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Abstract
Anxiety is a worriness caused by the feeling that something wrong will be happened. Anxiety in
multigravide affects the duration of delivery process. Long delivery increases the risk of
complications such as infection, uterine rupture, fistula formation, pelvic muscle injury and the death
of neonates. This study aimed to determine the level of anxiety in multigravide on facing a normal
delivery and to know the relationship between the level of anxiety in multigravide on facing a normal
delivery and a duration of delivery process. Multigravide was interviewed using a questionnaire
Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) where each question has certain points. Then the points were
summed and compared with the index level of anxiety. Eight multigravides had no anxiety and showed
lengthening time of delivery, seven multigravides with mild anxiety had lengthening the time of
delivery, ten multigravides with moderate anxiety had lengthening the time of delivery, and five
multigavides with severe anxiety had lengthening the time of delivery. Data analysis using Pearson
Product Moment test, showed a significant value of p=0.59. It can be concluded that there was a
strong relationship between the level of anxiety in multigravide on facing normal delivery and a
duration of delivery process.
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Abstrak
Kecemasan adalah kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak
menyenangkan. Kecemasan pada pasien multigravida mempengaruhi lama persalinan. Lama
persalinan meningkatkan resiko komplikasi yaitu infeksi, rupture uteri, pembentukan fistula, cedera
otot dasar panggul dan kematian neonatus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kecemasan pada pasien multigravida dalam menghadapi persalinan dan mengetahui hubungan tingkat
kecemasan pada pasien multigravida dalam persalinan normal dengan lama persalinan. Pasien
multigravida diwawancarai menggunakan kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) dimana
tiap pertanyaan mempunyai poin-poin tertentu. Kemudian tiap poin dijumlahkan dan dicocokkan
dengan index tingkat kecemasan. delapan multigravida tidak mengalami kecemasan dan tidak terdapat
pemajangan waktu persalinan, tujuh multigravida dengan kecemasan ringan terdapat pemanjangan
waktu persalinan, sepuluh multigravida dengan kecemasan sedang terdapat pemanjangan waktu
persalinan, lima multigavida dengan kecemasan berat terdapat pemanjangan waktu persalinan. Hasil
uji Pearson Product Moment menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,59. Sehingga dapat
disimpulkan, ada hubungan yang cukup kuat antara tingkat kecemasan pada pasien multigravida yang
menjalani persalinan normal dengan lama persalinan.
Kata kunci: kecemasan, multigravida, persalinan, hamilton anxiety rating scale
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