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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Ketika selama menjelang persalinan seorang ibu yang sedang mengalami 

stress akan terjadi respon berupa respon kecemasan. Kecemasan kehamilan adalah 

perubahan emosi terkait dengan kekhawatiran tentang kesehatan bayi, persalinan 

yang semakin dekat, perawatan kesehatan diri ibu hamil sendiri, atau pasca 

melahirkan (Schetter,Dunkel.C, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kecemasan saat kehamilan adalah kurangnya dukungan keluarga 

terutama dukungan dari suami (Schetter,Dunkel.C, 2014). Selama hamil ibu 

membutuhkan dukungan dari keluarga terutama dari suami, dengan adanya 

dukungan tersebut ibu hamil akan merasa percaya diri, merasa ada yang 

mendukung untuk proses persalinan, merasa adanya perhatian dari suami.  

Beberapa penelitian menunjukkan ibu hamil yang berusia muda dan yang 

lebih tua memliki tingkat kecemasan yang tinggi (Schetter,Dunkel.C, 2014). Usia 

ibu hamil kurang dari 20 tahun bisa menimbulkan masalah, karena kondisi fisik 

belum 100 % siap, sedangkan umur lebih dari 35 tahun digolongkan pada 

kehamilan beresiko tinggi terhadap kelainan bawaan dan adanya penyulit pada 

waktu persalinan (Zamriati, 2013). Hasil penelitian di Finland pada 1.400 

perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang sebelumnya belum pernah 

melahirkan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi ketika hamil 

(Schetter,Dunkel.C, 2014). Status ekonomi juga berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan ibu hamil. Apabila status ekonomi yang kurang memiliki tingkat 

kecemasan yang tinggi (Schetter,Dunkel.C, 2014). 

Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi. Menurut (Zamriati, 2013). 

rendahnya pendidikan akan menyebabkan seseorang mengalami stres, dimana 

stres dan kecemasan yang terjadi disebabkan kurangnya informasi yang 
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didapatkan orang tersebut. Selain itu wanita hamil yanng tidak bekerja juga dapat 

meningkatkan kecemasan, menurut Said, Ni’mah (2015) bekerja dapat 

mengalihkan perasaan cemas bagi ibu hamil karena dapat berinteraksi dengan 

masyarakat dan menambah penghasilan keluarga. Menurut Schetter,Dunkel.C 

(2014) menunjukkan bahwa riwayat penyakit, riwayat komplikasi dalam 

kehamilan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Menurut 

Schetter,Dunkel.C (2014) tingkat kecemasan yang tinggi pada ibu hamil yang 

memiliki faktor interpersonal atau dari dalam diri ibu yang rendah karena belum 

siap menerima kehamilan. 

Bila seseorang sedang mengalami stress dan tegang karena menghadapi 

situasi yang khusus, maka otot-otot dan organ-organ tubuh akan menjadi tegang, 

dan orang akan merasa cemas. Ketika seseorang dalam keadaan stress dan tegang 

secara fisiologis akan mengaktifkan LHPA, kemudian merangsang hipotalamus 

dan menyebabkan disekresinya hormon CRH. Hal tersebut akan menyebabkan 

peningkatan produksi SAM, dengan adanya respon tersebut menyebabkan stimuli 

pada alur LHPA, kemudian merangsang hipotalamus dan menyebabkan 

disekresinya hormon CRH. Hal tersebut menyebabkan teraktivasinya ACTH yang 

akan menstimuli produksi hormon kortisol dari korteks adrenal, selain itu akan 

menyebabkan teraktivasinya neuron andrenergik dari LC, dimana LC merupakan 

tempat diproduksinya NE yang kemudian akan mensekresikan epinephrine 

(Sugiharto, 2012). Sistem LC bertanggungjawab untuk merespon langsung 

terhadap stresor dengan “melawan atau lari/fight or flight” (Sugiharto, 2012). 

Apabila aktivitas neuron adrenergik meningkat akan menyebabkan 

perubahan pada neurotransmitter norepinephrine. Norepinephrine mempunyai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 

fungsi terhadap regulasi tidur, mood, emosi, tekanan darah, sehingga apabila 

terjadi suatu stressor akan menyebabkan gangguan pada fungsi tersebut (Neil A. 

Rector, PhD, Danielle Bourdeau, MD, 2011). Selain terjadinya gangguan pada 

neurotransmitter tersebut, norepinephrine juga akan merangsang untuk 

disekresikannya epinephrine. Akibat perubahan dari neurotransmitter 

norepinephrine dan peningkatan seksresi epinephrine menyebabkan gangguan 

salah satunya pada mood, emosi seperti kecemasan yang ditandai dengan gejala 

takut, khawatir, mudah marah/tersinggung dan juga timbul gejala pada perubahan 

fisiologis tubuh yaitu banyak berkeringat, palpitasi, gelisah, takikardi, gangguan 

pernapasan, dll. Penyebab dari kecemasan antara lain faktor psikologis, genetik, 

faktor biologis. Faktor psikologis meliputi teori psikoanalitik, teori perilaku, teori 

eksistensial. Faktor biologis mencakup masalah biochemical yang ada di otak, 

salah satunya gangguan neurotransmitter. Tiga neurotransmitter utama yang 

terkait dengan munculnya kecemasan yaitu, norepinephrine, serotonin, asam  

aminobutirat (GABA) (Sadock, Benjamin.J, Sadock, Virginia.A, 2010). Dalam 

hal ini akan terjadi respon peningkatan norepinephrine, penurunan serotonin, 

peningkatan GABA. 

Kecemasan dapat dicegah dengan cara melakukan senam hamil. Senam 

hamil bertujuan untuk menjaga kondisi otot-otot dan persendian yang berperan 

dalam mekanisme persalinan, meningkatkan kesehatan fisik dan psikis serta 

kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi persalinan, memperkuat dan 

mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, otot-otot dasar panggul, 

ligament dan jaringan serta fasia yang berperan dalam mekanisme persalinan, 

melenturkan persendian-persendian yang berhubungan dengan proses persalinan 
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(Sulastri, 2012). Senam hamil akan meningkatkan sistem saraf parasimpatis 

dengan cara salah satunya melalui latihan pernapasan dan pendinginan yang 

merupakan metode relaksasi dimana akan membuat tubuh menjadi lebih rileks, 

sehingga menghambat peningkatan dari sistem saraf otonom yaitu saraf simpatis, 

dan pengeluaran epinephrine akan terhambat yang membuat disregulasi biokimia 

tubuh akan berkurang.  

Sistem saraf parasimpatis akan bekerja memperlambat kerja tubuh dan 

memberikan efek seperti, penurunan detak jantung, peregangan otot, penurunan 

hormon penyebab stress (Murni, Suhartono & Suherni, 2014). Dengan olahraga 

ataupun latihan fisik menambah sekresi peptida opioid endogen di otak, yaitu -

endorphin yang dapat mengurangi rasa sakit dan menyebabkan rasa kegembiraan 

(Disham KR, 2009). -endorphin terutama disintesis di kelenjar pituitary anterior. 

Opioid endogen memiliki peran dalam regulasi suasana hati dan respon emosi 

(Bonar 2005 dalam Anderson 2013). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

latihan fisik dapat meningkatan kadar -endorphin dalam plasma dengan 

memberikan efek positif pada suasana hati (Bender T, 2007). Dengan demikian, 

ibu hamil akan merasa rileks seiring dengan menurunnya kecemasan menjelang 

persalinan. 
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Hipotesis Penellitian 

 

Hipotesis penelitian ini berdasarkan teori diatas adalah ada pengaruh 

keikutsertaan senam hamil terhadap skor kecemasan primigravida trimester ketiga 

dalam menghadapi persalinan. 

 


