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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Preeklampsia 

2.1.1. Definisi Preeklampsia 

Preeklampsia merupakan kesatuan penyakit yang langsung disebabkan oleh 

kehamilan. Definisi preeklampsia adalah hipertensi disertai proteinuria dan edema 

akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. 

Gejala ini dapat timbul sebelum 20 minggu bila terjadi penyakit trofoblastik (Wibowo 

dan Rachimhadi, 2006).  

Preeklampsia merupakan suatu sindrom spesifik kehamilan dengan 

penurunan perfusi pada organ-organ akibat vasospasme dan aktivasi endotel. 

Proteinuria adalah tanda yang penting dari preeklampsia (William, 2005). Menurut 

Hacker, Moore (2001) preeklampsia dapat disebut sebagai hipertensi yang diinduksi-

kehamilan atau penyakit hipertensi akut pada kehamilan. Preeklampsia tidak semata-

mata terjadi pada wanita muda pada kehamilan pertamanya. Preeklampsia ini paling 

sering terjadi selama trimester terakhir kehamilan. 

Preeklampsia merupakan kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil, 

bersalin dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias: hipertensi, proteinuri dan edema, 

yang kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma. Ibu tersebut tidak menunjukkan 

tanda-tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya (Mochtar R, 1998). 
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2.1.2. Etiologi Preeklampsia 

Penyebab preeklampsia sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Banyak 

teori yang menerangkan namum belum dapat memberi jawaban yang memuaskan. 

Teori yang dewasa ini banyak dikemukakan adalah iskemia plasenta. Namun teori ini 

tidak dapat menerangkan semua hal yang berkaitan dengan kondisi ini. Hal ini 

disebabkan karena banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya preeklampsia 

(Wibowo dan Rachimhadi, 2006). 

Ada beberapa teori mencoba menjelaskan perkiraan etiologi dari kelainan 

tersebut di atas, sehingga kelainan ini sering dikenal sebagai the diseases of theory 

(Sudhabrata K, 2001). Adapun teori-teori tersebut antara lain: 

1. Peran Prostasiklin dan Tromboksan 

Pada preeklampsia didapatkan kerusakan pada endotel vaskuler, sehingga 

terjadi penurunan produksi prostasiklin (PGI2) yang pada kehamilan normal 

meningkat, aktivasi penggumpalan dan fibrinolisis, yang kemudian akan diganti 

dengan trombin dan plasmin. Trombin akan mengkonsumsi antitrombin III sehingga 

terjadi deposit fibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan tromboksan (TxA2) 

dan serotonin, sehingga terjadi vasospasme dan kerusakan endotel. 

2. Peran Faktor Imunologis 

Preeklampsia sering terjadi pada kehamilan pertama dan tidak timbul lagi 

pada kehamilan berikutnya. Hal ini dapat diterangkan bahwa pada kehamilan 

pertama pembentukan blocking antibodies terhadap antigen plasenta tidak 

sempurna, yang semakin sempurna pada kehamilan berikutnya. Fierlie F.M. 

(1992) mendapatkan beberapa data yang mendukung adanya sistem imun pada 

penderita preeklampsia: 
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a. Beberapa wanita dengan preeklampsia mempunyai kompleks imun dalam 

serum. 

b. Beberapa studi juga mendapatkan adanya aktivasi sistem komplemen 

pada preeklampsia diikuti dengan proteinuria. 

3. Peran Faktor Genetik/ familial 

Beberapa bukti yang menunjukkan peran faktor genetik pada kejadian 

preeklampsia antara lain: 

a. Preeklampsia hanya terjadi pada manusia. 

b. Terdapatnya kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklampsia pada 

anak-anak dari ibu yang menderita preeklampsia. 

c. Kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklampsia pada anak dan 

cucu ibu hamil dengan riwayat preeklampsia dan bukan pada ipar mereka. 

d. Peran Renin-Angiotensin-Aldosteron System (RAAS). 

 

2.1.3. Faktor Risiko Preeklampsia 

Faktor risiko preeklampsia meliputi kondisi medis yang berpotensi 

menyebabkan kelainan mikrovaskular, seperti diabetes melitus, hipertensi kronis dan 

kelainan vaskular serta jaringan ikat, sindrom antibodi fosfolipid dan nefropati. 

Faktor risiko lain berhubungan dengan kehamilan itu sendiri atau dapat spesifik 

terhadap ibu atau ayah dari janin (Sunaryo R, 2008). 

Berbagai faktor risiko preeklampsia (American Family Physician, 2004): 

1. Faktor yang berhubungan dengan kehamilan 

a. Kelainan kromosom. 

b. Mola hydatidosa. 

c. Hydrops fetalis. 
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d. Kehamilan multifetus. 

e. Inseminasi donor atau donor oosit. 

f. Kelainan struktur kongenital. 

2. Faktor spesifik maternal 

a. Primigravida. 

b. Usia > 35 tahun. 

c. Usia < 20 tahun. 

d. Ras kulit hitam. 

e. Riwayat preeklampsia pada keluarga. 

f. Nullipara. 

g. Preeklampsia pada kehamilan sebelumnya. 

h. Kondisi medis khusus : diabetes gestational, diabetes tipe 1, obesitas, 

hipertensi kronis, penyakit ginjal, trombofilia. 

i. Stress. 

3. Faktor spesifik paternal 

a. Primipatemitas. 

b. Patner pria yang pernah menikahi wanita yang kemudian hamil dan 

mengalami preeklampsia. 

 

2.1.4. Patofisiologi Preeklampsia 

Kelainan patofisiologi yang mendasari preeklampsia pada umumnya karena 

vasospasme. Peningkatan tekanan darah dapat ditimbulkan oleh peningkatan cardiac 

output dan resistensi sistem pembuluh darah. Cardiac output pada pasien dengan 

preeklampsia tidak terlalu berbeda pada kehamilan normal di trimester terakhir 

kehamilan yang disesuaikan dari usia kehamilan. Bagaimanapun juga resistensi sistem 
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pembuluh darah pada umumnya diperbaiki. Aliran darah renal dan angka filtrasi 

glomerulus (GFR) pada pasien preeklampsia lebih rendah dibandingkan pada pasien 

dengan kehamilan normal dengan usia kehamilan yang sama. 

Penurunan aliran darah renal diakibatkan oleh konstriksi di pembuluh darah 

afferen yang dapat mengakibatkan kerusakkan membrane glomerulus dan kemudian 

meningkatkan permeabilitas terhadap protein yang berakibat proteinuria. Oliguria yang 

diakibatkan karena vasokontriksi renal dan penurunan GFR. Resistensi vaskular 

cerebral selalu tinggi pada pasien preeklampsia. Pada pasien hipertensi tanpa kejang, 

aliran darah cerebral mungkin bertahan sampai batas normal sebagai hasil fenomena 

autoregulasi. Pada pasien dengan kejang, aliran darah cerebral dan konsumsi oksigen 

lebih sedikit dibandingkan dengan wanita hamil biasa dan terdapat penurunan aliran 

darah dan peningkatan tahanan vaskuler pada sirkulasi uteroplasental pada pasien 

preeklampsia (Castro C.L, 2004). 

 

2.1.5. Manifestasi Klinis Preeklampsia 

Pada preeklampsia terjadi vasokonsentrasi sehingga menimbulkan gangguan 

metabolisme endorgan dan secara umum terjadi perubahan patologi-anatomi 

(nekrosis, perdarahan, edema). Perubahan patologi-anatomi akibat nekrosis, edema 

dan perdarahan organ vital akan menambah beratnya manifestasi klinis dari masing-

masing organ vital (Manuaba, 2007). 

Preeklampsia dapat mengganggu banyak sistem organ, derajat keparahannya 

tergantung faktor medis atau obstetri. Menurut Wibowo dan Rachimhadi (2006), 

gangguan organ pada preeklampsia meliputi: 
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1. Perubahan pada plasenta dan uterus 

Menurunnya aliran darah ke plasenta dapat mengakibatkan solutio 

plasenta. Pada hipertensi yang lama akan terjadi gangguan pertumbuhan janin. 

Pada hipertensi yang terjadi lebih pendek bisa menimbulkan gawat janin sampai 

kematian janin, dikarenakan kurang oksigenasi. Kenaikan tonus uterus dan 

kepekaan tanpa perangsangan sering didapatkan pada preeklampsia, sehingga 

mudah terjadi partus prematurus. 

2. Perubahan pada ginjal 

Perubahan ini disebabkan oleh karena aliran darah ke dalam ginjal 

menurun, sehingga filtrasi glomerulus berkurang. Kelainan ginjal berhubungan 

dengan terjadinya proteinuria dan retensi garam serta air. Pada kehamilan normal 

penyerapan meningkat sesuai dengan kenaikan filtrasi glomerulus. Penurunan filtrasi 

akibat spasme arteriolus ginjal menyebabkan filtrasi natrium menurun yang 

menyebabkan retensi garam dan juga terjadi retensi air. Filtrasi glomerulus pada 

preeklampsia dapat menurun sampai 50% dari normal sehingga menyebabkan 

diuresis turun. Pada keadaan yang lanjut dapat terjadi oliguria sampai anuria. 

3. Perubahan pada retina 

Tampak edema retina, spasme setempat atau menyeluruh pada satu atau 

beberapa arteri. Jarang terjadi perdarahan atau eksudat atau spasme. Retinopatia 

arteriosklerotika pada preeklampsia akan terlihat bilamana didasari penyakit 

hipertensi yang menahun. Spamus arteri retina yang nyata menunjukkan adanya 

preeklampsia berat. Pada preeklampsia pelepasan retina oleh karena edema 

intraokuler merupakan indikasi untuk pengakhiran kehamilan segera. Biasanya 

retina akan melekat kembali dalam dua hari sampai dua bulan setelah persalinan. 

Gangguan penglihatan secara tetap jarang ditemui. Skotoma, diplopia dan ambliopia 
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pada preeklampsia merupakan gejala yang menjurus akan terjadinya eklampsia. 

Keadaan ini disebabkan oleh perubahan aliran darah didalam pusat penglihatan di 

kortex serebri atau dalam retina. 

4. Perubahan pada paru-paru 

Edema paru-paru merupakan sebab utama kematian penderita 

preeklampsia. Komplikasi biasanya disebabkan oleh dekompensatio cordis. 

5. Perubahan pada otak 

Resistensi pembuluh darah dalam otak pada hipertensi dalam kehamilan 

lebih meninggi, terutama pada preeklampsia. 

6. Metabolisme air dan elektrolit 

Hemokonsentrasi yang menyertai preeklampsia tidak diketahui sebabnya. 

Terjadi pergeseran cairan dari ruang intravaskuler ke ruang interstisiel, diikuti 

oleh kenaikan hematokrit, protein serum meningkat dan bertambahnya edema 

menyebabkan volume darah berkurang, vikositas darah meningkat, waktu 

peredaran darah tepi lebih lama. Aliran darah di berbagai aliran tubuh mengurang 

dan berakibat hipoksia. Dengan perbaikan keadaan, hemokonsentrasi berkurang 

sehingga turunnya hematokrit dapat dipakai sebagai ukuran tentang perbaikan 

keadaan penyakit dan tentang berhasilnya pengobatan. 

Jumlah air dan natrium pada penderita preeklampsia lebih banyak 

daripada wanita hamil biasa. Kadar kreatinin dan ureum pada preeklampsia tidak 

meningkat kecuali jika terjadi oliguria atau anuria. Protein serum total, 

perbandingan albumin globulin dan tekanan osmotik plasma menurun pada 

preeklampsia, kecuali pada penyakit berat dengan hemokonsentrasi. 
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2.1.6. Gejala Preeklampsia 

Preeklampsia mempunyai gejala-gejala sebagai berikut (Wibowo dan 

Rachimhadi, 2006). Biasanya tanda-tanda preeklampsia timbul dalam urutan: 

pertambahan berat badan yang berlebihan, diikuti edema, hipertensi, dan akhirnya 

proteinuria. Pada preeklampsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala subyektif. Pada 

preeklamsia berat gejala-gejalanya adalah: 

a. Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg, tekanan darah diastolik ≥ 110 

mmHg. 

b. Peningkatan kadar enzim hati/ icterus. 

c. Trombosit < 100.000/mm³. 

d. Oligouria < 400 ml/24 jam. 

e. Proteinuria > 3 g/liter. 

f. Nyeri epigastrium. 

g. Skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat. 

h. Perdarahan retina, edema pulmonum dan koma. 

 

2.1.7. Klasifikasi Preeklampsia 

Pembagian preeklampsia sendiri dibagi dalam golongan ringan dan berat. 

Berikut ini adalah penggolongannya (Rahma N , 2008) : 

1. Preeklampsia ringan 

a. Tekanan darah sistolik antara 140-160 mmHg dan tekanan darah diastolik 

90-110 mmHg. 

b. Proteinuria minimal (< 2g/L/24 jam). 

c. Tidak disertai gangguan fungsi organ. 

2. Preeklampsia berat 
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a. Tekanan darah sistolik > 160 mmHg atau tekanan darah diastolik > 110 

mmHg. 

b. Proteinuria (> 5 g/L/24 jam) atau positif 3 atau 4 pada pemeriksaan 

kuantitatif bisa disertai dengan: 

1) Oliguria (urine ≤ 400 mL/24jam). 

2) Keluhan serebral, gangguan penglihatan. 

3) Nyeri abdomen pada kuadran kanan atas atau daerah epigastrium. 

4) Gangguan fungsi hati dengan hiperbilirubinemia. 

5) Edema pulmonum, sianosis. 

6) Gangguan perkembangan intrauterine. 

7) Microangiopathic hemolytic anemia, trombositopenia. 

 

2.1.8. Komplikasi Preeklampsia 

Nyeri epigastrium menunjukkan telah terjadinya kerusakan pada liver dalam 

bentuk kemungkinan (Manuaba, 2007): 

1. Perdarahan subkapsular. 

2. Perdarahan periportal sistem dan infark liver. 

3. Edema parenkim liver. 

4. Peningkatan pengeluaran enzim liver. 

Tekanan darah dapat meningkat sehingga menimbulkan kegagalan dari 

kemampuan sistem otonom aliran darah sistem saraf pusat (ke otak) dan 

menimbulkan berbagai bentuk kelainan patologis sebagai berikut (Manuaba, 2007): 

1. Edema otak karena permeabilitas kapiler bertambah. 

2. Iskemia yang menimbulkan infark serebal. 

3. Edema dan perdarahan menimbulkan nekrosis. 
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4. Edema dan perdarahan pada batang otak dan retina. 

5. Dapat terjadi herniasi batang otak yang menekan pusat vital medulla 

oblongata. 

Komplikasi terberat adalah kematian ibu dan janin. Usaha utama ialah 

melahirkan bayi hidup dari ibu yang menderita preeklampsia. Komplikasi dibawah ini 

yang biasa terjadi pada preeklampsia berat dan eklampsia (Wibowo dan Rachimhadi, 

2006)  

1. Solusio plasenta 

Komplikasi ini terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut dan lebih 

sering terjadi pada preeklampsia. 

2. Hipofibrinogenemia 

Biasanya terjadi pada preeklampsia berat. Oleh karena itu dianjurkan 

untuk pemeriksaan kadar fibrinogen secara berkala. 

3. Hemolisis 

Penderita dengan preeklampsia berat kadang-kadang menunjukkan gejala 

klinik hemolisis yang dikenal dengan ikterus. Belum diketahui dengan pasti 

apakah ini merupakan kerusakkan sel hati atau destruksi sel darah merah. 

4. Kelainan mata 

Kehilangan penglihatan untuk sementara, yang berlangsung sampai satu 

minggu dapat terjadi. Perdarahan kadang-kadang terjadi pada retina. Hal ini 

merupakan tanda gawat akan terjadi apopleksia serebri. 

5. Edema paru-paru 

Paru- paru menunjukkan berbagai tingkat edema dan perubahan karena 

bronkopneumonia sebagai akibat aspirasi. Kadang-kadang ditemukan abses paru- 

paru. 
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6. Nekrosis hati 

Nekrosis periportal hati pada preeklampsia merupakan akibat vasospasme 

arteriole umum. Kelainan ini diduga khas untuk eklampsia, tetapi ternyata juga 

dapat ditemukan pada penyakit lain. Kerusakan sel-sel hati dapat diketahui 

dengan pemeriksaan faal hati, terutama penentuan enzim- enzimnya. 

7. Sindroma HELLP yaitu haemolysis, elevated liver enzymes dan low platelet 

Merupakan sindrom kumpulan gejala klinis berupa gangguan fungsi hati, 

hepatoseluler (peningkatan enzim hati [SGPT,SGOT], gejala subjektif [cepat 

lelah, mual, muntah, nyeri epigastrium] ), hemolisis akibat kerusakan membran 

eritrosit oleh radikal bebas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Trombositopenia 

(<150.000/cc), agregasi (adhesi trombosit di dinding vaskuler), kerusakan 

tromboksan (vasokonstriktor kuat), lisosom (Manuaba, 2007). 

8. Kelainan ginjal 

Kelainan ini berupa endoteliosis glomerulus yaitu pembengkakan 

sitoplasma sel endotelial tubulus ginjal tanpa kelainan struktur yang lainnya. 

Kelainan lain yang dapat timbul ialah anuria sampai gagal ginjal. 

9. Komplikasi lain 

Lidah tergigit, trauma dan fraktur karena jatuh akibat kejang- kejang 

pneumonia aspirasi dan DIC (disseminated intravascular cogulation). 

10. Prematuritas, dismaturitas dan kematian janin intra-uterin. 

 

2.1.9. Penanganan Preeklampsia 

Konsep pengobatannya harus dapat mematahkan mata rantai iskemia regio 

uteoplasenter sehingga gejala hipertensi dalam kehamilan dapat diturunkan (Manuaba, 
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2007). Tujuan dasar penatalaksanaan untuk setiap kehamilan dengan penyulit 

preeklampsia adalah (Cunningham, 2006) : 

1. Terminasi kehamilan dengan trauma sekecil mungkin bagi ibu dan janinnya. 

2. Lahirnya bayi yang kemudian dapat berkembang. 

3. Pemulihan sempurna kesehatan ibu. 

Penanganan preeklampsia menurut Saifuddin (2002), yaitu: 

1. Preeklamsia ringan 

a. Kehamilan kurang dari 37 minggu 

1) Pantau tekanan darah, urine (untuk proteinuria), reflex dan kondisi 

janin. 

2) Konseling pasien dengan keluarganya tentang tanda-tanda bahaya 

preeklampsia dan eklampsia. 

3) Lebih banyak istirahat. 

4) Diet biasa (tidak perlu diet rendah garam). 

5) Tidak perlu diberi obat-obatan. 

6) Jika rawat jalan tidak mungkin, rawat di rumah sakit: 

i. Diet biasa. 

ii. Pantau tekanan darah 2 kali sehari, dan urine (untuk 

proteinuria) sehari sekali. 

iii. Tidak perlu obat-obatan. 

iv. Tidak perlu diuretik, kecuali jika terdapat edema paru, 

dekompensatio kordis atau gagal ginjal akut. 

v. Jika tekanan diastolik turun sampai normal pasien dapat 

dipulangkan. 
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vi. Jika tidak ada tanda perbaikan, tetap dirawat. Lanjutkan 

penanganan dan observasi kesehatan janin. 

vii. Jika terdapat tanda-tanda pertumbuhan janin terhambat 

pertimbangkan terminasi kehamilan. Jika tidak, rawat sampai 

aterm. 

viii. Jika proteinuria meningkat tangani sebagai preeklampsia 

berat. 

b. Kehamilan lebih dari 37 minggu 

1) Jika serviks matang, pecahkan ketuban dan induksi persalinan dengan 

oksitoksin atau prostaglandin. 

2) Jika serviks belum matang, lakukan pematangan dengan prostaglandin 

atau kateter folley atau lakukan seksio sesaria. 

2. Preeklampsia berat dan eklampsia 

Penanganan preeklampsia berat dan eklampsia sama, kecuali bahwa 

persalinan harus berlangsung dalam 12 jam setelah timbulnya kejang pada 

eklampsia. Semua kasus preeklampsia berat harus ditangani secara aktif. 

Penanganan konservatif dan gangguan penglihatan sering tidak sahih. 

 

2.2.  Stess 

2.2.1. Definisi Stress 

Stress adalah situasi dan perasaan yang dialami ketika seseorang merasakan 

adanya tuntutan yang melebihi daya kemampuan pribadi dan sosial yang bisa dia 

kerahkan (Lazarus dalam Christian, 2005). Sedangkan menurut Maramis (2005) stress 

adalah segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri dan karena itu sesuatu yang 



21 

 

menggangu keseimbangan kita bila tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka akan 

muncul gangguan badan ataupun gangguan jiwa. 

Lebih dalam lagi, National Safety Council (2004) mendefinisikan stress sebagai 

ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, 

dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan fisik 

manusia tersebut. 

Menurut Vincent Cornelli, sebagaimana dikutip oleh Grant Brecht (2000) 

bahwa yang dimaksud Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang 

disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan, yang dipengaruhi baik oleh 

lingkungan maupun penampilan individu di dalam lingkunagn tersebut. 

 

2.2.2. Penyebab Stress 

Penyebab stress penting untuk diketahui. Pengetahuan tentang penyebab 

stress sangat penting untuk diagnosa suatu penyakit (dalam Christian, 2005). Berikut 

ini ada beberapa pendapat mengenai penyebab stress. 

1. Sumber internal : Berasal dari dalam tubuh yaitu berasal dari faktor fisiologis 

dan psikologis. 

a. sumber dari faktor fisiologis secara umum, antara lain:  

i. Bahan kimia : obat, racun, toxin. 

ii. Agen fisik : panas, dingin, radiasi, skock elektrik, trauma. 

iii. Agen infektan : virus, bakteri, fungi. 

iv. Penurunan sistem imun. 

v. Penyakit genetik. 

vi. Ketidakseimbangan nutrisi. 

vii. Hyperemia. 
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b. stressor dari faktor psikologis, secara umum (Antonovsky dalam 

fundamental of nursing, 134) mendiskripsikan 11 katagori antara lain: 

i. Selamat dari kecelakaan, baik menimpa dirinya atau keluarganya. 

ii. Pengalaman hubungan sosial yang lain dari kebiasaan. 

iii. Peristiwa masa lalu yang menyeramkan atau menakutkan. 

iv. Konflik yang tidak disadari dan kecemasan. 

v. Kejadian masa lalu di rumah yang tidak menyenangkan. 

vi. Pindah tempat tinggal. 

vii. Memasuki fase baru pada tahap perkembangan. 

viii. Adanya perbedaan antara kultur yang dianut dengan lingkungan 

sosialnya. 

2. Sumber eksternal. 

a. Manusia lain. 

b. Kultur dan masyarakat sekitar tempat tinggal. 

c. Individu yang tidak cocok. 

d. Penyakit. 

e. Keadaan alam. 

f. Adanya suatu peristiwa ditolak atau dikucilkan orang lain. 

 

Menurut Maramis (2005) stress dapat bersumber pada: 

1. Frustasi 

Frustasi timbul bila ada aral melintang antara maksud dan tujuan. Frustasi 

ada yang datangnya dari luar seperti bencana alam, kecelakaan, kematian 

seseorang tercinta, norma-norma, adat istiadat, peperangan, kegoncangan 

ekonomi, diskriminasi rasial atau agama, persaingan yang berlebih, perubahan 
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yang terlalu cepat, pengangguran, dan ketidakpastian sosial. Sedangkan frustasi 

yang datangnya dari dalam misalnya berupa: cacat badaniah, kegagalan dalam 

usaha dan moral sehingga penilaian diri sendiri menjadi sangat tidak enak dan 

merupakan frustasi yang berhubungan dengan kebutuhan rasa harga diri. 

Kecelakaaan dan penyakit juga dapat merupakan frustasi dan dapat pula 

melemahkan daya tahan psikologik terhadap stress lain. 

2. Konflik 

Konflik terjadi bila tidak dapat memilih antara dua atau lebih macam 

kebutuhan atau tujuan. Memilih yang satu berarti frustasi terhadap yang lain. 

3. Tekanan 

Tekanan sehari-hari biarpun kecil, tetapi bila bertumpuk-tumpuk, dapat 

menjadi strees yang hebat. Tekanan dari dalam datang dari cita-cita atau norma-

norma digantungkan terlalu tinggi dan mengejarnya tanpa ampun, sehingga akan 

terus menerus berada di bawah tekanan. Sedangkan tekanan dari luar, misalnya: 

orang tua yang menuntut anak supaya rangking satu di kelas, istri yang tiap hari 

mengeluh kepada suami bahwa uang belanja tidak cukup dan lain-lain. Tidak 

jarang suatu keadaan stress menyangkut frustasi, konflik dan tekanan sekaligus. 

Misalnya: kematian seorang ayah (pencari nafkah) mengakibatkan anaknya harus 

bekerja untuk mendapatkan biaya sekolahnya, sehingga ia tidak lulus ujian dan 

dianggap kurang pandai. 

4. Krisis 

Krisis adalah suatu keadaan yang mendadak menimbulkan stress pada 

seseorang individu ataupun suatu kelompok. Misalnya: kematian, kecelakaan, 

penyakit yang memerlukan oprasi, masuk sekolah pertama kali. Dahulu krisis 

selalu dianggap tidak baik bagi kesehatan jiwa. Namun sekarang tidaklah 
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demikian. Setelah mengalami krisis individu atau kelompok memiliki dua 

kemungkinan. Pertama, menjadi terganggu atau lebih mudah terganggu bila ada 

stress lagi. Kedua, menjadi lebih matang atau lebih kuat menghadapi stress di hari 

kemudian. 

Beberapa pemicu stress yang paling umum untuk wanita hamil menurut 

Aprillia (2011), meliputi : 

1. Kesehatannya: Tubuh wanita mengalami perubahan fisik yang luar biasa 

selama kehamilan, dan setiap wanita bereaksi terhadap pengalaman berbeda. 

Kekhawatiran kenaikan berat badan, stretch mark, sakit/ mual di pagi hari, 

nyeri sendi, dan efek fisik lainnya dari kehamilan dapat mengakibatkan 

tekanan mental yang berlebihan. 

2. Kesehatan Bayinya: Setiap ibu menginginkan bayinya menjadi sehat, dan 

wanita yang memiliki anak dengan kesehatan yang buruk atau yang beresiko 

mendapatkan bayi yang tidak sehat akan meningkatkan kecemasan selama 

kehamilan karena mereka membayangkan masalah-masalah kesehatan yang 

akan mereka hadapi setelah bayi mereka lahir (misalnya ibu yang sudah di 

vonis mempunyai anak cacat atau mempunyai kelainan bawaan) 

3. Stres tentang merawat anak: Orangtua baru sering stres atas banyak masalah 

yang harus mereka hadapi seperti: bonding, merawat bayi, menemukan 

babysister, kualitas sekolah lokal, dan kesiapan mereka sendiri untuk menjadi 

orang tua dengan mudah dapat menyebabkan tekanan mental kronis selama 

kehamilan. 

4. Keuangan: Mempunyai bayi baru berarti biaya hidup akan meningkat dan 

banyak pula orang tua yang stress karenanya seperti biaya perawatan sebelum 

melahirkan, biaya melahirkan, perlengkapan bayi, dan jangka panjang lainnya 
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tentang masalah keuangan seperti menabung untuk pendidikan kuliah anak, 

tekanan moneter juga dapat membuat stres yang signifikan. Hal ini dapat 

diperburuk jika kebetulan saat itu kehilangan pekerjaan atau ketidak 

bahagiaan dengan lingkungan kerja dsb.  

5. Tekanan saran: Orangtua baru sering dipenuhi dengan saran, tips, dan cerita-

cerita horor bahkan mulai dari nama-nama bayi, cara menyusui, cara melatih 

disiplin, proses persalinan, dan isu-isu lain yang terlibat dengan kehamilan 

dan membesarkan anak. Berbagai tips dan saran bahkan mitos-mitos yang 

masuk dan kadang saling bertentangan, akan mengakibatkan stres yang 

ekstrim. 

6. Single Parenthood / orang tua singgel: Seorang wanita yang memilih menjadi 

ibu tunggal berhubungan dengan stres mental tambahan saat dia hamil, 

terutama karena dia tidak memiliki mitra yang dapat membantu berbagi 

beban mental menjadi orangtua. Selain memicu tekanan mental lainnya, dia 

akan harus siap untuk kekhawatiran saat membesarkan anak sendiri. 

 

2.2.3. Patofisiologi Stress 

Stress akan mengaktifkan bagian otak yang bernama hipotalamus, kemudian 

melepaskan rantai peristiwa biokimia yang rumit yang mengakibatkan desakan 

adrenalin dan non adrenalin ke dalam sistem, dan setelah itu diikuti oleh hormon kortisol. 

Dalam sekejap saja, berbagai hormon ini akan membanjiri tubuh dan beredar melalui 

aliran darah, mencapai semua organ dan mengaktifkan semua sel tubuh. Pada tahap 

ini, tubuh kita akan bekerja dengan cara yang berbeda. Hati melepaskan gula dan 

berbagai asam lemak ke dalam aliran darah untuk meningkatkan energi. Kita akan 

bernafas lebih cepat, sehingga meningkatkan jumlah oksigen dalam tubuh. Jantung 
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berdetak kencang dan tekanan darah meningkat serta sirkulasi darah ke otak juga 

meningkat. Apabila stress dibiarkan berkepanjangan, tubuh kita tetap dalam keadaan 

aktif secara psikologis dengan hormon stress adrenalin dan kortisol yang berlebihan. 

Energi yang tidak dipakailah yang menimbulakan kerusakan (Braeley, 2002) 

Sedangkan menurut Elizabeth (2001) stress akut berkaitan dengan 

peningkatan denyut jantung dan percepatan pernafasan, berkeringat, dilatasi pupil, 

peningkatan kewaspadaan. Berkaitan dengan sistem imun, stress akut dapat 

meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus dan penyakit. Selain efek kortisol 

pada sistem imun, penelitian-penelitian terakhir memperlihatkan ujung-ujung syaraf 

yang berkontak dengan sel imun, sel lagerhans. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu 

mekanisme dimana perangsangan dapat mempengaruhi fungsi imun. 

 

2.2.4. Gejala Stress 

Gejala-gejala stres yang dialami ibu hamil adalah: 

1. Sedih 

2. Sulit Berkonsentrasi 

3. Kurang tidur atau tidur berlebihan 

4. Tingkat kemalasan meningkat 

5. Perasaan cemas, bersalah, dan putus asa meningkat 

6. Perubahan pola makan 

7. Ingin bunuh diri (Medicastro, 2011. http://www.bee-health.com/ Hindari-

Stres-Saat-Hamil. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2011) 

 

2.2.5. Jenis Stress 

Ditinjau dari penyebabnya, stress dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berikut: 

http://www.bee-health.com/%20Hindari-Stres-Saat-Hamil
http://www.bee-health.com/%20Hindari-Stres-Saat-Hamil
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1. Stress fisik 

Merupakan stress yang disebabkan oleh keadaan fisik seperti suhu terlalu 

tinggi atau rendah, suara bising, sinar matahari terlalu menyengat dan lain-lain. 

2. Stress kimiawi 

Merupakan stress yang disebabkan oleh pengaruh senyawa kimiawi yang 

terdapat pada obat-obatan, zat beracun asam basa, faktor hormon, atau gas-gas 

lain. 

3. Stress mikrobiologis 

Merupakan stress yang disebabkan oleh kuman: seperti virus, bakteri atau 

parasit. 

4. Stress fisiologis 

Merupakan stress yang disebabkan oleh gangguan fungsi organ tubuh, 

antara lain gangguan struktur tubuh, fungsi jaringan, organ dll. 

5. Stress proses tumbuh kembang 

Merupakan stress yang disebabkan oleh proses tumbuh kembang seperti 

pada masa pubertas, pernikahan, dan pertambahan kimia. 

6. Stress psikologis atau emosional 

Merupakan stress yang disebabkan oleh gangguan situasi psikologis atau 

ketidak mampuan kondisi psikologis untuk menyesuiaikan diri, misalnya dalam 

hubungan interpersonal, sosial budaya atau keagamaan. 

 

2.2.6. Model Stress 

Akar dan dampak strees dapat dipelajari dari sisi medis dan model perilaku. 

Model stress ini dapat digunakan untuk membantu pasien mengatasi respon yang 

tidak sehat dan tidak produktif terhadap stressor. 
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1. Model berdasarkan respon 

Model  stress yang dikemukakan oleh Selye, menguraikan stress sebagai 

respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang dihadapinya. Stress 

ditunjukkan oleh reaksi fisiologis tertentu yang disebut sindrom adaptasi umum 

(general adaptation syndrome- GAS). 

2. Model berdasarkan adaptasi 

Model ini menunjukkan 4 faktor yang menentukan apakah suatu situasi 

menimbulkan stress atau tidak, yaitu: 

a.  Kemampuan menghadapi stress tergantung pada pengalaman seseorang 

dalam menghadapi stress serupa, sistem pendukung, dan persepsi 

keseluruhan terhadap stress. 

b. Praktik dan norma dari kelompok atau rekan-rekan pasien yang 

mengalami stress. Jika kelompok menganggap wajar untuk membicarakan 

stressor, maka pasien dapat mengeluhkan atau mendiskusikan hal 

tersebut. Respons ini dapat membantu proses adaptasi terhadap stress. 

c. Pengaruh lingkungan sosial dalam membantu seseorang dalam 

menghadapi stessor.  

d. Sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi stressor. 

3. Model berdasarkan stimulus 

Model ini berfokus pada karakteristik yang bersifat mengganggu atau 

merusak dalam lingkungan. Asumsi-asumsi yang mendasari model ini: 

a. Peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup seseorang merupakan hal 

normal yang membutuhkan jenis dan waktu penyesuaian yang sama. 

b. Orang adalah penerima stress yang pasif, persepsi mereka terhadap suatu 

peristiwa tidaklah relevan. 
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c. Semua orang memiliki ambang stimulus yang sama dan sakit akan timbul 

setelah ambang batas tersebut terlampaui. 

4. Model berdasarkan transaksi 

Model ini memandang orang dan lingkungannya dalam hubungan yang 

dinamis, respirokal, dan interaktif. Model ini menganggap stress berasal dari 

hubungan antar orang dan lingkungannya. 

 

2.2.7. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Respon Terhadap Stressor 

Respon terhadap stressor yang diberikan pada individu akan berbeda, hal 

tersebut tergantung dari faktor stressor dan kemampuan koping yang dimiliki oleh 

individu. Berikut dijelaskan ada beberapa karakteristik stressor yang dapat 

mempengaruhi respon tubuh: 

1. Sifat stressor 

Sifat stressor dapat berubah secara tiba-tiba atau berangsur-angsur dan 

dapat mempengaruhi respon seseorang. Dalam menghadapi stress, tergantung 

mekanisme yang dimilikinya. 

2. Durasi stressor 

Lamanya stressor yang dialami seseorang dapat mempengaruhi respon 

tubuh. Apabila stressor yang dialami lama maka respon juga akan lebih lama dan 

tentunya dapat mempengaruhi fungsi tubuh. 

3. Pengalaman masa lalu 

Pengalaman masa lalu seseorang dalam menghadapi stress dapat menjadi 

bekal dalam menghadapi stress berikutnya karena individu memiliki kemampuan 

beradaptasi yang lebih baik. 
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4. Tipe kepribadian 

Tipe kepribadian seseorang diyakini juga dapat mempengaruhi respon 

terhadap stressor. 

5. Tahap perkembangan 

Tahap perkembangan individu dapat membentuk kemampuan adaptasi 

yang semakin baik terhadap stressor (Aziz Alimul, 2006). 

 

2.2.8. Tahapan Stress 

Menurut Robert J. Van Amberg, (dalam Dadang Hawari, 2002), stress dapat 

dibagi ke dalam enam tahap sebagai berikut: 

1. Tahap pertama 

Tahap ini biasanya dimulai paling ringan dan biasanya ditandai dengan 

munculnya semangat berlebihan, penglihatan lebih tajam dari biasanya, dan 

merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. 

2. Tahap kedua 

Dampak stress yang semula menyenangkan mulai menghilang dan timbul 

keluhan-keluhan karena habisnya cadangan energi. 

3. Tahap ketiga 

Jika tahap stress sebelumnya tidak ditanggapi dengan memadai, maka 

keluhan akan semakin nyata, seperti gangguan lambung dan usus, ketegangan 

otot semakin terasa, perasaan tidak tenang, gangguan tidur, tubuh lemas, dan 

tidak bertenaga. 

4. Tahap keempat 

Pada tahap sebelumnya ketika memeriksakan diri ke dokter seringkali 

tidak dinyatakan sakit karena tidak ditemukan kelainan fisik. Namun pada kondisi 
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selanjutnya akan muncul gejala tidak mampu melakukan aktivitas karena perasaan 

bosan kehilangan semangat, terlalu lelah karena gangguan pola tidur, kemampuan 

mengingat dan konsentrasi menurun, serta timbul rasa takut dan cemas yang 

tidak ada sebabnya. 

5. Tahap kelima 

Tahap ini ditandai dengan kelelahan fisik yang sangat, tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaan ringan dan sederhana, gangguan pada sistem pencernaan 

semakin berat, serta semakin meningkatnya rasa takut dan cemas. 

6. Tahap keenam 

Tahap ini merupakan tahap puncak, biasanya ditandai dengan timbulnya 

rasa panik dan takut mati yang menyebabkan jantung berdetak semakin cepat, 

kesulitan untuk bernafas, tubuh gemetar, berkeringat dan adanya kemungkinan 

terjadi kolaps atau pingsan. 

 

Stres pada ibu hamil dapat dibagi dalam tiga tahapan: 

1. Tahap pertama adalah pada triwulan pertama, yaitu pada saat usia kehamilan 

satu hingga tiga bulan. Dalam kurun waktu tersebut, biasanya ibu belum 

terbiasa dengan keadaannya, di mana adanya perubahan hormon yang 

mempengaruhi kejiwaan ibu, sehingga ibu sering merasa kesal atau sedih. 

Selain itu, ibu hamil ada juga yang mengalami mual-mual dan morning sickness, 

yang mengakibatkan stress dan gelisah. 

2. Tahap kedua saat triwulan kedua, yaitu pada saat usia kehamilan empat 

hingga enam bulan. Dalam jangka waktu tersebut, biasanya ibu sudah merasa 

tenang, karena telah terbiasanya dengan keadaannya. Di tahap ini, ibu hamil 

sudah dapat melakukan aktivitas, termasuk aktivitas hubungan suami istri. 
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3. Tahap ketiga yakni trimester ketiga, stres pada ibu hamil akan meningkat 

kembali. Hal itu dapat terjadi dikarenakan kondisi kehamilan semakin 

membesar. Kondisi itu tidak jarang memunculkan masalah seperti posisi tidur 

yang kurang nyaman dan mudah terserang rasa lelah. Dan semakin 

bertambah dekatnya waktu persalinan pun akan membuat tingkat stres ibu 

semakin tinggi. Perasaan cemas muncul bisa dikarenakan si ibu memikirkan 

proses melahirkan serta kondisi bayi yang akan dilahirkan (Zandecalla, 2007). 

 

2.2.9.  Akibat Stress 

Dengan begitu banyak yang perlu dikhawatirkan selama kehamilan, maka 

tidak mengherankan bahwa banyak perempuan mengalami stress dan cemas selama 

kehamilan. Meningkatkan tingkat stress pada maternal akan menghasilkan hormon 

kortisol dalam jumlah yang lebih tinggi. Hormon-hormon ini mengalir di dalam darah 

kemudian ditransfer ke janin melalui plasenta. Hormon kortisol juga dapat 

menghasilkan hormon somatostatin, yaitu hormon yang dapat menghambat 

perkembangan dan pertumbuhan bayi, sehingga dapat terjadi keguguran, kelahiran 

prematur, berat badan lahir rendah dan lahir cacat seperti bibir sumbing dan kelainan 

pada tulang belakang. Hormon somatostatin yang meningkat dalam rahim akan 

mempengaruhi perkembangan otak halus janin sehingga memepengaruhi aspek lain 

dari perkembangan anak, termasuk perilakuknya di kemudian hari. Sehingga stress 

berkepanjangan di masa kehamilan meningkatkan resiko bayi lahir dengan kondisi 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disoerder) dan autism (Corwin, 2001).   
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2.2.10. Adaptasi Terhadap Stress 

Ketika mengalami stress orang menggunakan energi fisiologis, psikologis, 

sosial budaya dan spiritual untuk beradaptasi. 

1. Adaptasi fisiologis 

Menurut Seyle dalam Elizabeth (2005), membagi adaptasi fisiologis 

menjadi sindrom adaptasi lokal (Local Adaptation Syndrome- LAS) dan sindrom 

adaptasi umum (General Adaptation Syndrome - GAS) 

a. LAS : Merupakan proses adaptasi yang bersifat lokal, ciri LAS 

adalah sebagai berikut :  

i. Bersifat lokal, yaitu tidak melibatkan seluruh sistem tubuh. 

ii. Bersifat adapatif, yaitu diperlukan stressor untuk 

memanipulasinya 

iii. Bersifat jangka pendek, yaitu tidak berlangsung selamanya 

iv. Bersifat restorative, yaitu membantu memperbaiki homeostatis 

daerah atau bagian tubuh 

b. GAS : Proses adaptasi yang bersifat umum atau sistemik, GAS 

terdiri dari beberapa tahap yaitu. 

i. Tahap reaksi alarm, tahap awal yaitu individu siap menghadapi 

stressor yang akan masuk ke dalam tubuh. Tahap ini diawali 

dengan kesiagaan yang ditandai dengan perubahan fisiologis 

pengeluaran hormon di hipotalamus. 

ii. Tahap resistensi, pada tahap ini tubuh sudah mulai stabil. Tingkat 

hormon, tekanan darah, dan output jantung kembali normal. 

Individu berupaya menghadapi stressor. 
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iii. Tahap kelelahan, tahap ini ditandai dengan terjadinya kelelahan 

karena tubuh tidak mampu lagi menanggung stress dan habisnya 

energi yang diperlukan untuk beradaptasi. Tubuh tidak mampu 

menghadapi stressor, regulasi fisiologis menurun, dan jika stress 

terus berlanjut dapat menyebabkan kematian. 

2. Adaptasi psikologis 

a. Penyesuaian secara psikologis dengan cara melakukan mekanisme 

pertahanan diri yang bertujuan melindungi atau bertahan dari serangan 

atau hal yang menyenanngkan. Adaptasi psikologis bisa bersifat 

konstruktif dan destruktif. 

b. Perilakku adaptasi psikologis juga menngacu pada mekanisme koping, 

yang berorientasi pada tugas dan mekanisme pertahanan diri. 

i. Reaksi yang berorientasi pada tugas, reaksi ini melibatkan 

penggunaan kemampuan kognitif untuk mengurangi stress dan 

memecahkan masalah yang ditandai dengan tiga jenis perilaku 

yaitu menyeranng, menarik diri, dan berkompromi. 

ii. Reaksi yang berorientasi pada ego, reaksi ini dikenal sebagai 

mekanisme pertahanan diri secara psikologis untuk mencegah 

gangguan psikologis yang lebih rasional, berusaha memberikan 

alasan yang rasional. 

3. Adaptasi sosial budaya 

Merupakan cara untuk mengadakan perubahan dengan melakukan proses 

penyesuaian perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
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4. Adaptasi spiritual 

Merupakan cara untuk mengadakan perubahan dengan melakukan proses 

penyesuaian perilaku yang sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan yang 

dimiliki sesuai dengan agama yang dianut (Aziz Alimul, 2006). 

 

2.2.11. Perbedaan Setiap Individu Dalam Menghadapi Stress 

1. Coping 

Salah satu faktor yang menentukan seberapa parah seorang individu 

dipengaruhi oleh stress yang dirasakannya adalah bagaimana dia menghadapi 

peristiwa yang dialami. 

Ada 2 tipe koping utama yang biasanya dapat menurunkan stress di 

ungkapakan oleh Lazarus dan Folkman yaitu: 

a. Problem focus coping 

Individu yang menggunakan problem focused coping biasanya lanngsung 

menngambil tindakan untuk memecahkan masalah atau mencari informasi 

yang beguna untuk membantu pemecahan masalah satu persatu sehingga 

ketika menghadapi masalah dapat mengurangi stress. 

b. Emosional focused coping 

Individu dengan emosional focused coping lebih menekankan pada usaha 

untuk menurunkan emosi negatif yang dirasakan ketika menghadapi masalah 

atau tekanan. Sebagai contoh mengalihkan perhatian dari masalah yang 

dihadapi dengan bersantai atau mencari kesenangan dengan bersantai atau 

mencari kesenangan dengan pergi mencari kepuasan yang lain, contoh 

rekreasi. 
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2. Dukungan sosial 

Adanya dukungan sosial, yaitu keberadaan para saudara dan kenalan 

dalam menghadapi stress dapat membantu seseorang berhasil menggunakan 

problem focused atau emosional focused coping.  

Dukungan sosial memiliki 2 aspek utama yaitu: 

a. Dukunngan sosial struktural 

Dukungan sosial struktural menyangkut jarinagn hubungan sosial dan 

yang dimiliki individu, misalnya status pernikahan dan jumlah teman yang 

dimiliki. 

b. Dukungan sosial fungsional 

Dukungan sosial fungsional lebih menekankan pada kualitas dari 

hubungan sosial yang dimiliki. Sebagai contoh sejauh apa seorang individu 

percaya bahwa dirinya memiliki teman untuk ditelepon setiap saat apabila 

dibutuhkan dan apakah temannya dapat memberikan dukungan yang 

memang dibutuhkan untuk menurunkan tingkat stress yang dirasakan. 

 

2.2.12. Teknik Management Stress  

Management stress merupakan upaya mengelola stress dengan baik, bertujuan 

mencegah dan mengatasi stress agar tidak sampai ketahap yang lebih berat. Beberapa 

manajemenn stress yang dapat dilakukan pada matermal adalah: 

1. Komunikasi: komunikasi adalah cara yang efektif untuk mengurangi rasa 

cemas saat hamil, dan ibu hamil yang mau berkomunikasi dengan orang lain 

dan berbagi rasa takut mereka akan segera belajar bahwa mereka tidak 

sendirian. Bicarakan rasa takut dan kecemasan dengan pasangan, ibu, teman 

dekat, atau sebuah kelompok pendukung kehamilan dalam kelas hamil. 
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2. Minta bantuan: Banyak wanita berusaha untuk mandiri, tetapi anda tidak 

perlu takut untuk meminta bantuan selama kehamilan. Delegasikan tugas 

pada teman, saudara, rekan kerja, atau siapa pun yang dalam posisi untuk 

membantu. Jika perlu, pertimbangkan menyewa pembantu rumah tangga 

untuk meringankan beban beberapa tugas. 

3. Rencanakan dengan hati-hati: Perempuan dengan wawasan yang lebih luas 

tentang kehamilan cenderung kurang memiliki ketakutan yang tak berdasar 

dan kegelisahan tentang kondisi mereka. Baca buku dan majalah kehamilan, 

ajukan pertanyaan secara rinci kepada dokter kandungan, sehingga dapat 

sebanyak mungkin tentang apa yang diharapkan. Pada saat yang sama, 

siapkan anggaran untuk perlengkapan bayi dan membuat rencana lain untuk 

mengurangi rasa takut saat kehamilan. 

4. Tetap sehat: tubuh yang sehat akan dapat mengatasi stres dengan lebih 

mudah. Selalu makan makanan yang kaya akan vitamin yang tepat, mineral, 

dan nutrisi untuk bayi yang sedang tumbuh. Banyak minum air, dan terlibat 

dalam latihan ringant untuk tetap fit dan energik selama kehamilan. 

5. Tenang: Luangkan waktu untuk bersantai. Baca buku, menikmati mandi air 

hangat, menikmati pijat saat hamil, memanjakan diri dengan pergi ke SPA, 

dan menemukan cara lain untuk mengurangi stress akibat kehamilan. 

6. Lakukan relaksasi: ini sangat penting sekali dan ampuh untuk mengurangi 

stress. Lakukan secara teratu agar dapat menikmati kehamilan dengan tenang 

dan nyaman (Aprillia, 2011. http://www.bidankita.com/stres-dalam-

kehamilan. Diakses pada tanggal 10 oktober 2011). 

Management stress yang lain adalah dengan cara meningkatkan strategi 

koping yang berfokus pada emosi dan strategi koping yang berfokus pada masalah. 

http://www.bidankita.com/stres-dalam-kehamilan
http://www.bidankita.com/stres-dalam-kehamilan
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1. Koping yang berfokus pada emosi 

Dilakukan antara lain dengan cara mengatur respon emosional terhadap 

stress melalui perilaku individu, misalnya meniadakan fakta yang tidak 

menyenangkan, mengendalikan diri, membuat jarak, penilaian secara positif, 

menerima tanggung jawab atau lari dari kenyataan (menghindar). 

2. Koping yang berfokus pada masalah 

Dilakukan dengan mempelajari cara atau ketrampilan yang dapat 

menyelesaikan masalah seperti ketrampilan menetapkan prioritas pekerjaan, 

manajemen waktu, dan peningkatan dukungan sosial. Teknik lain dalam 

mengatasi stress adalah relaksasi, meditasi dan sebagainya  (Hawari, 2002). 

 

2.3. Hubungan Stress Dengan Kehamilan Preeklampsia 

Setiap ibu hamil selalu mengalami stress karena terjadi perubahan hormon, 

fisik dan psikis. Apabila keadaan tersebut ditambah dengan penggolongan kriteria 

resiko tinggi, maka akan semakin membuat wanita hamil tersebut stress. Perubahan 

secara mental pada ibu hamil sangat sulit ditebak dan tidak selalu sama terjadinya 

pada setiap ibu hamil ataupun pada setiap kehamilan. 

Ketika stress tubuh memproduksi hormone adrenalin, tubuh juga 

mengeluarkan hormone kortisol. Naiknya kortisol akan melumpuhkan sistem 

kekebalan tubuh sehingga tubuh ibu hamil menjadi rentan terhadap berbagai penyakit 

dan gangguan, seperti gangguan jantung, hipertensi, saluran cerna, preeklampsia, dan 

sebagainya. Preeklampsia bisa terjadi karena jantung akan melakukan kompensasi 

dengan cara meningkatkan cardiac output yang menyebabkan hipertensi. Pembuluh 

darah pun mengalami vasokontriksi yang menyebabkan gangguan perfusi 



39 

 

metabolisme sehingga menjadi odeme dan membran glomerulus yang tidak bergungsi 

sehingga menjadi permeabilitas terhadap protein (Kurniati, 2009). 

Tidak hanya itu hormon kortisol akan sampai ke plasenta dan akhirnya 

sampai ke janin melalui pembuluh darah dan dapat membatasi aliran darah ke rahim, 

yang dapat menghambat perkembangan bayi. Akibatnya, janinpun akan terkena 

imbas dari stress. Karena itu, ibu hamil yang dicekam rasa takut dan kecemasan 

selama kehamilannya, jika tidak melahirkan bayi yang terganggu tumbuh kembang 

fisiknya, besar kemungkinan melahirkan bayi yang terganggu kondisi psikisnya 

(Anneahira, 2012). 


