
vii 

 

ABSTRAK 

 

 

 Perubahan fisiologis dan psikologis merupakan masalah yang wajar 

dialami oleh ibu hamil. Tahap transisi tersebut dapat menimbulkan kecemasan. 

Kecemasan dalam kehamilan dapat meningkatkan faktor risiko partus lama, 

persalinan dengan alat, komplikasi obstetrik, kelahiran prematur, Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR), serta berisiko mengalami keguguran. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara faktor ibu (umur, usia 

kehamilan, graviditas, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan status kehamilan 

dengan kecemasan pada ibu hamil di Puskesmas Sembayat, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik.  

Penelitian ini berupa penelitian analitik observasional dengan rancang 

bangun Cross Sectional Study. Besar sampel penelitian ini berjumlah 45 orang ibu 

hamil yang melakukan kunjungan antenatal pada bulan Juli 2017 di Puskesmas 

Sembayat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik systematic random 

sampling. Variabel independen penelitian adalah faktor ibu meliputi umur, usia 

kehamilan, graviditas, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status 

kehamilan.Variabel dependent penelitian adalah kecemasan ibu hamil. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengukuran kecemasan 

Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Analisis data yang digunakan 

adalah uji chi-square. 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 66,7% ibu hamil mengalami 

kecemasan. Nilai p masing-masing variabel yaitu umur (p=0,026), usia kehamilan 

(p=0,014), graviditas (p=0,82), pendidikan (p=0,138), pekerjaan (p= 0,052), 

pendapatan (p=0,034), status kehamilan (p=0,018). Nilai p<0,05 menunjukkan 

adanya hubungan antara variabel tersebut dengan kejadian kecemasan pada ibu 

hamil. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan antara umur ibu, usia 

kehamilan, pendapatan, dan status kehamilan dengan kejadian kecemasan pada 

ibu hamil. Disarankan kepada tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan 

kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membentuk keluarga yang 

baik.  Konseling juga diberikan kepada ibu hamil sejak trimester I terutama 

memasuki trimester III. 
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