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MOTTO 

 

 “Percaya bahwa setitik kebaikan akan selalu nampak di mata 

Allah, pun sebaliknya.”  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



 
 

vii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, 

hidayah dan limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Hubungan Spiritual Support dengan Kecemasan dan Adaptasi 

Spiritual Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata 

Surabaya”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Keperawatan (S.Kep) di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya. 

 Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena 

itu bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Nursalam M.Nurs (Hons) selaku Dekan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada kami 

untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ners. 

2. Bapak Dr. Kusnanto, S.Kp.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan 

pada kami untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dr. Hanik Endang Nihayati.,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku dosen 

pembimbing satu yang telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, 

dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Retnayu Pradanie,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing kedua atas 

dukungan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Ninuk Dian K., S.Kep.Ns., MANP. selaku dosen ketua penguji 

skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang 

sangat membangun selama seminar proposal dan seminar hasil. 

6. Ibu Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.Ns., M.Kep selaku penguji seminar 

proposal saya yang telah memberikan motivasi dan saran selama seminar 

proposal. 

7. Direktur RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya dr. Candra Damayanti, 

Sp.OG dan staf yang telah memberikan ijin dan memberi fasilitas untuk 

melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi. 

8. Ibu Laily Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep., selaku dosen wali yang selalu 

memberikan nasehat dan motivasi selama masa perkuliahan. 

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Program Studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan UNAIR yang telah mendidik dan membimbing 

serta memberikan ilmu selama masa perkuliahan. 

10. Kedua orang tua saya, Moch.Sholeh dan Siti Latifatin, adik laki-laki saya 

Kurnia Robby Haqiqi, dan kakak saya Maharani Yuliastina yang 

senantiasa memberikan dukungan moril, materil, dan doa untuk kelancaran 

proses penulisan skripsi. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



 
 

viii 
 

11. Keluarga besar BEM Fakultas Keperawatan Unair yang selama ini telah 

memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pikiran. 

12. Keluarga besar NEVO dan SANTANA yang sudah memberikan 

kesempatan bagi saya untuk menyalurkan minat dan bakat selama masa 

perkuliahan. 

13. Sahabat terdekat saya Lutvi Choirunnisa’, Hafida Oktavia, dan Tiffani 

Rosita yang setia memberikan dukungan dan dorongan kepada saya dalam 

penyelesaian skripsi serta selalu ada di saat tertinggi maupun terendah 

saya. 

14. Sahabat seperjuangan saya Haris, Widya, Riri, Chacha, Alfi, dan Astrid 

yang selalu semangat dan setia menemani dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

15. Responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian sehingga proses 

penelitian berjalan dengan lancar hingga proses akhir penulisan skripsi. 

 

Semoga Allah SWT membalasa budi baik semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun harapan peneliti 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan 

ilmu keperawatan 

 
Surabaya, 25 Juli 2018 

 

Penulis 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



 
 

ix 
 

ABSTRACT 

 

THE CORRELATION BETWEEN SPIRITUAL SUPPORT, SPIRITUAL 

ADAPTATION, AND THE ANXIETY LEVEL OF PREGNANT WOMEN 

IN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CEMPAKA PUTIH PERMATA 

SURABAYA 

Cross Sectional 

 

Miladina Nahar 

 

Introduction : Pregnancy is an important phase on a woman life that could 

change the women not only physically, but also psychologically, socially, and 

spiritually. Those changes may trigger anxious feelings. One of the ways to 

improve spiritual adaptation and reduce the anxiety is the exposure of spiritual 

support. This research aimed to analyze the correlation between spiritual support, 

spiritual adaptation, and the anxiety level of pregnant women in Rumah Sakit Ibu 

dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya. Method: This reseach was a 

correlational-cross sectional study. The respondents of this research were 100 

pregnant women that had been recruited by the consecutive sampling method. The 

data were collected using questionnaires and analyzed using Spearman Rank 

Correlation (rho) with significance level of α<0,05. Result: The result of the study 

showed that spiritual support has a correlation with axiety (p=0,025; r=-0,224) 

and spiritual adaptation of pregnant women (p=0,00; r=0,507). Discussion : 

Spiritual support triggered the positive coping mechanism which can decrease the 

anxiety level of pregnant women. Spiritual support also improves the spiritual 

adaptation during pregnancy. Further studies are needed to explore other factors 

that could affect the spiritual adaptation of a pregnant woman. 

 

Keyword : spiritual support, anxiety, spiritual adaptation, pregnancy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah yang menyebabkan perubahan 

fisiologis maupun psikologis seorang ibu akibat perubahan hormon kehamilan 

(Sulistyorini, 2007; Walyani, 2015). Munthe, (2000) dalam Hastuti (2009) 

menjelaskan bahwa selama masa kehamilan akan terjadi perubahan hormon 

estrogen dan progesteron. Perubahan fisiologis pada sistem homonal yang terjadi 

pada kehamilan akan memicu mood swing, yaitu kondisi emosi yang cenderung 

berubah-ubah. Selain itu, masalah psikologis yang sering menyerang ibu hamil 

adalah kecemasan. Hasil audit maternal perinatal Departemen Kesehatan RI 

tahun 2008 menunjukkan sebanyak 28,7% dari keseluruhan ibu hamil 

mengalami kecemasan (Handayani, 2015). Heriani (2016) menyebutkan bahwa 

psikologis ibu menjadi satu dari beberapa faktor yang berkontribusi dalam 

terjadinya persalinan lama, dimana persalinan lama merupakan salah satu 

penyebab tingginya AKI di Indonesia. 

Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 salah satunya mengatur tentang 

pelayanan kesehatan masa hamil. Pada Bab II Pasal 12 Ayat 1 dijelaskan bahwa 

tujuan dari pelayanan kesehatan masa hamil adalah untuk memenuhi hak setiap 

ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga 

kehamilan dapat dijalani dengan sehat, persalinan selamat, dan melahirkan bayi 

yang sehat dan berkualitas (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Satu
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hal yang disayangkan yaitu pelayanan masa kehamilan yang diberikan belum 

mencakup semua kebutuhan ibu hamil. Dalam pelaksanaannya, pelayanan yang 

diberikan hanya terfokus pada kesehatan fisik ibu hamil saja, sehingga rasa 

cemas, khawatir, dan stres sering terjadi yang secara tidak langsung memberikan 

pengaruh yang buruk pada keadaan janin (Wiknjosastro, 2009). Aspek spiritual 

juga belum tercakup dalam pelayanan yang diberikan, padahal adaptasi spiritual 

dibutuhkan seorang ibu hamil untuk mengurangi kecemasan serta untuk 

mempersiapkan kecerdasan anak sejak dalam kandungan (Za’im, 2016). 

Berdasarkan Data Profil Kesehatan Jawa Timur Tahun 2015, capaian 

cakupan ibu hamil K1 pada tahun 2015 adalah 98,75%. Angka tersebut 

menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 

96,20% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2015). Sebanyak 11 (sebelas) 

Kabupaten/Kota bahkan mencapai 100%, angka tersebut juga menunjukkan 

peningkatan dibanding tahun 2014 yaitu sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota. 

Sedangkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 Provinsi Jawa Timur tahun 2015 

mencapai 91,24%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan 

dengan tahun 2014 yaitu 88,7%. Capaian yang tinggi pada pelayanan K1 dan K4 

tersebut sayangnya tidak diiringi dengan layanan pada aspek psikologis dan 

spiritual, hal tersebut sesuai dengan data profil kesehatan Jawa Timur tahun 

2015 yang hanya terfokus pada pelayanan kesehatan fisik ibu dan janin (Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2015). 

Menurut WHO (2018), rasio kematian ibu di negara berkembang adalah 

239 per 100.000 kelahiran hidup. Di lain sisi, Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia tahun 2012 mencatatkan setidaknya ada 359 ibu meninggal per 
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100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2017b). Sedangkan pada tahun 2016 

tercatat AKI sebanyak 4912 (Kemenkes RI, 2017a). Sebanyak 28,7% dari 

seluruh ibu hamil di Indonesia dilaporkan mengalami kecemasan (Handayani, 

2015). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kecemasan tingkat tinggi 

yang dialami ibu hamil dapat meningkatkan resiko kelahiran bayi prematur 

bahkan keguguran, dan apabila hal tersebut dibiarkan, angka mortalitas dan 

morbiditas pada ibu hamil akan semakin meningkat (Shodiqoh, E.R., Fahriani, 

2014). 

Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (2006) 

menjelaskan bahwa kehamilan merupakan suatu rangkaian perubahan fisik, 

psikologis, sosial, dan spiritual bagi seorang wanita. Menurut Rojas, Wood, dan 

Blakemore (dalam Pillitteri, 2010) kehamilan merupakan suatu keadaan yang 

memberikan perubahan besar pada wanita dan membawa perubahan psikologis 

lebih dibanding seluruh pengalaman selama hidupnya. Kehamilan dibagi 

menjadi tiga bagian bila ditinjau dari usia kehamilan, yaitu trimester pertama (0-

12 minggu), trimester kedua (12-24 minggu), dan trimester ketiga (24-40 

minggu) (Kemenkes RI, 2016). 

Kehamilan membawa perubahan bagi seluruh aspek pada seorang ibu. 

Secara fisiologis, perubahan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perubahan 

lokal dan perubahan sistemik. Perubahan lokal merupakan perubahan yang 

terjadi pada organ reproduksi, sedangkan perubahan sistemik merupakan 

perubahan yang terjadi pada keseluruhan tubuh (Pillitteri, 2010).  

Selain perubahan fisiologis, perubahan psikologis dan emosional juga 

terjadi pada masa kehamilan. Emosi yang labil pada ibu hamil terjadi akibat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



4 
 

 
 

perubahan hormonal. Terkadang apa yang ibu hamil bisa terima saat ini, dapat 

berubah pada keesokan harinya (Pillitteri, 2010).  Keadaan emosi yang labil juga 

tidak jarang memunculkan perasaan cemas dan khawatir pada ibu hamil. 

Kecemasan yang sering muncul yaitu adanya rasa takut terhadap kondisi 

kesehatan, kondisi kehamilan, kesulitan keuangan, dan masalah lainnya  

(Kartono, 2007). Kecemasan lain yang sering muncul yaitu kekhawatiran atas 

persalinan yang nantinya akan dihadapi, kekhawatiran akan kondisi bayi, dan 

bagaimana kondisi kelurga nantinya setelah bayi lahir (Handayani, 2015) 

Kecemasan yang dialami oleh ibu hamil dapat membawa dampak negatif 

bagi bayi maupun sang ibu. Kondisi psikologis ibu yang tidak siap menghadapi 

persalinan dapat memicu terjadinya partus lama, dimana hal tersebut merupakan 

salah satu penyebab tingginya AKI di Indonesia. Selain itu, menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Davis, Snidman, Glyn, Schetter, & Sandman, (2004), 

persepsi terhadap stres dan kecemasan ibu hamil akan membawa efek perilaku 

reaktivitas negatif pada bayi setelah lahir. Hasil penelitian terbaru yang 

dilakukan oleh Beijers, Jansen, Walraven, & Weerth (2010) juga menunjukkan 

bahwa kecemasan ibu selama prenatal berhubungan dengan penyakit yang 

diderita bayi setelah kelahiran. Hal tersebut dapat terjadi karena produksi 

hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat 

aliran darah ke kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Kecemasan 

berat dan berkepanjangan sebelum atau selama kehamilan yang dialami oleh ibu, 

kemungkinan besar akan membawa dampak kesulitan medis dan kelahiran bayi 

yang abnormal dibandingkan dengan ibu yang relatif tenang dan aman (Desmita, 

2010). 
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Stres yang mampu menghadirkan kecemasan dapat diatasi dengan 

mekanisme koping yang baik (Nursalam, 2009). Dukungan-dukungan menjadi 

salah satu hal penting untuk membangun mekanisme koping tersebut, baik 

dukungan secara vertikal maupun horizontal. Dukungan horizontal dapat 

diberikan oleh suami, keluarga, maupun tenaga kesehatan (Subakti, Yazid, 

Anggarani, & Rizki, 2007). Sedangkan dukungan vertikal dapat diwujudkan 

melalui kegiatan spiritual untuk memohon pertolongan pada Tuhan Yang Maha 

Kuasa.  

Kesehatan jiwa memandang bahwa spiritual mengandung unsur 

psikoterapeutik, terapi psikoreligius mengandung kekuatan yang dapat 

menimbulkan efek rasa percaya diri dan optimisme terhadap penyembuhan 

(Hawari, 2011). Spiritualitas diakui sebagai suatu strategi penanggulangan yang 

dapat membantu seseorang dalam memberikan nilai dari situasi yang sulit 

dihadapi (Munthe, Pasaribu, & Widyastuti, 2000). Salah satu bentuk kegiatan 

spiritual yang dapat dilakukan untuk menurunkan kecemasan adalah dengan 

membaca kitab suci. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suling (2011) yang menunjukkan bahwa terapi Al-Qur’an dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil. Seorang ibu juga perlu 

meningkatkan spiritualitas, karena hal tersebut dapat menjadi stimulus bagi 

perkembangan kecerdasan janin. Za’im (2016) menyatakan bahwa kecerdasan 

anak sebaiknya dikembangkan sedini mungkin dengan memberi rangsangan 

sejak dalam kandungan. Bayi dalam kandungan dapat merasakan segala aktivitas 

dan psikis ibu.  
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Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kehamilan membuat seorang 

wanita harus mampu beradaptasi. Teori The Roy Adaptation Model memandang 

manusia sebagai system adaptive, dimana manusia dianggap sebagai sebuah 

sistem yang dapat menyesuaikan diri. Sister Callista Roy percaya bahwa 

manusia mampu menerima stimulus-stimulus yang dapat menjadi pencetus stres. 

Sesuai dengan teori adaptasi Roy, salah satu bentuk adaptasi yang dapat 

dilakukan oleh ibu hamil adalah dengan adaptasi spiritual. Zanden (2007) 

menyatakan bahwa spiritualitas yang tinggi dapat menurunkan kecemasan, 

karena hal tersebut dapat memunculkan sugesti dan stimulus perasaan yang 

tenang, sehingga dapat memutus pengeluaran hormon stres di aksis HPA. 

Adaptasi spiritual dapat ditingkatkan dengan adanya spiritual support. 

Dukungan spiritual yang diterima ibu hamil berperan sebagai stimulus 

kontekstual yang dapat mempengaruhi persepsi dan menimbulkan koping yang 

positif. Beberapa studi membuktikan bahwa spiritual support memiliki peran 

yang besar bagi seseorang dalam menghadapi stresor (Nursani, 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Roff, Simon, Nelson-Gardel, & Pleasants, 

(2009) mengidentifikasi bahwa sumber utama dari spiritual support adalah 

Tuhan, keanggotaan komunitas religius, anggota keluarga dan teman, serta 

penyedia layanan kesehatan. RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya dapat 

dikatakan sebagai penyedia layanan kesehatan yang memperhatikan aspek 

spiritual bagi pasiennya. Salah satu bentuk perhatian pada aspek spiritual ibu 

hamil ditunjukkan dengan adanya program BUMICA (Ibu Hamil Cinta Al-

Qur’an). 
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Berdasarkan uraian fenomena tersebut, penulis tertarik untuk membahas 

apakah ada “hubungan spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi 

spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata 

Surabaya?”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi 

spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi 

spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata 

Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan spiritual support dengan adaptasi spiritual di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya 

2. Menganalisis hubungan spiritual support dengan kecemasan ibu hamil di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat menjelaskan hubungan spiritual support dengan 

kecemasan dan adaptasi spiritual ibu hamil sebagai acuan dalam pengembangan 

ilmu keperawatan jiwa dan maternitas dengan pendekatan teori adaptasi Roy. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Ibu Hamil 

Sebagai salah satu motivasi bagi ibu hamil agar lebih terpacu dalam mencari 

spiritual support guna meningkatkan kesiapan menjadi ibu serta 

meningkatkan kesehatan psikologis dan spiritual ibu hamil 

2. Tenaga Kesehatan Perawat 

Diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan dan bahan masukan serta 

pengetahuan tentang hubungan spiritual support dengan kecemasan dan 

adaptasi spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih 

Permata Surabaya 

3. Tempat Penelitian 

Diharapkan menjadi acuan bagi tempat penelitian untuk menggunakan hasil 

penelitian sebagai salah satu dasar dalam pemberian layanan kesehatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan secara sistematik tentang 

teori dasar yang relevan, fakta dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari 

pustaka terpercaya serta memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru 

yang berhubungan dengan penelitian (Nursalam, 2016). Pada bab ini akan 

membahas konsep dasar kehamilan, konsep kecemasan, konsep dasar adaptasi, 

serta konsep spiritual support. 

2.1 Konsep Dasar Kehamilan 

2.1.1 Definisi Kehamilan 

Kehamilan adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan janin di 

dalam rahim yang dimulai sejak konsepsi dan berakhir sampai awal persalinan 

(Manuaba, 2010). Selama proses pertumbuhan prenatal, sebuah sel membentuk 

sekitar 3-4 kg janin. Masa kehamilan biasa dibagi dalam tiga trimester. 

Trimester pertama merupakan periode permulaan munculnya seluruh organ 

utama, trimester kedua menjadi periode pertumbuhan dan perkembangan organ 

dan sistem organ yang kurang lebih terjadi hinggu akhir bulan ke enam 

kehamilan, sedangkan trimester ketiga ditandai dengan pertumbuhan janin yang 

cepat disertai dengan pengendapan jaringan adiposa (Martini, Nath, & 

Bartholomew, 2012). 

2.1.2 Perubahan Selama Kehamilan 

1) Perubahan Fisiologis  
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Menurut Martini, Nath, & Bartholomew (2012), perubahan utama yang 

terjadi pada sistem maternal antara lain: 

a. Laju pernafasan ibu hamil dan volume tidal meningkat 

b. Volume darah ibu hamil meningkat 

c. Kebutuhan nutrisi maternal meningkat 10-30 persen, hal ini 

disebabkan karena seorang ibu hamil harus memenuhi nutrisi bagi diri 

dan bayi yang dikandungnya. 

d. Laju filtrasi glomerulus meningkat, hal ini menjadi kompensasi akibat 

peningkatan volume darah 

e. Uterus mengalami perubahan ukuran yang meningkat dratis 

f. Kelenjar mammae mengalami peningkatan ukuran dan aktivitas sekresi 

dimulai 

2) Perubahan psikologis 

Kehamilan merupakan suatu fase maturasi yang penuh tekanan sekaligus 

menjadi kesempatan seorang wanita untuk mempersiapkan tingkatan baru dalam 

memberikan asuhan dan tanggungjawab. Pada semua tingkatan usia, wanita 

menggunakan masa kehamilan sebagai momen adaptasi pada peran keibuan, 

serta menjadi sebuah proses pembelajaran sosial dan kognitif yang kompleks 

(Bobak, Lowdermilk, & Jense, 2012). Menurut Merilo (dalam Bobak, 

Lowdermilk, & Jense, 2012), kelas prenatal dapat membantu seorang ibu hamil 

untuk beradaptasi positif terhadap banyaknya tuntutan peran baru yang akan 

dihadapi, karena melalui ajang tersebut seorang ibu hamil dapat membagikan 

perasaan dan pengalamannya. 
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Menurut Mochtar (1998) perubahan psikologis yang terjadi pada sebagian 

ibu hamil trimester pertama dan trimester ketiga cenderung mengalami 

kecemasan, sedangkan pada trimester kedua ibu hamil cenderung menunjukkan 

penerimaannya terhadap kehamilan. Kecemasan yang ditunjukkan pada 

trimester pertama dan ketiga biasanya memiliki perbedaan. Pada trimester 

pertama kecemasan yang ditunjukkan ibu hamil merupakan kecemasan terhadap 

kondisi kehamilannya, lain hal nya dengan kecemasan pada trimester ketiga. 

Pada trimester ketiga kebanyakan ibu hamil merasakan gejolak kecemasan yang 

baru, biasanya kecemasan yang timbul adalah kecemasan dalam menghadapi 

persalinan dan perasaan tanggung jawab dalam mengasuh bayi yang akan 

dilahirkannya. 

3) Perubahan sosial 

Selama kehamilan, sebuah keluarga akan mengalami hal-hal baru. 

Biasanya, seorang ibu hamil akan mendapatkan nasehat-nasehat dari 

orangtuanya tentang ritual-ritual selama kehamilan. Hal tersebut sangat 

dipengaruhi oleh budaya yang dianut. Budaya mungkin akan membawa efek 

yang cukup kuat terhadap suatu kehamilan, karena beberapa budaya masih 

memiliki kepercayaan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak 

boleh dilakukan selama masa kehamilan (Andrews & Boyle 2007 dalam 

Pillitteri 2010, p.219) 
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2.2 Konsep Kecemasan 

2.2.1 Definisi Kecemasan 

Kecemasan merupakan suatu perasaan menetap berupa kekhawatiran yang 

menjadi respon terhadap ancaman yang akan datang (Hawari, 2013). Sedangkan 

menurut Chaplin (2001) kecemasan adalah suatu perasaan campuran yang 

memiliki komponen ketakutan dan keprihatinan tentang masa yang akan datang. 

Nyaris setiap individu pernah mengalami kecemasan walaupun hanya sekali 

dalam seumur hidup, utamanya dikarenakan masalah kehidupan yang semakin 

banyak (Ibrahim, 2012). 

Kecemasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan subjektif 

mengenai ketegangan yang menjadi penyebab kegelisahan sebagai efek dari 

ketidakmampuan menanggulangi masalah atau tidak memiliki rasa aman. 

Perasaan yang tidak menentu tersebut dapat menimbulkan perubahan, baik 

secara fisiologis maupun psikologis (Rochman, 2010).  

2.2.2 Tingkat Kecemasan 

Kecemasan dapat di klasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, menurut 

Stuart (2009) tingkat kecemasan dapat dibagi menjadi : 

1) Kecemasan ringan  

Kecemasan ringan biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Menurut Stuart 

(2009) kecemasan ini dapat meningkatkan kewaspadaan, persepsi dan 

motivasi belajar, serta menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. 

Manifestasi yang muncul pada tingkatan ini adalah kelelahan, iritable, 

mampu belajar, kesadaran tinggi, peningkatan motivasi, dan tingkah laku 

sesuai situasi. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



13 
 

 
 

2) Kecemasan sedang  

Pada tingkatan ini, seseorang akan fokus terhadap masalah yang penting 

sehingga perhatian menjadi selektif namun terarah. Manifestasi yang 

mungkin muncul antara lain kelelahan, peningkatan frekuensi nadi dan 

pernapasan, peningkatan ketegangan otot, penyempitan persepsi, bicara 

cepat dan volume tinggi, penurunan konsentrasi, mudah tersinggung, serta 

mudah marah dan menangis (Stuart, 2009). 

3) Kecemasan berat 

Seseorang yang mengalami kecemasan berat cenderung memusatkan pada 

suatu hal yang rinci dan spesifik, serta tidak dapat memikirkan hal yang 

lain. Pada tingkat kecemasan ini, diperlukan pengarahan untuk memusatkan 

perhatiannya. Manifestasi yang muncul antara lain pusing, sakit kepala, 

mual, sulit tidur, sering buang air kecil, diare, palpitasi, penyempitan 

persepsi, belajar tidak efektif, terfokus pada diri sendiri dan ingin 

menghilangkan kecemasannya, serta mengalami kebingungan dan 

disorientasi (Stuart, 2009). 

4) Panik atau kecemasan sangat berat 

Kondisi panik berhubungan rasa ketakutan dan teror akibat mengalami 

kendali. Pada tingkatan ini seseorang tidak mampu melakukan sesuatu 

walau dengan pengarahan. Gejala yang muncul antara lain susah bernafas, 

dilatasi pupil, pembicaraan inkoheren, palpitasi, tidak memberikan respon 

terhadap perintah sederhana, menjerit, halusinasi dan delusi (Stuart, 2009). 
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2.2.3 Penyebab Kecemasan 

Ibrahim (2009) memberikan gambaran tentang faktor biologis dan 

psikologis yang menjadi pemicu gangguan kecemasan. Penjelasannya sebagai 

berikut:  

1) Faktor biologis 

Pemicu kecemasan dalam tubuh manusia adalah neurotransmitter dalam 

otak. Regulasi sistem serotonergik pada gangguan kecemasan umum 

merupakan suatu kondisi yang abnormal. Pada klien yang mengalami 

kecemasan, terjadi penurunan metabolisme di area ganglia basalis dan 

substansia putih. Akan tetapi pada kenyataannya jarang ditemukan pasien 

dengan kecemasan yang murni disebabkan karena faktor biologis atau 

neurologis. Kebanyakan, kecemasan muncul akibat faktor lingkungan dan 

psiko-sosial (Sarwono & Meinarno, 2009). 

2) Faktor psikologis atau psikososial 

Lingkungan menjadi salah satu bagian dalam faktor ini. Pengalaman 

traumatik yang tidak tertangani pada anak-anak dapat menjadi kecemasan, 

pada kondisi yang lebih kronis bahkan dapat menimbulkan depresi, fobia, 

dan gangguan psikis lain. Tidak jarang kecemasan yang terjadi pada orang 

dewasa merupakan suatu hasil dari kecemasan masa kanan-kanak yang tak 

teratasi (Tarwoto & Wartonah, 2015). 

2.2.4 Gejala Kecemasan 

Menurut Ibrahim (2010), kumpulan gejala tertentu yang ditemukan selama 

kecemasan cenderung berbeda-beda pada setiap individu. Ibrahim (2010) juga 

menjelaskan gejala yang terjadi pada kecemasan, antara lain: 
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1) Gangguan somatik, contohnya tremor, kejang, berkeringat, palpitasi, panas 

dingin, mual, diare, mulut kering, penurunan libido, sulit menelan, dan sukar 

bernapas. 

2) Gangguan kognitif, contohnya sulit berkonsentrasi, lepas kendali, 

kewaspadaan berlebihan, bingung, dan muncul pemikiran akan adanya 

malapetaka yang besar. 

3) Gangguan perilaku, contohnya ekspresi ketakutan, irritable, hipertensi, 

imobilisasi, dan menarik diri dari masyarakat. 

4) Gangguan persepsi, yaitu depersonalisasi dan derealisasi. 

5) Gejala perifer, yaitu pusing, melayang, diare, hiperhidrolisis, hipertensi, 

palpitasi, sinkop, takikardi, gelisah, midriasis pupil, tremor, rasa gatal di 

anggota gerak, hesitansi, dan urgensi. 

2.2.5 Kecemasan pada Ibu Hamil 

Menurut Dewi & Prima (2008), hal-hal yang sering menjadi kekhawatiran 

pada ibu hamil yaitu: 

1. Khawatir menyakiti janin 

Perasaan khawatir akan menyakiti janin dalam kandungan ini menyebabkan 

seorang ibu hamil sering merasa takut dalam melakukan aktivitas yang biasa 

dilakukan sebelum hamil. Contohnya berolahraga. 

2. Khawatir menghadapi persalinan 

Kekhawatiran ini kebanyakan terjadi pada ibu hamil trimester ketiga. Ibu 

hamil sering kali tidak bisa menghilangkan perasaan takutnya dalam 

menjalani proses persalinan. 
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3. Khawatir tidak berlaku adil 

Kelahiran bayi merupakan pengalaman konkret yang dapat menimbulkan 

ketidakstabilan psikologis pada ibu hamil. Bertambahnya anggota keluarga 

yang baru mencetuskan suatu kekhawatiran pada seorang ibu akan 

ketidakmampuan dalam berlaku adil terhadap anak sebelumnya setelah si 

adik lahir. Kekhawatiran akan tidak mampunya berlaku adil ini biasanya 

juga mencakup ketakutan dalam pembagian kasih sayang terhadap anak-

anaknya. 

2.3 Konsep Dasar Adaptasi 

2.3.1 Definisi Adaptasi 

Menurut Sunaryo (2004), adaptasi merupakan suatu pertahanan yang 

didapat sejak lahir atau didapat karena belajar dari pengalaman untuk 

menghadapi rintangan. Adaptasi merupakan suatu proses mengubah diri untuk 

menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan 

agar sesuai dengan keinginan diri (Gerungan dalam Sunaryo, 2004).  

Adaptasi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik 

secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Freud, tujuan adaptasi 

khususnya mekanisme pertahanan diri salah satunya adalah untuk 

mempertahankan diri sendiri dari kecemasan (Feist et al 2009 dalam Candra, 

2017). 

2.3.2 Dimensi Adaptasi 

Potter & Perry, (1997) seperti dikutip dalam Candra (2017) menjelaskan 

bahwa stres dapat mempengaruhi berbagai dimensi, yaitu: 
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a. Fisik 

Adaptasi ini merupakan suatu proses dimana tubuh memberikan respon 

terhadap stres untuk mempertahankan fungsi tubuh dan kelangsungan hidup. 

Dimensi adaptasi fisik terdiri dari sindrom adaptasi lokal dan sindrom 

adaptasi umum.  

b. Perkembangan  

Dimensi ini meliputi koping yang berhasil dalam tugas atau tahap 

perkembangan sebelumnya dan adaptasi yang berhasil terhadap stresor 

sebelumnya. Contoh mudahnya adalah ketika seseorang sudah pensiun, jika 

orang tersebut berhasil beradaptasi maka akan menemukan kegiatan lain yang 

lebih bermakna, namun apabila gagal dalam beradaptasi, dapat muncul tanda-

tanda Post Power Syndrome. 

c. Emosional 

Dimensi ini merupakan mekanisme pertahanan psikologis dan ketakutan 

kepribadian individu. Contohnya adalah korban pemerkosaan, bila gagal 

beradaptasi maka akan muncul ketakutan yang tidak rasional terhadap lelaki 

akibat trauma psikologis yang didapatkan, namun apabila adaptasi berhasil, 

orang tersebut akan mengalami integrasi dari ingatan traumatik dan dapat 

memotivasi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa dengan dirinya. 

d. Intelektual 

Dimensi adaptif intelektual antara lain pendidikan formal, kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah, ketrampilan berkomunikasi, persepsi realistik, dan 

mobilisasi kesadaran terhadap strategi koping positif masa lalu. 
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e. Sosial 

Dimensi ini meliputi jaringan sosial yang memberikan dukungan dan dapat 

mengarahkan seseorang kepada sumber yang dibutuhkan. 

f. Spiritual  

Dimensi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kelompok pendoa dan dukungan 

dari rohaniwan. 

2.3.3 Jenis-Jenis Adaptasi 

Adaptasi dapat terjadi pada beberapa aspek kehidupan manusia, menurut 

Potter & Perry (1991) dalam Stockert & Hall (2010) adaptasi dapat dibagi 

menjadi 4, yaitu: 

a. Adaptasi fisiologis 

Adaptasi fisiologis merupakan suatu proses tubuh dalam menanggapi 

rangsangan stres untuk mempertahankan fungsinya demi keberlanjutan hidup. 

Respon adaptif fisiologis dirangsang oleh tuntutan dari lingkungan internal 

seperti demam dan radang, atau dari lingkungan external seperti perubahan 

suhu dan temperatur. Respon fisiologis akan berbeda pada setiap tahap 

perkembangan kehidupan. 

 Hans Selye (1946, 1976) melalui penelitian yang dilakukannya berhasil 

menemukan dua adaptasi fisiologis yang berhubungan dengan stres. Adaptasi 

tersebut yaitu Local Adaptation Syndrome (LAS) dan General Adaptation 

Syndrome (GAS). LAS merupakan sindrom adaptasi setempat yang mencakup 

antara lain pembekuan darah, penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap 

cahaya, dan respon terhadap tekanan. Contoh dari LAS yaitu respon refleks 

nyeri dan respon inflamasi. Di sisi lain, GAS merupakan respon fisiologis 
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dari seluruh tubuh terhadap stres yang melibatkan berbagai sistem tubuh. 

Sistem tubuh yang terlibat diantaranya sistem saraf otonom dan sistem 

endokrin (Candra et al., 2017). 

b. Adaptasi psikologis 

Adaptasi dalam dimensi emosional melibatkan penggunaan mekanisme 

koping psikologis yang normal untuk menyelesaikan stres. Perilaku adaptif 

psikologis individu membantu seseorang dalam menghadapi stresor. Perilaku 

adaptif psikologis dapat terbagi menjadi perilaku konstruktif dan perilaku 

destruktif. Perilaku konstruktif merupakan perilaku yang membantu individu 

dalam menerima tantangan untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan perilaku 

destruktif merupakan perilaku yang mempengaruhi orientasi realitas, 

kemampuan penyelesaian masalah, serta kepribadian individu (Candra et al., 

2017). 

c. Adaptasi sosial 

Setiap orang memiliki hubungan sosial dengan orang lain, termasuk 

pasangan, anggota keluarga, rekan kerja maupun kelompok sosial lain. 

Adaptasi sosial dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang mengakibatkan 

seseorang mampu hidup dan berfungsi lebih baik dalam lingkungan 

sosialnya. Kelompok sosial dapat memberikan dukungan psikologis formal 

atau informal yang dapat membantu untuk mengarahkan seseorang untuk 

mengatasi permasalahan yang ada. Seseorang mungkin tidak mampu 

menghadapi stres seorang diri, sehingga dukungan orang lain diperlukan 

dalam hal ini. 
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d. Adaptasi spiritual 

Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang (Hasan, 2006). Spiritualitas tidak hanya 

memperhatikan apakah hidup itu berharga, namun juga berfokus pada 

mengapa hidup itu berharga. Menurut Fontana & Davic dalam Tamami 

(2011), spiritual lebih sulit didefinisikan dibanding agama, para psikolog 

akhirnya membuat definisi spiritual, pada dasarnya spiritual memiliki 

beberapa arti. Diluar konsep agama, spiritual dapat diartikan sebagai orang 

dengan spirit atau menunjukkan spirit tingkah laku. Pada umumnya, spirit 

selalu dihubungkan sebagai faktor kepribadian. Secara pokok, spirit 

merupakan energi baik secara fisik dan psikologi. 

Adaptasi spiritual merupakan proses penyesuaian diri dengan melakukan 

perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki 

sesuai dengan agama yang dianut. Adaptasi spiritual dapat membangun 

kemampuan seseorang untuk mempertahankan atau mengembalikan 

keyakinan guna memenuhi kewajiban agama, mendapatkan ampunan, dan 

menjalin hubungan penuh rasa percaya kepada Tuhan. 

Dyson (1997) seperti dikutip dalam Young (2007) menjelaskan bahwa ada 

tiga faktor yang berhubungan dengan spiritualitas, yaitu: 

a) Diri sendiri 

Jiwa seseorang merupakan hal mendasar dalam eksplorasi atau 

pendalaman spiritualitas. 

b) Sesama  
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Hubungan seseorang dengan sesama memiliki tingkat kepentingan 

yang sama dengan diri sendiri. 

c) Tuhan  

Pemahaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan 

secara konvensional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. 

Tuhan dipahami sebagai daya yang menyatukan, prinsip hidup, atau 

hakikat hidup. Kodrat Tuhan mungkin memiliki makna yang berbeda 

pada tiap individu. 

 Menurut Elkins (1988), seperti dikutip dalam Adami (2006), spiritualitas 

merupakan suatu bentuk multidimensi yang terbentuk atas sembilan aspek 

utama, yaitu: 

1) Dimensi Transendental (transcendent dimension), merupakan suatu 

bentuk keyakinan yang lebih dalam atas apa yang dilihat dan 

dirasakan. Hal ini mungkin terkait dengan kepercayaan terhadap 

Tuhan, serta meyakini bahwa hubungan harmonis dengan dimensi ini 

dapat menentukan keinginan diri. 

2) Makna dan tujuan dalam hidup (meaning and purpose in life), memilki 

pengertian bahwa setiap orang mempunyai tujuan hidup yang timbul 

dari sebuah proses pencarian makna secara terus menerus. 

3) Misi dalam hidup (mission of life), yakni memiliki rasa tanggungjawab 

terhadap hidup dengan memahami bahwa eksistensi dirinya terbentuk 

atas berbagai kewajiban yang harus dijalani. 
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4) Kesucian dalam hidup (sacredness of life), yaitu meyakini bahwa 

seluruh kehidupan dan semua hal yang ada di dalamnya adalah sesuatu 

yang suci. 

5) Nilai-nilai kebendaan (material values), yakni menyadari bahwa 

kepuasan dan kebahagiaan tertinggi berasal dari nilai-nilai spiritual, 

bukan berasal dari hal-hal yang bersifat kebendaan. 

6) Altruisme (altruism), meyakini tentang keadilan sosial dan menyadari 

bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat hidup tanpa ada interaksi 

sosial dengan manusia lain. 

7) Idealisme (idealism), menghormati potensi-potensi positif dalam 

semua aspek kehidupan seseorang. 

8) Kesadaran akan kapasitas tinggi untuk berempati (awareness of high 

emphatic capacity), merupakan suatu kesadaran yang mendalam untuk 

mengambil makna dari rasa sakit, penderitaan, serta kematian, bahwa 

hidup ini berharga. 

9) Manfaat spiritualitas (fruits of spirituality), yakni nilai-nilai 

spiritualitas dapat diwujudkan dalam hubungan dengan diri sendiri, 

orang lain, dan alam. 

2.3.4 Adaptasi Spiritual Ibu Hamil 

Selama masa kehamilan, seorang wanita mengalami banyak perubahan. 

Perubahan yang terjadi meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan wanita 

tersebut, baik dalam aspek biologis, psikologis, sosiokultural, hingga spiritual. 

Hal-hal tersebut memicu proses adaptasi dalam diri ibu hamil. Salah satu 

adaptasi yang dapat dilakukan yakni adaptasi spiritual. 
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Adaptasi spiritual seorang ibu hamil dapat diwujudkan dengan cara 

mengingat kembali bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini merupakan 

kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Adaptasi spiritual yang dilakukan setiap 

individu dapat berbeda sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 

Wanita hamil cenderung mencari cara untuk bebas dari rasa cemas, tegang, was-

was, depresi, dan lain sebagainya dengan memanjatkan doa yang pada intinya 

memohon kepada Allah agar diberi ketenangan, kesejahteraan, dan keselamatan 

baik selama hamil maupun saat melahirkan (Wilson, 2005). 

Wanita hamil berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga 

dapat menerima dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dialami. 

Pendekatan kepada Allah tidak semata-mata untuk mendapatkan ketenangan 

emosional saja, tetapi juga untuk memohon kesehatan janin yang dikandungnya 

khususnya kesehatan spiritual. Kebutuhan spiritual pada dasarnya terbentuk atas 

keyakinan dalam diri ibu hamil, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi spiritual antara lain perkembangan, 

keluarga, latar belakang etnik dan budaya (Ruslinawati, 2017). 

2.4 Konsep Spiritual Support 

2.4.1 Definisi 

Definisi kata spiritual adalah sesuatu yang dipercayai oleh seseorang 

tentang hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, kemudian memunculkan 

suatu kebutuhan atau kecintaan terhadap Tuhan, dan memicu permohonan maaf 

atas segala kesalahan yang telah dilakukan (Hidayat, 2006). Menurut Hamid 

(2008), spiritual adalah keyakinan terhadap hal yang berhubungan dengan Yang 

Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Walaupun telah didefinisikan, setiap individu 
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memiliki pemahaman tersendiri tentang spiritualitas. Perbedaan pemahaman dan 

konsep spiritualitas dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup 

seseorang, serta persepsi individu tentang hidup dan kehidupan (Nursani, 2015). 

Roff (2009) mendefinisikan spiritual support sebagai bantuan yang 

diberikan untuk individu atau keluarga untuk memelihara dan memperdalam 

kepercayaan (faith), serta menerapkan keyakinan agama mereka dalam 

kehidupan sehari-hari. Spiritual support memiliki potensi lebih berharga 

daripada dukungan sosial umum. Pemikiran tersebut muncul karena spiritual 

support berlaku seumur hidup dan mampu menggantikan dukungan sosial. 

Individu berdoa untuk kesehatannya dan mereka percaya bahwa Tuhan akan 

memberi pertolongan melalui orang lain, sehingga pengaruh positif akan muncul 

pada status kesehatan individu (Nursani, 2015). 

Spiritual support dapat diperoleh dari anggota keluarga, khususnya 

melalui rasa simpati dan doa. Selain itu, spiritual support juga dapat diperoleh 

melalui praktik keagamaan.  

2.4.2 Komponen Spiritual Support 

Krause (2001) dalam Nursani (2015) menjelaskan 3 komponen yang 

terdapat pada spiritual support. Komponen-komponenn tersebut yaitu: 

1) Rituals support and faith 

Rituals support and faith merupakan dukungan untuk mempertahankan 

dan memperdalam kepercayaan, serta untuk menerapkan keyakinan 

agama dalam kehidupan sehari-hari. Rituals support and faith dapat 

diwujudkan dengan cara mengingatkan untuk selalu berdoa, beribadah, 

dan membaca kitab suci serta memberikan dukungan berupa penyediaan 
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fasilitas-fasilitas keagamaan baik berupa barang maupun informasi. 

Komponen ini dapat memberikan mekanisme koping positif bag keluarga 

maupun individu yang mengalami krisis. 

2) Emotional support 

Emotional support merupakan pemberian dukungan dalam pemenuhan 

rasa nyaman dan rasa diterima di komunitas, seperti sikap empati dan 

simpati yang diberikan kepada keluarga yang terkena musibah dan 

berbagi cerita mengenai masalah yang ada. Seseorang yang mempunyai 

rasa keterikatan tinggi dengan suatu kelompok akan saling mendapat 

maupun memberi dukungan dan bantuan. 

3) Meaning of life 

Meaning of life memiliki fungsi sebagai pemahaman arti dari kehidupan 

serta untuk selalu berprasangka baik terhadap takdir atau selalu optimis 

dalam menjalani hidup. Komponen ini berhubungan dengan dimensi 

Yang Maha Kuasa (Tuhan). Ibu hamil diharapkan mampu memahami 

hikmah dari setiap peristiwa hidup yang dialami, sehingga tercipta sudut 

pandang yang lebih luas tentang kehidupan.  

2.4.3 Sumber dan Bentuk Spiritual Support 

Spiritual support mampu didapat dari berbagai sumber. Penyedia spiritual 

support bagi ibu hamil meliputi suami, anggota keluarga lain, perawat, 

rohaniawan, komunitas keagamaan, dan Tuhan (Roff et al., 2009). 

1) Tenaga kesehatan  

Mayoritas Rumah Sakit di Barat telah memberikan pelayanan spiritual 

support sebagai integrasi dari pelayanan kesehatan yang diberikan. 
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Pelayanan yang berkesinambungan disediakan oleh rumah sakit melalui 

tenaga kesehatan multidisiplin, yang diwujudkan melalui kunjungan rumah 

terkait masalah kesehatan pasien atau keluarga. Perawat memiliki peran 

mencari tahu kebutuhan spiritual pasien, melakukan intervensi, dan 

memberi motivasi pada pasien dan keluarga. Selain itu, pemberian 

dukungan emosional, mendatangkan rohaniwan, serta membantu keluarga 

untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk mengatasi krisis kesehatan juga 

dapat dilakukan oleh perawat (Taylor, 2011; Roff, 2009) 

2) Rohaniwan 

Rohaniawan atau pemuka agama dikenal sebagai pemimpin rohani, namun 

sebenarnya rohaniwan juga memiliki peran sebagai pembina masyarakat, 

serta rujukan dan mediator dalam penyelesaian masalah (Roff et al., 2009). 

Rohaniawan juga memiliki peran penting dalam proses penyembuhan pada 

aspek psikologis-sosial-spiritual pasien. Beberapa penelitian menyimpulkan 

bahwa agama memiliki peran penting dalam proses penyembuhan 

(Hidayanti, 2015). 

3) Komunitas keagamaan 

Menurut Roff (2009), komunitas keagamaan menunjukkan sikap simpati 

terhadap individu atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan melalui 

rasa saling memiliki. Komunitas-komunitas tersebut melakukan kunjungan 

terhadap keluarga maupun individu untuk memberikan dukungan, baik 

dukungan psikologis maupun dukungan materi. Berasarkan hasil pelaporan, 

dukungan dari komunitas mampu menghadirkan rasa nyaman dan rasa 

diterima di masyarakat bagi individu atau keluarga yang tertimpa musibah. 
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4) Tuhan 

Tuhan merupakan sumber utama pada dukungan spiritual. Dukungan dari 

Tuhan bersifat kekal karena selalu ada. Tuhan memberikan dukungan 

melalui tiga cara, yaitu sebagai pemberi kedamaian dan pelindung, sebagai 

pemberi bantuan akan masalah yang dihadapi individu, dan juga menjadi 

alasan mengapa masalah tersebut terjadi. Dapat disimpulkan bahwa melalui 

ketiga cara yang diberikan Tuhan, terdapat sebuah makna dan karunia atas 

segala masalah yang dialami oleh seseorang (Hawari, 2002; Roff, 2009). 

2.5 Teori Adaptasi Roy 

Roy mengungkapkan bahwa manusia adalah suatu sistem adaptif. Sistem 

merupakan satu set dari beberapa bagian yang berhubungan dengan keseluruhan 

fungsi yang berfungsi untuk beberapa tujuan dan juga keterkaitan dari beberapa 

bagian yang lain. Dengan demikian, untuk memiliki keseluruhan dari bagian-

bagian yang saling berhubungan, sistem juga mempunyai input, output dan 

control, serta proses feedback. Sister Callista Roy mengemukakan bahwa 

manusia sebagai suatu sistem yang dapat menyesuaikan diri (sistem adaptif). 

Sebagai sistem yang dapat menyesuaikan diri, manusia dapat digambarkan 

secara holistik (bio, psiko, sosio) sebagai suatu kesatuan yang memiliki input, 

control, feedback processes dan output. Manusia didefinisikan sebagai sebuah 

sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan aktivitas kognator dan regulator 

untuk mempertahankan adaptasi dalam empat cara penyesuaian yaitu fungsi 

fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan interdependensi. Dalam model adaptasi 

menurut Sister Callista Roy manusia dijelaskan sebagai suatu sistem yang hidup, 

terbuka, dapat menyesuaikan diri dari perubahan suatu unsur, zat, materi yang 
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ada di lingkungan. Sebagai sistem yang dapat menyesuaikan diri, manusia 

digambarkan dalam karakteristik sistem, manusia dilihat sebagai suatu kesatuan 

yang saling berhubungan antar unit fungsional yang mempunyai tujuan yang 

sama. Suatu sistem manusia juga dapat dijelaskan dalam istilah input, control, 

feedback dan output. 

1. Input (masukan) 

Menurut Nursalam (2008), input merupakan suatu stimulus atau informasi, 

kejadian, energi yang berasal dari lingkungan. Sejalan dengan adanya 

stimulus, tingkat respon adaptasi individu sebagai suatu input dalam sistem 

adaptasi. Tingkat adaptasi tersebut bergantung dari stimulus yang didapat 

sesuai kemampuan individu. Tingkat respon individu sangat bervariasi 

tergantung pada pengalaman yang didapatkan sebelumnya, status kesehatan 

individu, dan stressor yang diberikan. 

a. Stimulus fokal yaitu stimulus yang langsung beradaptasi dengan 

seseorang dan akan mempunyai pengaruh kuat terhadap individu. 

b. Stimulus kontekstual yaitu stimulus yang dialami seseorang baik 

internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi, kemudian dapat 

dilakukan observasi dan diukur secara subyektif. 

c. Stimulus residual yaitu stimulus lain yang merupakan ciri tambahan 

yang ada dan sesuai dengan situasi dalam proses penyesuaian dengan 

lingkungan yang sukar dilakukan observasi. 

2. Mekanisme koping 

Manusia sebagai suatu sistem yang dapat menyesuaikan diri disebut 

mekanisme koping. Mekanisme koping dibedakan menjadi 2 yaitu mekanisme 
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koping bawaan dan mekanisme koping dipelajari. Mekanisme koping bawaan 

ditentukan oleh sifat genetik yang dimiliki, umumnya dipandang sebagai 

proses yang terjadi secara otomatis. Sedangkan mekanisme koping yang 

dipelajari dikembangkan melalui strategi seperti pembelajaran atau 

pengalaman yang dialami selama menjadi kehidupan berkontribusi terhadap 

respon yang biasanya dipergunakan kepada stimulus yang dihadapi.  

Respon adaptif adalah keseluruhan yang meningkatkan integritas dalam 

batasan yang sesuai dengan tujuan human system. Respon maladaptive adalah 

segala sesuatu yang tidak memberi kontribusi yang sesuai dengan human 

system. Dua mekanisme koping yang telah diidentifikasikan yaitu subsistem 

regulator dan subsistem kognator. Subsistem regulator dan kognator 

digambarkan sebagai aksi dalam terhadap empat cara penyesuaian diri yaitu 

fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan interdependensi (sistem 

regulator dan kognator). 

3. Output (keluaran) 

Manusia sebagai suatu sistem adaptif yaitu manusia yang dapat 

menyesuaikan diri (adaptif) dan yang tidak dapat menyesuaikan diri 

(maladaptif). Respon yang adaptif mempertahankan atau meningkatkan 

integritas, sedangkan respon maladaptif dapat mengganggu atau menurunkan 

integritas. 

Menurut Nursalam (2003) perilaku adaptasi individu sangat bervariasi. 

Koping yang tidak efektif berdampak terhadap respon sakit (maladaptif). Jika 

pasien masuk ke dalam zona maladaptif maka individu tersebut mempunyai 

masalah keperawatan adaptasi. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



30 
 

 
 

4. Subsistem regulator dan kognator 

Merupakan mekanisme koping yang berhubungan dengan lingkungan, 

diperlihatkan melalui perubahan biologis, psikologis dan sosial. Subsistem 

regulator merupakan mekanisme kerja utama yang berespon dan beradaptasi 

dengan stimulus lingkungan. Sedangkan subsistem kognator merupakan 

gambaran respon yang kaitannya dengan perubahan kognitif dan emosi, 

termasuk kedalam persepsi, proses informasi, pembelajaran dan emosional. 

Proses persepsi ditemukan dalam subsistem regulator dan subsistem 

kognator serta digambarkan sebagai proses yang menghubungkan dua subsistem 

tersebut. Input-input untuk regulator diubah menjadi persepsi. Persepsi adalah 

proses dari kognator dan respon yang mengikuti persepsi disebut feedback baik 

untuk kognator ataupun regulator. Secara keseluruhan konsep manusia sebagai 

sistem adaptif dapat digambarkan dengan skema pada gambar 1 dibawah ini. 

 

  

Input Proses Efektor Output 

a. Stimulasi internal 

dan eksternal 

b. Tingkat adaptasi : 

1. Fokal 

2. Kontekstual 

3. Residual 

a. Mekanisme 

koping 

b. Regulator 

c. Kognator 

a. Fungsi 

fisiologi 

b. Konsep diri 

c. Fungsi peran 

d. Interdependen 

Respon : 

1. Adaptif 

2. Maladaptif 

Umpan Balik 

Gambar 2.1 Skema Manusia sebagai Sistem Adaptif  (Sumber : Tomey & 

Alligood. 2006. Nursing Theories, Utilization and Application. 

Mosby : Elsevier) 
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Adaptasi adalah komponen pusat dalam model adaptasi keperawatan yang 

didalamnya menggambarkan manusia sebagai sistem yang dapat menyesuaikan 

diri. Adaptasi dipertimbangkan pada proses koping terhadap stresor dan produk 

akhir dari mekanise koping. Proses adaptasi termasuk fungsi holistik untuk 

mempengaruhi kesehatan secara positif dan hal tersebut dapat meningkatkan 

integritas. Proses adaptasi merupakan semua proses interaksi manusia dan 

lingkungan serta dua bagian dari proses tersebut. Bagian pertama dari proses ini 

dimulai dengan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal yang 

membutuhkan sebuah respon. Perubahan tersebut adalah stressor atau stimulus 

fokal dan ditengahi oleh faktor kontekstual dan residual. Bagian stressor yang 

menghasilkan interaksi biasanya disebut stress, bagian kedua dari stress adalah 

mekanisme koping yang menghasilkan respon adaptif atau maladaptif. Produk 

adaptasi adalah hasil dari proses adaptasi dan digambarkan dalam istilah kondisi 

yang meningkatkan tujuan manusia yang meliputi kelangsungan hidup, 

pertumbuhan dan penguasaan yang dinamakan integritas. Kondisi akhirnya 

adalah kondisi keseimbangan dinamik yang meliputi peningkatan dan penurunan 

respon. Setiap kondisi adaptasi baru dipengaruhi oleh tingkat adaptasi, sehingga 

keseimbangan dinamik dari manusia berada pada tingkat yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. 
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2.6 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

No. 
Judul Artikel ; Penulis ; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

1. Judul : The Effect of 

Childbirth Preparation 

Classes and Epidural 

Screening on 

Primigravida’s Anxiety 

Level 

Penulis : Casey A. 

McFarland 

Tahun : 2009 

 

Desain: 

quasy experimental 

Sampel: 

51 Ibu hamil 

primigravida 

Variabel: 

Independen = kelas 

persiapan persalinan, 

skrining epidural 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

VAS (Visual Analogue 

Scale) 

kuesioner 

Pre Test - Post Test 

Analisis statistik: 

Paired  t-test 

Ada pengaruh 

keikutsertaan dalam 

childbirth preparation 

class terhadap kecemasan 

dalam menghadapi 

persalinan. 

2. Judul : Centering 

Pregnancy: A Combined 

Quantitative and 

Qualitative Appraisal of 

Women‘s Experiences of 

Depression and Anxiety 

during Group Prenatal 

Care 

Penulis : Erica Lehman, 

M.A. 

Tahun : 2011 

Desain: 

Kombinasi kuantitatif 

dan kualitatif: quasy 

experimental dan 

interview 

Sampel: 

24 orang Afrika 

Amerika yang 

mengikuti program 

Centering Pregnancy 

(CP) 

Variabel: 

Independen = program 

Centering Pregnancy 

(CP) 

Dependen = pengalaman 

depresi dan kecemasan 

Instrumen: 

kuesioner EPDS, 

kuesioner STPI-A 

Analisis statistik: 

Eta squared statistic 

Tidak ada pengaruh 

signifikan program 

Centering Pregnancy 

terhadap penurunan 

tingkat depresi dan 

kecemasan 

3. Judul : Korelasi 

Kebutuhan Spiritual 

dengan Tingkat 

Kecemasan Intrapartum 

Penulis : Ruslinawati 

Desain: 

Deskriptif kuantitatif 

kohort 

Sampel: 

32 ibu hamil usia >36 

Ada hubungan kebutuhan 

spiritual dengan tingkat 

kecemasan ibu bersalin 

kala I 
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No. 
Judul Artikel ; Penulis ; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

Tahun : 2017 minggu dengan teknik 

Accidental sampling 

Variabel: 

Independen = kebutuhan 

spiritual 

Dependen = tingkat 

kecemasan intrapartum 

Instrumen: 

kuesioner 

Analisis statistik: 

Spearman’s rho 

4. Judul : Pengaruh 

Pelatihan Relaksasi 

dengan Dzikir untuk 

Mengatasi Kecemasan 

Ibu Hamil Pertama 

Penulis : Annisa 

Maimunah 

Tahun : 2011 

Desain: 

quasy experimental 

Sampel: 

10 Ibu hamil 

primigravida usia 18-30 

tahun 

Variabel: 

Independen = pelatihan 

relaksasi dzikir 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

kuesioner Skala 

Kecemasan Menghadapi 

Kehamilan Pertama 

Analisis statistik: 

Mann-whitney  

Ada pengaruh pelatihan 

relaksasi dzikir terhadap 

tingkat kecemasan 

kehamilan pertama 

5. Judul : Hubungan 

Keikutsertaan Senam 

Hamil dengan 

Kecemasan Primigravida 

dalam Menghadapi 

Persalinan 

Penulis : Diana Hartaty 

A. 

Tahun : 2016 

Desain: 

quasy experimental non 

equivalent control group 

Sampel: 

30 ibu hamil 

primigravida trimester 

III yang dibagi atas 2 

kelompok, yakni 

kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan 

Variabel: 

Independen = 

keikutsertaan senam 

hamil 

Dependen = tingkat 

kecemasan primigravida 

Instrumen: 

kuesioner HARS 

Analisis statistik: 

Independent t-test 

Senam hamil efektif 

dalam menurunkan 

kecemasan ibu hamil 

primigravida dalam 

menghadapi persalinan 

6. Judul : Relaksasi Dzikir Desain: Relaksasi dzikir dapat 
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No. 
Judul Artikel ; Penulis ; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

untuk menurunkan 

Derajat Kecemasan pada 

Ibu Hamil Trimester III 

Penulis : Nita Rohayati 

Tahun : - 

 

quasy experimental one 

group pre-test post-test 

design 

Sampel: 

Ibu hamil trimester III 

berusia 20-35 tahun 

Variabel: 

Independen = relaksasi 

dzikir 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

Kuesioner STAI  

Analisis statistik: 

Analisa statistika 

deskriptif berupa grafik 

 

menurunkan derajat 

kecemasan pada ibu hamil 

trimester III 

 

7. Judul : Pendampingan 

Kelas Ibu Hamil melalui 

Layanan Bimbingan dan 

Konseling Islam untuk 

Mengurangi Kecemasan 

Proses Persalinan 

Penulis : Widayat 

Mintarsih 

Tahun : 2017 

Desain: 

quasy experiment 

Sampel: 

11 Ibu hamil yang 

mengikuti layanan 

bimbingan dan 

konseling islam  

Variabel: 

Independen = layanan 

bimbingan dan 

konseling islam 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

kuesioner HRS-A 

Analisis statistik: 

- 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

layanan bimbingan dan 

konseling islam dapat 

menurunkan tingkat 

kecemasan ibu hamil 

8.  Judul : Hubungan 

Partisipasi Kelas Ibu 

Hamil terhadap Tingkat 

Kecemasan Menghadapi 

Persalinan pada Ibu 

Hamil Resiko Tinggi 

Penulis : Rizki 

Nursofyanto N. dan 

Ratnasari Dwi Cahyanti 

Tahun : 2017 

Desain: 

Observasional analitik: 

cross sectional 

Sampel: 

48 ibu hamil resiko 

tinggi yang didapat 

melalui teknik 

consecutive sampling  

Variabel: 

Independen = partisipasi 

kelas ibu hamil 

Dependen = tingkat 

kecemasan menghadapi 

persalinan 

Instrumen: 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat 

partisipasi kelas ibu hamil 

dengan tingkat kecemasan 

menghadapi persalinan 

pada ibu hamil risiko 

tinggi 
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No. 
Judul Artikel ; Penulis ; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

Kartu Skor Poedji 

Rochyati, kuesioner data 

partisipasi kelas ibu 

hamil, kuesioner tingkat 

kecemasan menghadapi 

persalinan (HARS yang 

dimodifikasi) 

Analisis statistik: 

Uji Spearman’s 

9. Judul : Kecemasan Ibu 

Hamil Ditinjau dari 

Intensitas Membaca Al-

Qur’an dan Kelompok 

Usia 

Penulis : Meta Maya 

Untari & Faridah Ainur 

Rohmah 

Tahun : - 

Desain: 

Penelitian kuantitatif 

Sampel: 

40 Ibu hamil yang 

menjadi pasien rawat 

jalan di RSKIA PKU 

Muhammadiyah Kota 

Gede Yogyakarta yang 

beragama islam  

Variabel: 

Independen = intensitas 

membaca Al-Qur’an, 

kelompok usia 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

kuesioner skala 

kecemasan ibu hamil 

Analisis statistik: 

Analisis product 

moment dan uji 

ANOVA 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

semakin tinggi intensitas 

membaca al-Qur’an maka 

semakin rendah 

kecemasan ibu hamil dan 

sebaliknya, semakin 

rendah intensitas 

membaca al-Qur’an maka 

semakin tinggi kecemasan 

ibu hamil. Kelompok usia 

20-35 tahun memiliki 

kecemasan kehamilan 

paling rendah 

dibandingkan dengan 

kelompok usia dibawah 

20 tahun dan diatas 35 

tahun. 

10. Judul : Dakwah 

Mau’idhah Hasanah 

dalam Mengurangi 

Tingkat Kecemasan 

Primigravida 

Menghadapi Persalinan 

di Rumah Sakit Darul 

Istiqomah Kendal 

Penulis : Ni’matul 

Afiyah 

Tahun : 2016 

Desain: 

Kualitatif deskriptif 

Sampel: 

16 Ibu hamil 

primigravida  

Variabel: 

Independen = dakwah 

Mau’idhah Hasanah 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

kuesioner HARS 

Analisis statistik: 

- 

Berdasarkan penelitian 

dapat diambil kesimpulan 

bahwa dengan metode 

dakwah mau’idhah 

hasanah dapat 

mengurangi tingkat 

kecemasan ibu 

primigravida menghadapi 

persalinan di RS 

Muhammadiyah Darul 

Istiqomah Kendal 

11. Judul : Hubungan 

Spiritual Support dengan 

Resiliensi Keluarga 

Pasien Hemodialisa di 

Desain: 

Observasional: cross 

sectional 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan 

antara spiritual support 
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No. 
Judul Artikel ; Penulis ; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

RSUD Margono Soekarjo 

Purwokerto 

Penulis : Ikhwan Nursani 

Tahun :  2015 

Sampel: 

30 pasien hemodialisa 

Variabel: 

Independen = Spiritual 

support 

Dependen = resiliensi 

keluarga pasien 

hemodialisa 

Instrumen: 

Kuesioner  

Analisis statistik: 

Spearman’s rank 

dengan resiliensi keluarga 

pasien hemodialisa 

12. Judul : Pengaruh 

Pendampingan Spiritual 

Membaca Al-Qur’an 

Terhadap Adaptasi 

Spiritual dan Kecemasan 

Ibu Hamil 

Penulis : Nourma Aulia 

Ulfa 

Tahun : 2017 

Desain: 

Quasy experimental 

Sampel: 

30 Ibu hamil yang 

dibagi menjadi 

kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan 

dengan teknik total 

sampling 

Variabel: 

Independen = 

pendampingan spiritual 

membaca Al-Qur’an 

Dependen = Adaptasi 

spiritual, kecemasan 

Instrumen: 

Kuesioner PASS dan 

SPS 

Analisis statistik: 

Wilcoxon Signed Rank 

Test dan Mann Whitney 

Test 

Hasil penelitian 

menunjukkan adanya 

pengaruh membaca Al-

Qur’an terhadap 

penurunan kecemasan dan 

peningkatan adaptasi 

spiritual 

13. Judul : Pengaruh 

Dukungan Spiritual 

(Spiritual Support) 

Terhadap Penurutnan 

Tingkat Kecemasan Pada 

Pasien Pre Operasi di 

Ruang Bedah RS dr. 

Soepraoen Malang 

Penulis : Fitria 

Wulandari 

Tahun : 2013 

Desain: 

pra eksperimental 

design, One-Group Pra-

post test design 

Sampel: 

20 pasien 

Variabel: 

Independen = dukungan 

spiritual 

Dependen = tingkat 

kecemasan 

Instrumen: 

Kuesioner  

Analisis statistik: 

uji statistik T Paired 

Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah ada 

pengaruh dukungan 

spiritual (spiritual 

support) terhadap 

penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien 

pre operasi di Ruang 

Bedah RS dr. Soepraoen 

Malang. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka konseptual 

Keterangan:    : Diteliti    : Tidak diteliti 

 

 Gambar 3.1 Kerangka konseptual Hubungan Spiritual Support dengan 
Kecemasan dan Adaptasi Spiritual Ibu Hamil dengan 

pendekatan teori adaptasi Roy 

Input Proses Kontrol Efektor Output 

Internal 

Perubahan yang dialami 

selama kehamilan: 

1. Perubahan fisiologis 

2. Perubahan psikologis 

3. Perubahan sosial 

 

Eksternal  

Dukungan spiritual yang 

diterima ibu hamil: 

1. Ritual support and faith 

2. Emotional support 

3. Meaning of life 

 

1. Mekanisme 

koping 

Koping (+) 
Adaptif 

1.Adaptasi spiritual ↑ 

2.Kecemasan ↓ 

Umpan Balik 

2. Regulator 

3. Kognator  

Persepsi dan harapan 

↓ 

Belajar 

↓ 

Pengambilan 

keputusan 

↓ 

tindakan 
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Berdasarkan gambar 3.1 dapat kita ketahui bahwa seorang wanita selama 

masa kehamilannya akan mengalami berbagai perubahan, baik secara fisiologis, 

psikologis, maupun sosial. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil antara 

lain pada sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem perkemihan, sistem 

reproduksi, sistem pencernaan, muskuloskeletal, serta sistem endokrin. Sedangkan 

pada aspek psikologis, perubahan yang terjadi antara lain yaitu munculnya rasa 

cemas, stres, perubahan body image, dan emosi yang labil. Perubahan sosial juga 

dialami selama masa kehamilan, terutama perubahan peran suami dan keluarga. 

Ibu hamil juga mengalami perubahan spiritual, perubahan yang terjadi yaitu 

seorang ibu hamil akan cenderung memohon kepada Tuhan untuk mengurangi 

rasa cemas dan khawatir yang dialami. Berbagai perubahan yang terjadi 

membutuhkan adaptasi dari diri ibu hamil agar kualitas hidup dapat dipertahankan 

dan ditingkatkan. 

 Spiritual support merupakan salah satu dukungan penting untuk 

membantu ibu melakukan adaptasi spiritual. Dukungan spiritual dapat diterima 

dari penyedia layanan kesehatan, suami, anggota keluarga lain, rohaniawan, 

kelompok keagamaan, dan Tuhan. Dukungan spiritual yang diterima ibu hamil 

dapat membentuk koping individu yang positif. Mekanisme koping yang 

maksimal akan berdampak baik terhadap adaptasi, respon penerimaan, dan dapat 

menurunkan tingkat kecemasan (Nursalam, 2013). Melalui proses kognator, 

seseorang akan belajar dari apa yang telah dilalui dalam kehidupannya, sehingga 

akan membawa pengaruh terhadap persepsi dan harapan. Persepsi dan harapan 

akan berujung pada suatu tindakan dan memunculkan koping yang positif. Koping 

yang positif akan menurunkan tingkat kecemasan yang dialami.  
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3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 : 

1. Ada hubungan spiritual support dengan kecemasan pada ibu hamil di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya.  

2. Ada hubungan spiritual support dengan adaptasi spiritual pada ibu hamil 

di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya.
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu hal penting yang memungkinkan 

pengontrolan secara maksimal terhadap beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi akurasi suatu hasil dalam penelitian (Nursalam, 2017).  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan 

Cross-sectional, yaitu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran / 

observasi data variabel independen dan dependen satu kali pada satu saat. 

Penelitian ini akan mencari hubungan variabel independent dan variabel 

dependen, dimana akan dilakukan pengukuran spiritual support pada responden 

dan menyelidiki hubungan variabel tersebut terhadap tingkat kecemasan serta 

adaptasi spiritual pada ibu hamil.  

4.2 Populasi,  Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian merupakan subjek (misalnya manusia; klien) 

yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nursalam, 2017). 

Populasi dalam penelitian ini meliputi ibu hamil trimester I, trimester II, dan 

trimester III yang melakukan pemeriksaan ANC di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Cempaka Putih Permata Surabaya.  
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4.2.2 Sampel 

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek dalam penelitian melalui sampling. Pada dasarnya, terdapat dua 

syarat yang harus terpenuhi dalam menetapkan sampel, yakni representatif 

(mewakili) dan cukup banyak (Nursalam, 2017). 

Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum yang ada pada subjek 

penelitan yang berasal dari suatu populasi target terjangkau dan akan diteliti 

(Nursalam, 2017). Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu : 

1) Beragama Islam 

2) Ibu hamil yang tidak dalam kondisi inpartu 

3) Tinggal serumah dengan suami atau keluarga lainnya 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi yaitu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dikarenakan berbagai penyebab (Nursalam, 2017). 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu : 

1) Keadaan umum pasien lemah, sehingga tidak memungkinkan untuk 

menjadi responden 

Apabila perkiraan populasi sejumlah 135 orang, maka dapat dihitung jumlah 

sampel yang dibutuhkan dengan rumus: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2  . 𝑝 . 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝 . 𝑞
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𝑛 =
135. (1,96)2  . 0,5 . 0,5

(0,05)2(135 − 1) + (1,96)2. 0,5 . 0,5
 

= 100 orang 

Keterangan : 

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan besar populasi 

Z = nilai standar untuk α = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1 – p (100% - p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d=0,05) 

4.2.3 Sampling 

Sampling merupakan proses menyeleksi porsi dari populasi sebagai 

representasi dari populasi tersebut. Teknik sampling adalah cara-cara yang 

dilalui dalam pengambilan sampel sehingga dapat diperoleh sampel yang benar-

benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2017). Dalam 

penelitian ini akan menggunakan teknik consecutive sampling. Consecutive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menetapkan subjek yang 

memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun wakti 

tertentu, sehingga jumlah responden terpenuhi (Sastroasmoro&Ismail, 1995 

dalam Nursalam, 2017) 
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen adalah suatu variabel yang nilainya menentukan atau 

mempengaruhi variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel bebas pada penelitian 

ini adalah spiritual support.  

4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang nilainya 

ditentukan oleh variabel lain. Variabel akan muncul sebagai akibat dari 

manipulasi variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kecemasan dan adaptasi spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Cempaka Putih Permata Surabaya. 

4.3.3 Definisi operasional  

Tabel 4.1 Definisi operasional hubungan spiritual support dengan kecemasan dan 

adaptasi spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka 

Putih Permata Surabaya. 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

data 

Skor 

Independen 

Spiritual 

support 

 

Bantuan 

berupa 

dukungan 

yang diterima 

ibu hamil 

dalam 

memelihara 

dan 

memperdalam 

kepercayaan 

(faith), serta 

menerapkan 

keyakinan 

agama dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

sehingga 

mampu 

mempengaruhi 

a. Rituals 

support and 

faith 

b. Emotional 

support 

c. Meaning of 

life 

 

Kuesioner  Ordinal Skor spiritual 

support: 

a. 10-19 : 

spiritual 

support 

rendah 

b. 20-29 : 

spiritual 

support 

sedang 

c. 30-40 : 

spiritual 

support 

tinggi 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

data 

Skor 

proses berpikir 

ibu hamil dan 

memunculkan 

pikiran yang 

positif 

Dependen  

Adaptasi 

spiritual ibu 

hamil 

Kemampuan 

penyesuaian 

diri ibu hamil 

dalam 

menerima 

kondisi 

kehamilannya 

sebagai 

anugrah dan 

kuasa Tuhan 

a. keyakinan 

spiritual 

individu 

(melibatkan 

agama dan 

keyakinan 

dalam setiap 

aktivitas) 

b. keterlibatan 

dalam kegiatan 

spiritual 

Kuesioner 

SPS 

(Spiritual 

Perspective 

Scale) yang 

dimodifikas

i oleh Ulfa, 

2017 

Ordinal Skor adaptasi 

spiritual : 

a. 46-50 : 

adaptasi 

spiritual 

sangat tinggi 

b. 37-45 : 

adaptasi 

spiritual 

tinggi 

c. 28-36 : 

adaptasi 

spiritual 

sedang 

d. 19-27 : 

adaptasi 

spiritual 

rendah 

e. 10-18 : 

adaptasi 

spiritual 

sangat 

rendah 

Kecemasan 

ibu hamil 

Perasaan 

khawatir  yang 

terjadi pada 

ibu yang 

sedang 

mengandung 

a. rasa 

khawatir 

berlebih dan 

ketakutan 

spesifik 

b. perfeksionis-

me, kontrol, 

dan trauma 

c. kecemasan 

sosial 

d. kecemasan 

akut dan 

penyesuaian 

Kuesioner 

kecemasan 

PASS 

(Perinatal 

Anxiety 

Screening 

Scale) yang 

diterjemahk

an oleh 

Ulfa, 2017 

Ordinal Skor kecemasan 

a. 0 - 20 : 

Tidak cemas 

b. 21 - 26 : 

kecemasan 

ringan  

c. 27 - 40 : 

kecemasan 

sedang 

d. 41 - 93 : 

kecemasan 

berat 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner pada responden 

yang diteliti. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
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1. Instrumen 1 berisi pertanyaan tentang data demografi responden meliputi 

alamat, no. telp/HP, agama, usia ibu hamil, kehamilan ke berapa, dan jenis 

pekerjaan. 

2. Instrumen 2 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

spiritual support yang diterima ibu hamil. Instrumen dikembangkan oleh 

peneliti dengan mengadaptasi kuesioner Nursani (2015). Instrumen terdiri 

atas 3 komponen yaitu (1) Rituals support and faith, (2) Emotional support, 

(3) Meaning of life. Instrumen terdiri dari 10 pertanyaan berjenis multiple 

choice dengan 4 skala pengukuran Likert. Skor  yang diberikan sebagai 

berikut: (1) skor 4 untuk jawaban selalu, (2) skor 3 untuk jawaban sering, (3) 

skor 2 untuk jawaban kadang-kadang, (4) skor 1 untuk jawaban tidak pernah. 

Instrumen terdiri atas 10 pertanyaan dengan rincian: 

Komponen Item Contoh Item 

Rituals support and faith 1, 2, 3, 4, 6 Ketika di rumah sakit, tenaga 

kesehatan (perawat, dokter) 

mengingatkan saya untuk selalu 

berdoa 

Emotional support 5, 7, 8 Suami / keluarga saya mau 

mendengarkan keluh kesah saya dan 

memberikan support emosional 

kepada saya 

Meaning of life 9, 10 Saya percaya bahwa Tuhan 

memberikan jalan keluar dari masalah-

masalah yang saya hadapi 

 

Hasil akhir dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi dengan nilai: 

1) 10-19 : spiritual support rendah 

2) 20-29 : spiritual support sedang 

3) 30-40 : spiritual support tinggi 
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3. Instrumen 3 berisi pertanyaan tentang perspektif spiritual. Kuesioner ini telah 

dimodifikasi oleh  Nourma Aulia Ulfa pada tahun 2017 dari kuesioner asli 

Reed (1986) dan Dailey, D.E., Stewart, A.L. (2007) yang disesuaikan dengan 

penelitian “Pengaruh Pendampingan Spiritual Membaca Al Qur’an Terhadap 

Adaptasi Spiritual dan Kecemasan Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Cempaka Putih Permata Surabaya” dengan nilai uji validitas dan reliabilitas 

0,91. Instrumen ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan rincian: 

1) Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4 terdapat pilihan jawaban dengan 

skor 5 untuk jawaban hampir setiap jam, skor 4 untuk hampir setiap 

hari, skor 3 untuk hampir setiap minggu, skor 2 untuk hampir setiap 

bulan, dan skor 1 untuk tidak pernah sama sekali.  

2) Pertanyaan nomor 5 sampai dengan 10 terdapat 4 pilihan jawaban 

dengan skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk setuju, skor 2 

untuk tidak setuju, dan skor 1 untuk sangat tidak setuju.  

Hasil dari perhitungan faktor ini akan diinterpretasikan dengan kategori skor 

sebagai berikut:  

a. Adaptasi spiritual sangat tinggi  = 46 – 50 

b. Adaptasi spiritual tinggi = 37- 45 

c. Adaptasi spiritual sedang = 28 – 36 

d. Adaptasi spiritual rendah = 19 – 27 

e. Adaptasi spiritual sangat rendah = 10 - 18.  

4. Instrumen 4 berisi pertanyaan tentang kecemasan pada ibu hamil. Kuesioner 

ini telah dikembangkan dan divalidasi di King Edward Memorial Hospital 

Australia Barat melalui penelitian dengan judul The Perinatal Anxiety 
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Screening Scale : Development and Preliminary Validation (Somerville et al., 

2014). Instrumen ini sudah diterjemahkan oleh Nourma Aulia Ulfa dengan 

nilai uji validitas dan reliabilitas 0,983. PASS terdiri dari 31 pertanyaan 

dengan 4 pilihan jawaban dengan pemberian skor: 0 untuk tidak pernah, skor 

1 untuk kadang-kadang, skor 2 untuk jawaban sering dan skor 3 untuk 

jawaban selalu dengan kategori skor : 

a. 0 - 20 : Tidak cemas 

b. 21 - 26 : Cemas ringan  

c. 27 - 40 : Cemas sedang 

d. 41 - 93 : Cemas berat 

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Alat dan cara pengumpulan data yang baik diperlukan dalam pengumpulan 

data pada suatu penelitian untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan 

akurat (Nursalam, 2017). Prinsip validitas dan reliabiltas merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu instrumen. Instrumen yang 

valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur sesuatu 

yang hendak diukur (Sugiyono, 2010). Prinsip validitas menekankan 2 hal 

penting yang harus terpenuhi, yaitu instrumen harus (1) relevan isi, serta (2) 

relevan cara dan sasaran. Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran suatu 

hal atau subjek yang diukur berulang kali dalam waktu yang berbeda (Nursalam, 

2017). 

Teknik untuk mengukur validitas kuesioner dilakukan dengan menghitung 

korelasi antara data pada masing-masing pernyataan dengan skor total, 

menggunakan uji korelasi pearson dengan dasar keputusan r hitung < r tabel, 
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maka item dinyatakan berkorelasi terhadap skor total (valid). Sedangkan untuk 

uji reliabilitas dilakukan dengan melihat skor alpha cronbach dengan pemaknaan 

lemah sampai kuat pada skala 0 sampai 1. 

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini telah dilakukan untuk 

menguji kuesioner spiritual support karena peneliti melakukan modifikasi dari 

kuesioner milik peneliti lain dengan subjek yang berbeda. Hasil dari uji validitas 

dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item soal valid dengan nilai 

Cronbach’s alpha 0,736. 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata 

Surabaya. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu tanggal 20 Juni – 18 Juli 2018. 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2017). Prosedur pengambilan atau pengumpulan data pada penelitian 

ini, yaitu: 

1.  Peneliti membuat surat permohonan survei data awal dan surat pengambilan 

data penelitian ke bagian akademik Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga yang ditujukan dan akan di proses di tempat penelitian, yaitu 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata, Surabaya. 

2. Peneliti mengajukan permohonan uji etik penelitian kepada Komisi Etik 

Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga setelah melalui 

persetujuan proposal oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. 
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3. Peneliti melakukan pengajuan ijin penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Cempaka Putih Permata, Surabaya. 

4. Setelah mendapatkan ijin dari tempat penelitian, pengambilan data penelitian 

dimulai. 

5. Pengumpulan data dilakukan kepada sampel yang dipilih melalui teknik 

consecutive sampling, dimana jangka waktu pengambilan data yaitu tanggal 

20 Juni – 18 Juli 2018. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi yang telah 

ditentukan akan menjadi calon responden dalam penelitian. Penelitian 

dilakukan di RSIA Cempaka Putih Permata, Surabaya. 

6. Penelitian dilakukan bersama asisten penelitian yang merupakan mahasiswa 

Fakultas Keperawatan yang telah diberi penjelasan dan dilatih sebelum 

penelitian dilakukan. 

7. Peneliti menunggu responden di ruang tunggu RSIA Cempaka Putih Permata 

Surabaya. Setelah ibu hamil yang melakukan pendaftaran pemeriksaan ANC, 

peneliti melakukan pendekatan kepada calon responden. Peneliti 

memberikan penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan dan 

memberikan informed consent kepada responden. 

8. Pengumpulan data dilakukan setelah responden bersedia dengan memberikan 

kuesioner penelitian kepada responden. Pengisian kuesioner dilakukan 

secara individu di ruang tunggu RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya. 

Peneliti mendampingi responden selama pengisian kuesioner sampai 

pengisian kuesioner selesai. Responden dapat menanyakan pertanyaan yang 

kurang dimengerti dan peneliti memberikan penjelasan kepada responden. 

Pengisian kuesioner membutuhkan waktu ±25 menit. 
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9. Setelah pengisian kuesioner selesai dilakukan, peneliti memberikan insentif 

pada responden sebagai ungkapan terima kasih. 

4.8 Cara Analisis Data 

Tahap analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyuntingan data (editing) 

Editing merupakan tahapan memeriksa kembali kelengkapan jawaban serta 

pengecekan pertanyaan pada kuesioner. 

2. Coding 

Coding merupakan tahap klarifikasi jawaban yang diberikan responden dan 

pengubahan data yang berupa huruf menjadi angka untuk mempermudah 

pengerjaan dan pembacaan adil. 

3. Tabulating 

Merupakan proses memasukkan data sesuai pengkodean ke dalam satu tabel 

di komputer untuk memudahkan analisa data. 

4. Entry 

Merupakan proses memasukkan data hasil tabulasi ke dalam program 

komputer (master sheet penelitian) sesuai dengan coding yang telah dibuat. 

5. Analisis data  

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan uji statistik Spearman 

Rank Correlation (Rho) dengan menggunakan derajat kemaknaan (level of 

significance) ᾳ<0,05. Dari uji kolerasi spearman rho dapat ditentukan harga 

koefisien korelasinya, kemudian dihubungkan signifikasi antar dua variabel 

ditentukan dengan membandingkan harga rho dengan table kritis harga rho. 

Dari hasil perbandingan tersebut akan ditentukan apakah hipotesa diterima 
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atau ditolak. Apabila harga rho dihitung < nilai rho tabel, maka H1 diterima 

itu artinya ada hubungan antara du variabel tersebut dan jika harga rho 

dihitung > nilai rho tabel maka H1 ditolak. Langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis hubungan koefisien kolerasi (r) sesuai dengan pedoman untuk 

memberikan interpretasi terhadap derajat kekuatan hubungan. 
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4.9 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini meliputi ibu hamil trimester I, trimester II, dan trimester 

III yang melakukan pemeriksaan ANC di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih 

Permata Surabaya  

Sampel 

Berdasarkan teknik consecutive sampling, seluruh ibu hamil yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta menyetujui informed consent 

di RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya yang melakukan kunjungan 

pada tanggal 20 Juni - 18 Juli 2018 menjadi respoden dalam penelitian 

Analisis data dengan uji statistik korelasi Spearman’s 

Penyajian Hasil 

Simpulan dan Hasil Penelitian 

Consecutive sampling 

Mengidentifikasi spiritual support 

yang diterima responden melalui 

kuesioner yang diberikan pada 

responden 

Mengidentifikasi tingkat kecemasan 

dan adaptasi spiritual ibu hamil 

melalui kuesioner yang diberikan 

kepada responden 

Menganalisis hubungan spiritual support dengan kecemasan dan 

adaptasi spiritual ibu hamil 

Gambar 4.1 Kerangka kerja proposal hubungan spiritual support dengan 

kecemasan dan adaptasi spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Cempaka Putih Permata Surabaya 
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4.10 Masalah Etik 

Hampir 90% penelitian pada ilmu keperawatan menggunakan manusia 

sebagai subjek, oleh karena itu prinsip-prinsip etika penelitian wajib dipahami 

oleh peneliti. Apabila hal tersebut dilalaikan, maka peneliti dapat melanggar 

hak-hak otonomi manusia sebagai klien (Nursalam, 2017). Secara umum, etika 

penelitian terbagi atas tiga bagian, yaitu: 

1) Prinsip manfaat 

a) Bebas dari penderitaan 

Penelitian ini dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan pada 

klien. Pada penelitian ini tidak dilakukan pemberian intervensi yang 

mungkin memiliki resiko untuk menimbulkan suatu penderitaan. 

Penelitian dilaksanakan dengan pemberian kuesioner pada responden 

yang sebelumnya telah diberikan dan menyetujui informed consent. 

b) Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian akan dihindarkan dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan 

menjelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan dalam pengambilan 

data. Peneliti juga akan meyakinkan bahwa informasi yang diberikan 

oleh responden tidak akan digunakan dalam hal-hal yang dapat 

merugikan responden dalam bentuk apapun. 

c) Resiko (benefits ratio) 

Peneliti wajib mempertimbangkan resiko dan keuntungan yang akan 

berakibat pada responden di setiap tindakan. Pada penelitian ini 
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dilakukan tanpa memberikan intervensi atau tindakan terhadap 

responden. 

2) Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

a) Hak untuk ikut atau menolak menjadi responden (right to self 

determination) 

Pada penelitian ini tidak dilakukan pemaksaan terhadap subjek agar 

bersedia menjadi responden. Subjek berhak menyetujui atau menolak 

menjadi responden. 

b) Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right 

to full disclosure) 

Peneliti akan memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung 

jawab apabila terjadi sesuatu akibat penelitian yang dilakukan. 

c) Informed consent 

Subjek akan mendapatkan informasi secara lengkap terkait penelitian 

yang akan dilakukan serta tujuan dari penelitian. Subjek mempunyai 

hak untuk menyetujui atau menolak menjadi responden. Pada informed 

consent juga akan dicantumkan bahwa informasi yang diberikan hanya 

akan digunakan untuk pengembangan ilmu. 

3) Prinsip keadilan (right to justice) 

a) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai mahasiswa dan bukan 

tenaga kesehatan. Oleh karena itu penelitian yang akan dilaksanakan 

tidak memiliki resiko pelanggaran right in fair treatment. 
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b) Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Subjek memiliki hak untuk meminta kerahasiaan atas data yang 

diberikan, oleh karena itupenelitian akan dilaksanakan dengan prinsip 

tanpa nama (anonimity) dan rahasia (confidentiality). 

Penelitian ini telah dinyatakan lolos uji etik dengan bukti Ethical Approval 

No: 988-KEPK di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

4.11 Keterbatasan  

1) Peneliti tidak melakukan identifikasi resiko kehamilan pasien sehingga 

memungkinkan terjadinya bias pada penilaian kecemasan pasien. 
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BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Cempaka Putih Permata Surabaya pada 

tanggal 20 Juni 2018 sampai 18 Juli 2018. Hasil penelitian terdiri atas gambaran 

umum lokasi penelitian, karakteristik demografi, dan data khusus responden. 

Data umum responden meliputi usia, paritas responden, jenis pekerjaan, dan 

penghasilan keluarga. Data khusus meliputi variabel yang diukur, yaitu spiritual 

support, tingkat kecemasan, dan adaptasi spiritual ibu hamil. Analisis univariat 

menggambarkan tipe distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan analisis 

bivariat menggunakan Spearman Rank Correlation (Rho) dengan menggunakan 

derajat kemaknaan (level of significance) p<0,05 untuk mengetahui hubungan 

antara spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi spiritual pada ibu hamil. 

5.1  Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Cempaka Putih Permata terletak di 

Jl.Jambangan Kebon Agung No.8, Surabaya. RSIA ini telah mendapatkan 

sertifikat akreditasi versi KARS 2012 pada tahun 2015 dan telah ditetapkan 

sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak kelas C. Visi RSIA Cempaka Putih Permata 

Surabaya yaitu menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dan memiliki 

beberapa misi, yaitu menjunjung profesionalisme, melayani secara prima, serta 

memberikan kenyamanan. RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya memiliki 
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fasilitas dan dokter praktik spesialis antara lain spesialis kandungan dan spesialis 

anak. 

RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya memiliki berbagai fasilitas yaitu 

IGD dan dokter umum 24 jam, ruang operasi 24 jam, laboratorium, pelayanan 

persalinan 24 jam, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter 

spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis THT, dan 

dokter gigi. RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya juga memiliki suatu 

program khusus untuk ibu hamil yaitu BUMICA (Ibu Hamil Cinta Al-Qur’an). 

Program BUMICA diperkenalkan oleh RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya 

sejak bulan Mei 2017. BUMICA menjadi salah satu program terbaru RSIA 

Cempaka Putih Permata Surabaya sebagai suatu wujud komitmen RSIA 

Cempaka Putih Permata Surabaya dalam mengedukasi masyarakat secara 

optimal melalui pendekatan spiritual.  

Dukungan spiritual yang diberikan oleh RSIA Cempaka Putih Permata 

Surabaya cukup beragam. Selain adanya program BUMICA, dukungan spiritual 

diwujudkan dengan tersedianya fasilitas untuk beribadah, penghormatan hak-hak 

pasien untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, 

serta tenaga kesehatan yang selalu memotivasi pasien untuk memperkuat 

spiritualitas melalui berdoa. Perhatian RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya 

pada aspek spiritual juga diwujudkan dalam fasilitas berupa lantunan ayat suci 

Al Qur’an yang terdengar di seluruh ruangan. 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik demografi responden pada penelitian ini meliputi usia, 

paritas kehamilan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan trimester kehamilan. 
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Data karakteristik demografi responden yang dikumpulkan merupakan beberapa 

hal yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Penggolongan usia dan 

paritas dilakukan dengan acuan faktor resiko kehamilan berdasarkan Kartu Skor 

Poedji Rochjati, pendapatan keluarga disesuaikan dengan Upah Minimum 

Regional (UMR) Kota Surabaya, dan trimester kehamilan mengacu pada 

penggolongan berdasarkan usia kehamilan oleh Kemenkes RI. 

Tabel 5.1 Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Demografi di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya selama 

bulan Juni – Juli 2018 

Karakteristik Demografi 

Responden 
Frekuensi Responden  % Responden 

Usia 
  

≤16 0 0% 

17 – 35 87 87% 

>35 13 13% 

 Responden 100 100% 

Paritas Kehamilan 
  

1 52 52% 

2 – 3 46 46% 

≥ 4 2 2% 

 Responden 100 100% 

Pekerjaan 
  

Bekerja 41 41% 

Tidak bekerja 59 59% 

 Responden 100 100% 

Trimester   

I 23 23% 

II 28 28% 

III 49 49% 

 Responden 10 100% 

Penghasilan Keluarga   

< Rp 3.500.000; 37 37% 

≥ Rp 3.500.00; 63 63% 

 Responden 100 100% 
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Berdasarkan Tabel 5.1 di atas diketahui bahwa sebagian besar responden 

berusia 17-35 tahun, yaitu sebanyak 87 responden (87%). Sebaran paritas 

kehamilan responden sebagian besar merupakan kehamilan pertama yaitu 

sebanyak 52 responden (52%). Sebaran trimester kehamilan responden 

berdasarkan usia kehamilan mayoritas berada pada trimester III yaitu sebanyak 

49 responden (49%). 

Pada Tabel 5.1 juga dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden 

(59%) tidak bekerja atau dapat dikatakan sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya 

(41%) merupakan wanita karir. Sedangkan untuk sebaran penghasilan keluarga 

responden yang diukur berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) Kota 

Surabaya yaitu sebesar ± Rp 3.500.000; , sebagian besar responden memiliki 

penghasilan keluarga diatas UMR sebanyak 63 responden (63%). 

5.1.3 Variabel yang Diukur 

Subbab ini menyajikan tabel distribusi frekuensi dan pola hubungan antara 

spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi spiritual ibu hamil.  

1. Analisis hubungan antara spiritual support dengan kecemasan ibu hamil 

Tabel 5.2 Hubungan spiritual support dengan kecemasan ibu hamil 

 

Kecemasan ibu hamil 

Total Tidak 

cemas 

Cemas 

ringan 

Cemas 

sedang 

Cemas 

berat 

Spiritual 

support 

Rendah 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 

Sedang 13 (13%) 10 (10%) 20 (20%) 3 (3%) 46 (46%) 

Tinggi 26 (26%) 12 (12%) 10 (10%) 5 (5%) 53 (53%) 

Jumlah 39 (39%) 22 (22%) 31 (31%) 8 (8%) 
100 

(100%) 

p = 0,025 r = -0,224 

Korelasi Spearman rho (α) = 0,05 
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Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui tingkat spiritual support yang 

diterima ibu hamil. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ibu 

hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di RSIA Cempaka Putih 

Permata Surabaya pada tanggal 20 Juni – 18 Juli 2018 mendapatkan spiritual 

support yang tinggi, yaitu sebanyak 53 responden (53%). Sisanya sebanyak 

46 responden (46%) mendapat spiritual support sedang, dan sebanyak 1 

responden (1%) mendapat spiritual support rendah. Selain itu, tabel tersebut 

menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden (39%) tidak mengalami 

kecemasan, sebanyak 61 responden mengalami kecemasan yang terbagi atas 

cemas ringan sebanyak 22 responden (22%), cemas sedang sebanyak 31 

responden (31%), dan cemas berat sebanyak 8 responden (8%). 

Pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapat 

spiritual support tinggi dan tidak mengalami kecemasan sebanyak 26 

responden (26%). Sedangkan pada spiritual support sedang, responden 

terbanyak berada pada tingkat kecemasan sedang yaitu sebesar 20 responden 

(20%) dan pada spiritual support rendah hanya terdapat 1 responden (1%) 

dengan tingkat kecemasan sedang.  

Berdasarkan uji Spearman Rank Correlation (rho) dapat diketahui 

bahwa hubungan antara spiritual support dengan kecemasan ibu hamil berada 

pada signifikasi 0,025 atau berada pada nilai kurang dari 0,05 dengan nilai 

koefisien korelasi (r) -0,224. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara spiritual support dengan kecemasan yang dialami oleh ibu hamil di 

RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya. Nilai negatif (-) pada koefisien 

korelasi (r) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik. 
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Semakin tinggi spiritual support  yang diterima, maka semakin rendah 

tingkat kecemasan ibu hamil. Besar nilai r=-0,224 dapat diartikan bahwa 

spiritual support dengan kecemasan ibu hamil memiliki kekuatan hubungan 

yang lemah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya factor-faktor lain yang 

mungkin mempengaruhi tingkat kecemasan ibu hamil. Berdasarkan hasil uji 

statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H1) diterima yaitu ada 

hubungan antara spiritual support dengan kecemasan ibu hamil di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya.  

2. Analisis hubungan antara spiritual support dengan adaptasi spiritual ibu 

hamil. 

Tabel 5.3 Hubungan spiritual support dengan adaptasi spiritual ibu hamil 

 

Adaptasi spiritual ibu hamil 

Total Sangat 

rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

tinggi 

Spiritual 

support 

Rendah 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

Sedang 0 (0%) 5 (5%) 37(37%) 4 (4%) 0 (0%) 46(46%)  

Tinggi 0 (0%) 0 (0%) 26(26%) 27(27%) 0 (0%) 53(53%) 

Jumlah 0 (0%) 6 (6%) 63(63%) 31(31%) 0 (0%) 
100 

(100%) 

p = 0,000 r = 0,507 

Korelasi Spearman rho (α) = 0,05 

 

Pada Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu hamil berada 

pada tingkat adaptasi spiritual sedang yaitu sebanyak 63 responden (63%). 

Sedangkan sebanyak 31 responden (31%) pada tingkat adaptasi spiritual 

tinggi dan sebanyak 6 responden (6%) berada pada tingkat adaptasi spiritual 

rendah. 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ibu hamil dengan spiritual 

support tinggi mengalami adaptasi spiritual sedang sebanyak 26 responden 
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(26%) dan adaptasi spiritual tinggi sebanyak 27 responden (27%). Pada ibu 

hamil dengan spiritual support sedang, sebanyak 5 responden (5%) 

mengalami adaptasi spiritual rendah, 37 responden (37%) mengalami adaptasi 

spiritual sedang, dan 4 responden (4%) mengalami adaptasi spiritual tinggi. 

Sedangkan pada ibu hamil dengan spiritual support rendah mengalami 

adaptasi spiritual rendah sebanyak 1 responden (1%). 

Berdasarkan uji Spearman Rank Correlation (rho) dapat diketahui 

bahwa hubungan antara spiritual support dengan adaptasi spiritual ibu hamil 

berada pada signifikasi 0,000 atau berada pada nilai kurang dari 0,05 dengan 

nilai r=0,507. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara spiritual support dengan adaptasi spiritual ibu hamil di RSIA Cempaka 

Putih Permata Surabaya. Besar nilai r=0,507 menunjukkan bahwa hubungan  

antara keduanya cukup kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 

(H1) diterima yaitu ada hubungan antara spiritual support dengan adaptasi 

spiritual ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata 

Surabaya.  

5.2  Pembahasan 

Pada subbab ini akan diuraikan pembahasan hasil yang telah didapatkan 

dari penelitian. Penguraian pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari 

penelitian yang dilaksanakan di RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya pada 

tanggal 20 Juni – 18 Juli 2018. 

5.2.1 Spiritual support ibu hamil di RSIA Cempaka Putih Permata 

Surabaya 

Suatu hubungan spiritual yang dibangun oleh seorang wanita dengan janin 

yang dikandungnya merupakan hubungan yang baik, sama baiknya dengan 
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ikatan fisik maupun ikatan emosional (Hall, 2001). Berbagai penelitian 

mengenai ibu hamil telah dikembangkan oleh banyak peneliti, namun penelitian-

penelitian tersebut lebih terfokus pada aspek biologis, psikologis, dan sosial. 

Masih tidak banyak penelitian yang menitikberatkan pada dimensi spiritual. 

Padahal, beberapa peneliti telah mengidentifikasi bahwa spiritualitas dapat 

memicu kesehatan dan penyembuhan, membawa seseorang pada mental and 

physical well-being yang lebih baik (Price et al., 2007). 

Pada Tabel 5.2 didapatkan hasil bahwa dalam penelitian ini sebagian besar 

ibu hamil memiliki spiritual support yang tinggi. Nilai yang merata pada ketiga 

komponen penyusun spiritual support didapatkan oleh hampir seluruh 

responden dengan spiritual support yang tinggi. Spiritual support tinggi yang 

didapat pasien diwujudkan dengan seringnya pasien diingatkan untuk selalu 

berdoa oleh tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas penunjang keagamaan di 

rumah sakit maupun oleh keluarga di rumah, aktifnya responden pada kegiatan-

kegiatan keagamaan, tercukupinya dukungan emosional yang diterima 

responden, serta kepercayaan responden terhadap segala sesuatu yang terjadi 

dalam hidup. Berbeda halnya dengan responden yang mendapat skor sedang dan 

rendah pada kuesioner spiritual support. Responden dengan spiritual support 

sedang mayoritas kurang mendapatkan perhatian akan spiritualitas dari tenaga 

kesehatan dan kurang atau tidak aktif dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan 

responden dengan spiritual support rendah hanya menunjukkan nilai yang baik 

pada komponen keyakinannya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. 

Spiritual support dibutuhkan oleh ibu hamil karena unsur-unsur 

didalamnya mampu menghadirkan suatu dukungan bagi ibu hamil dalam 
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menerima kondisinya sebagai fitrah seorang wanita dari Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Hal ini mengacu pada Teori Adaptasi Roy, dimana manusia merupakan 

suatu sistem yang dapat menyesuaikan diri (adaptif). Nursalam (2008) 

menyatakan bahwa pada sistem manusia terdapat istilah input. Input merupakan 

suatu stimulus atau informasi, kejadian, maupun energi yang berasal dari 

lingkungan. Spiritual support menjadi stimulus yang dapat mempengaruhi 

proses kognator, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan harapan ibu hamil 

yang kemudian mampu memunculkan suatu koping yang positif.  

5.2.2 Kecemasan ibu hamil di RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya 

Schetter (2015) menyatakan terdapat banyak bukti bahwa kecemasan, 

depresi, dan stres saat kehamilan merupakan faktor resiko yang akan membawa 

efek negatif bagi ibu maupun bayi. Lebih spesifik, kecemasan dalam kehamilan 

memiliki keterkaitan terhadap usia gestasi yang lebih pendek dan membawa 

implikasi yang buruk terhadap perkembangan janin. Keadaan emosional ibu 

selama kehamilan bisa menjadi salah satu faktor masalah psikiatri, perilaku, dan 

kognitif anak di masa mendatang (Gluckman et al., 2005; O’Donnell et al., 

2012). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan Schetter & Tanner (2015) 

menunjukkan bahwa kondisi sosial, keluarga, kultural, dan lingkungan mampu 

berinteraksi dengan kerentanan yang dimiliki seseorang sebelum masa 

kehamilan, kemudian mampu meningkatkan kecemasan dalam kehamilan. 

Pada Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak 

mengalami kecemasan hingga mengalami kecemasan yang ringan. Responden-

responden tersebut menunjukkan hanya sesekali mengalami kekhawatiran akan 

janin maupun kehamilannya, serta takut akan terjadinya suatu hal buruk yang 
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mungkin dapat terjadi pada janin. Berbeda dengan responden yang mengalami 

kecemasan sedang dan berat. Responden dengan kecemasan sedang mayoritas 

menunjukkan hampir selalu ingin untuk mengendalikan segala hal dan 

menginginkan segala sesuatu menjadi sempurna. Responden dengan kecemasan 

berat mengalami hampir seluruh parameter dalam pengukuran tingkat 

kecemasan. Sebagian besar responden menunjukkan nilai yang tinggi pada 

parameter kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutan spesifik, serta 

perfeksionisme, pengendalian, dan trauma. Beberapa responden juga 

menunjukkan nilai yang tinggi pada parameter kecemasan sosial. Parameter 

pengukuran kecemasan didasarkan pada guidelines yang telah disusun oleh 

Somerville (2014). 

Kecemasan dapat timbul dalam masa kehamilan. Ada banyak hal yang 

mampu memicu kecemasan. Selain perubahan biologis yang mempengaruhi 

hormon pada masa kehamilan, pemikiran akan kesiapan perubahan peran 

maupun kondisi sosial juga dapat menghadirkan suatu kecemasan. Beberapa 

literatur dan penelitian telah menjabarkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kecemasan ibu hamil. Salah satu diantaranya adalah faktor 

paritas. Ibu primigravida dengan ibu multigravida memiliki tingkat kecemasan 

yang berbeda. Pada penelitian ini juga menunjukkan kecenderungan bahwa ibu 

primigravida mengalami kecemasan yang lebih tinggi. Ibu multigravida 

cenderung memiliki kecemasan yang lebih rendah karena telah memiliki 

pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran dan 

menjadi bekal untuk memecahkan permasalahan yang mungkin terjadi di 

kemudian hari. 
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5.2.3 Adaptasi spiritual ibu hamil di RSIA Cempaka Putih Permata 

Surabaya 

Berdasarkan studi kualitatif yang dilakukan oleh  Jesse & Reed (2004) 

pada wanita hamil Appalachian, ditemukan bahwa spiritualitas dapat 

mengurangi stres, meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri, dan 

menurunkan perilaku kesehatan yang beresiko. Spiritualitas mampu 

menghadirkan keyakinan, harapan, kedamaian, dan pemberdayaan. Hasil dari 

spiritualitas adalah kebahagiaan, pengampunan pada diri sendiri dan orang lain, 

kewaspadaan dan penerimaan atas kesulitan dan kematian, serta meningkatkan 

kesejahteraan fisik maupun emosional (Tanyi 2002 dalam Crowther & Hall, 

2015). 

Pada Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini didapatkan 

responden paling banyak berada pada tingkat adaptasi spiritual sedang. 

Mayoritas responden dengan tingkat adaptasi sedang menunjukkan nilai yang 

baik pada parameter keyakinan spiritual individu, dimana responden melibatkan 

agama dan keyakinan dalam setiap aktivitasnya. Berbeda halnya dengan 

responden pada tingkat adaptasi spiritual yang rendah. Sebagian besar responden 

yang mendapat total skor rendah kurang memiliki keyakinan spiritual, beberapa 

responden merasa bahwa kegiatan spiritual yang dilakukan tidak akan memberi 

pengaruh terhadap kehamilannya. 

Pada penelitian ini terdapat dua (2) responden yang berusia dibawah 20 

tahun. Responden adalah responden dengan kode A031 dan A033. Keduanya 

berada pada trimester kedua kehamilan dan sedang mengandung anak pertama. 

Responden A031 berada pada tingkat adaptasi tinggi dan responden A033 
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berada pada tingkat adaptasi sedang. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

ini, usia muda tidak mempengaruhi responden dalam beradaptasi spiritual. 

Adaptasi spiritual merupakan suatu proses perubahan spiritualitas 

seseorang agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dialami. 

Ibu hamil perlu untuk berdaptasi spiritual karena spiritualitas dapat membantu 

ibu untuk menerima perubahan kondisi yang terjadi selama kehamilan, dan 

mampu memaknai bahwa segala yang terjadi dalam proses kehamilan 

merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 

5.2.4 Analisis hubungan spiritual support dengan tingkat kecemasan ibu 

hamil yang melakukan pemeriksaan ANC di RSIA Cempaka Putih 

Permata Surabaya 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, terdapat 1 

responden yang diketahui memiliki spiritual support yang rendah. Responden 

dengan spiritual support paling rendah merupakan responden dengan kode 

A025. Responden tersebut mendapat nilai rendah pada item soal nomor 2,6,7, 

dan 8. Item soal nomor 2 dan 6 memberikan indikasi bahwa responden kurang 

mendapat rituals support and faith, sedangkan item soal nomor 7 dan 8 

memberikan indikasi kurangnya emotional support yang diterima responden. 

Responden diketahui tidak pernah mengikuti kegiatan maupun komunitas 

keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa spiritual support yang adekuat juga 

membutuhkan pemicu dan kemauan responden untuk mencari dukungan 

spiritual bagi dirinya sendiri.  

Responden dengan spiritual support paling rendah berada pada tingkat 

kecemasan sedang. Berdasarkan hasil penilaian kuesioner, didapatkan responden 

sering merasa gelisah, panik, serta khawatir terhadap kehamilannya. Responden 
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selalu merasa takut akan adanya bahaya yang mungkin terjadi pada janin. 

Responden juga mengalami hampir seluruh komponen pada kuesioner 

kecemasan. Padahal berdasarkan data demografi, responden tidak sedang 

mengalami kehamilan yang pertama. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Shodiqoh & Fahriani (2014), ibu primigravida memiliki tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ibu multigravida. 

Menurut Manuaba (2003), pada kehamilan pertama (primigravida) mayoritas ibu 

hamil tidak mengetahui berbagai cara mengatasi kehamilan sampai pada proses 

persalinan dengan lancar dan mudah, sehingga hal ini mempengaruhi kecemasan 

ibu hamil primigravida dalam mengahadapi persalinan. 

Di lain sisi, responden dengan spiritual support tinggi mayoritas tidak 

mengalami kecemasan dan pada tingkat kecemasan ringan yaitu sebanyak 26 

dan 12 responden. Responden dengan skor spiritual support tertinggi merupakan 

responden dengan kode A092. Skor yang didapat oleh responden adalah 39. 

Hampir seluruh item kuesioner responden mendapat skor 4. Berdasarkan hasil 

penilaian kuesioner responden A092 dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

mendapatkan dukungan yang baik pada seluruh komponen spiritual support. 

Responden dengan kode A092 mengalami kecemasan ringan. Pada 

kuesioner kecemasan, responden mendapatkan skor total 25. Kecemasan yang 

dialami oleh responden dapat terjadi karena responden sedang berada pada 

trimester ketiga kehamilan. Menurut Ambarwati, (2004) seperti dikutip dalam 

Diani & Susilawati (2013), perasaan cemas ibu hamil trimester ketiga dalam 

memikirkan proses melahirkan serta kondisi bayi yang akan dilahirkan tidak 

hanya berlangsung pada kehamilan pertamanya, tetapi juga pada kehamilan-
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kehamilan berikutnya. Walaupun mereka telah mempunyai pengalaman dalam 

menghadapi persalinan tetapi rasa cemas tetap akan selalu ada. 

Hasil uji statistik Spearman Rank Correlation (rho) menunjukkan bahwa 

H1 diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara spiritual 

support dengan kecemasan yang dialami oleh ibu hamil. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai p < α, dimana pada uji statistik digunakan α = 0,05. Pada uji 

statistik juga didapatkan r = -0,224 dimana nilai negatif (-) menunjukkan adanya 

perbandingan terbalik antara dua variabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa semakin tinggi spiritual support yang didapat maka akan semakin rendah 

tingkat kecemasan yang dialami oleh ibu hamil. 

Menurut Hawari (2013), konsep spiritual memiliki perbedaan arti dengan 

konsep religius. Konsep religius lebih berkaitan dengan pelaksanaan atau proses 

melakukan suatu tindakan, sedangkan konsep religius merupakan penggabungan 

antara keyakinan dengan ibadah terorganisasi yang dipraktikkan oleh seseorang. 

Koenig (2005) menyatakan bahwa kesehatan mental berhubungan erat dengan 

keyakinan beragama. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan 

kesehatan dan kesejahteraan seseorang (Hasan, 2006). Sesuai dengan 

pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa spiritual support mampu 

menghadirkan koping positif yang mampu menurunkan tingkat kecemasan 

seseorang.  Zanden (2007) menyatakan bahwa spiritualitas yang tinggi dapat 

menurunkan kecemasan, karena hal tersebut dapat memunculkan sugesti dan 

stimulus perasaan yang tenang, sehingga dapat memutus pengeluaran hormon 

stres di aksis HPA. Hasil penelitian Wulandari (2013) juga mendukung 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



70 
 

 

pernyataan bahwa spiritual support mampu memberikan pengaruh dalam 

menurunkan kecemasan. 

Spiritual support yang paling baik dalam penelitian ini adalah meaning of 

life dan rituals support and faith, sedangkan spiritual support yang kurang 

terjadi pada emotional support. Domain meaning of life dan rituals support and 

faith memiliki peran yang besar karena mencakup dukungan untuk melakukan 

kegiatan keagamaan serta memahami arti dari pengalaman yang terjadi dalam 

hidup, yang nantinya mampu meningkatkan kepercayaan ibu hamil terhadap 

kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan akan kuasa Tuhan mampu 

menghadirkan ketenangan dalam hidup karena seseorang akan memiliki rasa 

pasrah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan merupakan jalan terbaik yang 

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

5.2.5 Analisis hubungan spiritual support dengan adaptasi spiritual ibu 

hamil yang melakukan pemeriksaan ANC di RSIA Cempaka Putih 

Permata Surabaya 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sejak tanggal 20 

Juni hingga 19 Juli 2018, terdapat 1 responden yang diketahui memiliki spiritual 

support yang rendah. Responden dengan spiritual support paling rendah 

merupakan responden dengan kode A025. Responden tersebut mendapat skor 

total sebesar 19. Responden tersebut mendapat nilai rendah pada item soal 

nomor 2,6,7, dan 8. Hasil skoring tersebut memberikan indikasi bahwa 

responden kurang mendapat rituals support and faith dan kurangnya emotional 

support yang diterima responden. 

Responden dengan spiritual support paling rendah berada pada tingkat 

adaptasi spiritual yang rendah pula. Berdasarkan hasil penilaian kuesioner, 
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didapatkan skor yang rendah pada item soal nomor 2,3,5,6, dan 7. Item soal 

tersebut menggambarkan bahwa pasien sangat jarang menceritakan pengalaman 

spiritualnya selama hamil, jarang membaca Al-Qur’an atau buku-buku 

keagamaan, serta menyatakan tidak setuju bahwa kegiatan spiritual dapat 

berpengaruh pada kehamilannya.  

Sebaliknya, pada Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa responden dengan 

spiritual support tinggi mayoritas berada pada tingkat adaptasi spiritual sedang 

dan tinggi. Sebanyak 27 responden dengan spiritual support tinggi mengalami 

adaptasi spiritual yang tinggi pula. Responden dengan skor adaptasi spiritual 

tertinggi merupakan responden dengan kode A023. Skor total adaptasi spiritual 

yang didapat oleh responden sebesar 42. Ditinjau pada skor spiritual support 

yang dimiliki oleh responden A023, tingkat spiritual support yang didapat 

termasuk ke dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil skoring kuesioner adaptasi 

spiritual, responden membaca Al-Qur’an dan beribadah kepada Allah hampir 

setiap jam selama hamil.  

Hasil uji statistik Spearman Rank Correlation (rho) menunjukkan bahwa 

H1 diterima atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara spiritual 

support dengan adaptasi spiritual yang dialami oleh ibu hamil. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai p = 0,000 , dimana pada uji statistik digunakan α = 0,05. 

Pada uji statistik juga didapatkan r = 0,507 dimana nilai positif (+) menunjukkan 

adanya perbandingan lurus antara dua variabel, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin tinggi spiritual support yang didapat maka akan 

semakin tinggi pula tingkat adaptasi spiritual yang dialami oleh ibu hamil. Nilai 
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r = 0,507 juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara 

kedua variabel. 

Menurut Martins (2015), adaptasi spiritual dalam kehidupan seseorang 

menimbulkan rasa cinta, iman, harapan dan kepercayaan. Grayson (2001) 

menyatakan bahwa dalam prinsip spiritual, pikiran akan suatu hal biasanya 

merupakan sesuatu yang akhirnya terjadi. Ibu hamil yang tidak mendapat 

sentuhan-sentuhan nilai Ketuhanan, tidak terbentuk keterhubungan dengan 

Allah, jauh dengan Allah dan kondisi jiwanya tidak mampu terikat kepada Allah, 

maka akan semakin lemah dan kering jiwanya. Kebutuhan akan ketenangan dan 

perasaan nyaman pada masa kehamilan lah yang mendasari pentingnya adaptasi 

spiritual terutama selama masa-masa kehamilan tersebut (Mcsherry, Drapper, & 

Kendrick, 2006). 

Menurut Ulfa (2017), adaptasi spiritual mempunyai dua bentuk 

implementasi, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Seorang 

ibu hamil membutuhkan hubungan baik pada keduanya. Hubungan dengan Allah 

akan menjadi sumber kekuatan yang berasal dari diri sendiri, sedangkan 

hubungan dengan manusia akan memunculkan kekuatan lain yang berasal dari 

luar. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Price (2007) dengan 

kesimpulan bahwa spiritualitas mampu membangun dan memelihara hubungan 

responden dengan Tuhan, yang secara signifikan juga mampu memberikan 

dampak positif bagi kesehatan responden. Selain itu, adaptasi spiritual juga 

dibutuhkan oleh ibu hamil karena spiritualitas mampu menghadirkan ketenangan 

yang memberi dampak positif terhadap perkembangan janin.
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BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang hubungan antara spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi 

spiritual ibu hamil di RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Hubungan Spiritual Support dengan 

Kecemasan dan Adaptasi Spiritual Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Cempaka Putih Permata Surabaya” dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Kecemasan kehamilan adalah suatu perasaan khawatir yang dialami oleh ibu 

hamil yang mencakup kekhawatiran terhadap janin, diri sendiri, maupun 

perubahan yang terjadi selama kehamilan dan setelah kelahiran.  

2. Adaptasi spiritual merupakan proses penyesuaian spiritualitas ibu hamil 

sehingga mampu menerima kondisi kehamilannya sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Kuasa.  

3. Spiritual support merupakan dukungan spiritual yang diperoleh dari tenaga 

kesehatan, keluarga, maupun lingkungan sekitar untuk memperdalam 

keyakinan dan memicu pemikiran yang positif. Spiritual support mampu 

berperan sebagai suatu stimulus dalam mempengaruhi proses kognator dan 

memicu koping positif bagi ibu hamil. 

4. Spiritual support memiliki hubungan dengan kecemasan ibu hamil di RSIA 

Cempaka Putih Permata Surabaya, dimana semakin tinggi spiritual support 

yang diterima ibu hamil, maka kecemasan akan semakin rendah.
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5. Spiritual support memiliki hubungan yang positif dengan adaptasi spiritual 

ibu hamil di RSIA Cempaka Putih Surabaya, semakin tinggi spiritual 

support yang diterima ibu hamil, semakin tinggi pula tingkat adaptasi 

spiritual yang dialami.  

6.2 Saran 

1. Bagi Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan pihak Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya meningkatkan penyediaan 

informasi tentang fasilitas ibadah yang tersedia di rumah sakit. 

2. Bagi profesi keperawatan 

Hendaknya selalu memperhatikan spiritualitas dan memberikan dukungan 

spiritual bagi ibu hamil guna meningkatkan adaptasi spiritual dan 

menurunkan kecemasan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi adaptasi spiritual ibu hamil. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

 

Saya sebagai peneliti,  

Nama : Miladina Nahar  

NIM : 131411131068 

Prodi : Pendidikan Ners  

Fakultas : Keperawatan  

Universitas : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

Judul Penelitian : “Hubungan Spiritual Support dengan Kecemasan dan 

Adaptasi Spiritual Ibu Hamil.” 

Tujuan Penelitian 

Menjelaskan hubungan spiritual support dengan kecemasan dan adaptasi spiritual 

ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya 

 

Manfaat 

Responden mendapat informasi mengenai pentingnya spiritual support dengan 

kecemasan dan adaptasi spiritual ibu hamil yang dapat mempengaruhi kondisi 

kesehatan ibu maupun bayi. 

 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, karena dalam penelitian ini dilakukan pengisian kuesioner. 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapan pun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden. 

 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas ibu akan dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas ibu secara jelas dan 

pada laporan penelitian nama ibu akan diganti menjadi kode responden. 

 

Perlakuan kepada responden 

Pada penelitian ini responden diharapkan melakukan pengisian kuesioner yang 

membutuhkan waktu sekitar 20-25 menit. 
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Adanya insentif untuk responden 

Karena keikutsertaan responden sangat membantu dalam penelitian, responden 

akan mendapatkan insentif. Insentif yang diberikan bukan berupa uang, tetapi 

akan diberikan souvenir berupa handuk bayi. 

 

Informasi tambahan 

Jika terdapat pertanyaan tentang penelitian ini dan bila masih memerlukan 

penjelasan, anda dapat menghubungi peneliti, 

 

Nama : Miladina Nahar 

Telp. : 082140081370 

Email : miladinanahar@gmail.com 

Instansi: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Alamat: Kampus C Mulyorejo Surabaya 

 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar 

harapan saya agar ibu dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya laksanakan. 

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi ibu dalam 

penelitian ini. 

Surabaya,…………………

…….           

 

 

 

  

Dosen Pembimbing 

 

 

(Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep.,Ns., M.Kep) 

NIP. 197606162014092006 

Peneliti 

 

 

(Miladina Nahar) 

NIM. 131411131068 
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Lampiran 2 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Miladina Nahar 

Alamat  : Medaeng Kulon RT 20 RW 07, Kedungturi, Taman, Sidoarjo 

No. HP : 082140081370 

 Saya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang 

sedang melakukan penelitian tentang ibu hamil dengan judul “Hubungan Spiritual 

Support dengan Kecemasan dan Adaptasi Spiritual Ibu Hamil” dalam rangka  

menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1). Oleh karena it, 

saya memohon kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan 

menjadi responden. 

 Perlu diketahui bahwa pada penelitian ini, tidak ada jawaban benar 

maupun salah. Jawaban yang diberikan pada penelitian ini hanya akan digunakan 

untuk menganalisis dan menjelaskan teori dan dugaan sementara penelitian yang 

nantinya akan digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab 

itu, Anda diharapkan untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya dan 

sesuai dengan kondisi Anda. Anda diharapkan untuk menjawab pertanyaan 

dengan cermat dan teliti, serta mengisi semua pertanyaan yang telah disediakan. 

Apabila terdapat pertanyaan atau pernyataan yang kurang Anda mengerti, Anda 

dipersilahkan untuk bertanya kepada saya. Pengisian kuesioner ini akan 

membutuhkan waktu 20-25 menit.  

Saya akan menjamin kerahasiaan informasi yang anda berikan, informasi 

akan digunakan sebagaimana mestinya hanya untuk penelitian ini. Atas bantuan 

dan waktu yang Anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Miladina Nahar  
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Lampiran 3 

 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Usia : 

Alamat : 

No. HP: 

Menyatakan (Bersedia / Tidak Bersedia) untuk menjadi responden dalam 

penelitian “Hubungan Spiritual Support dengan Kecemasan dan Adaptasi 

Spiritual pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih 

Permata Surabaya”. Saya juga sudah mendapatkan penjelasan tentang prosedur 

penelitian dan kerahasiaan informasi yang akan saya berikan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanda Tangan Peneliti 

 

 

 

(Miladina Nahar) 

Tanda Tangan & Nama Terang 

Responden 

 

 

(........................................) 

Kode Responden: 

.................. 

Surabaya, ................................. 

Tanda Tangan & Nama Terang 

Saksi 

 

 

(........................................) 
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Lampiran 4 

KUESIONER PENELITIAN  

 

HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT DENGAN KECEMASAN DAN 

ADAPTASI SPIRITUAL IBU HAMIL 

 

Kode Responden : ……………………. 

Tanggal Pengisian : ……………………. 

 

A. Data Umum Responden  

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

a) Berilah lingkaran (O) pada pilihan jawaban a, b, c, dan seterusnya, sesuai 

dengan identitas anda 

b) Bila ingin mengganti jawaban yang salah berilah tanda (=) pada jawaban yang 

salah  

c) Jika pilihan terdapat tanda (*) tulislah jawaban sesuai dengan identitas anda 

 

1. Usia :……………….….…..……………….……………………* 

2. Alamat : ……………………....……………………………………* 

3. Usia kehamilan : ………..(minggu) 

4. Kehamilan ke- 

a. 1 

b. 2 – 4  

c. > 4 

5. Jenis pekerjaan Ibu 

a. PNS     e. Pedagang 

b. Pegawai swasta    f. Ibu rumah tangga 

c. Buruh     g.Lain-lain sebutkan ………*  

d. Petani 

6. Penghasilan keluarga per bulan 

a. < Rp 3.500.000; 

b. ≥ Rp 3.500.000; 
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KUESIONER SPIRITUAL SUPPORT 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dalam 

menggambarkan pengalaman dan kondisi anda. Berikut adalah keterangan pilihan 

jawaban yang disediakan 

TP : Untuk jawaban Tidak Pernah 

KK : Untuk jawaban Kadang-kadang 

S : Untuk jawaban Sering 

SL : Untuk jawaban Selalu 

 

Kode responden: ............ 

No. Pernyataan TP KK S SL Skor 

1. Ketika di rumah sakit, tenaga kesehatan 

(perawat, dokter) mengingatkan saya untuk 

selalu berdoa 

     

2. Tenaga kesehatan memberikan informasi 

mengenai fasilitas ibadah yang tersedia di RS 

dan menghormati hak-hak saya untuk 

beribadah sesuai dengan kepercayaan yang 

saya anut 

     

3. Suami/keluarga saya mengajak untuk 

melakukan ritual keagamaan bersama 

(misalnya: membaca Al-Qur’an, mengikuti 

pengajian, bisa salah satunya) 

     

4. Suami/keluarga menyediakan fasilitas ibadah 

(misalnya: tempat beribadah, Al-Qur’an, 

buku-buku kehamilan dalam perspektif islam) 

     

5. Suami/keluarga mau mendengarkan keluh 

kesah saya dan memberikan support 

emosional kepada saya 

     

6. Saya mengikuti tausiyah / ceramah agama / 

seminar kehamilan yang bernuansa Islami 

(bisa salah satu) 

     

7. Saya tergabung dan aktif dalam komunitas 

keagamaan (perkumpulan pengajian 

/perkumpulan masjid /organisasi keagamaan 

lainnya) 

     

8. Ketika saya sakit, orang-orang yang 

tergabung dalam komunitas keagamaan 

mengunjungi saya 

     

9. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan jalan 

keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi 

     

10. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan 

masalah kepada saya agar saya lebih 

memahami dan mensyukuri makna hidup 
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KUESIONER 

SPIRITUAL PERSPECTIVE SCALE (SPS) 

 

Kode Responden : .......... 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

a) Berilah tanda (√) pada kolom jawaban/penilaian yang ada di sebelah kanan 

pernyataan yang Anda anggap benar dan sesuai dengan apa yang Anda 

fikirkan./rasakan. 

b) Bila ingin mengganti jawaban yang salah berilah tanda (=) pada jawaban yang 

salah  

No Pernyataan 

Hampir 

setiap 

jam 

(selama 

hamil) 

Hampir 

setiap 

hari 

(selama 

hamil) 

Hampir 

setiap 

minggu 

(selama 

hamil) 

Hampir 

setiap 

bulan 

(selama 

hamil) 

Tidak 

pernah 

sama 

sekali 

1. Saya sering berkomunikasi 

dengan keluarga dan 

teman saya seputar 

kegiatan spiritual saya 

(membaca Al Qur’an, 

berdzikir, menghadiri 

majelis ilmu). 

     

2. Saya sering menceritakan 

pengalaman spiritual saya 

selama hamil baik 

pengalaman sedih maupun 

senang kepada orang lain 

     

3. Saya sering membaca Al 

Qur’an dan buku yang 

berhubungan dengan 

agama islam 

     

4.  Saya sering beribadah 

kepada Allah 

     

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



87 
 

 
 

No Pernyataan 
Sangat 

Tidak Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

5. Saya sering memaafkan 

orang yang berbuat salah 

kepada saya 

    

6. Saya mencari bimbingan 

spiritual untuk membuat 

keputusan dalam 

kehidupan saya 

    

7. Saya sering merasa 

kegiatan dan rutinitas 

spiritual saya berpengaruh 

pada kehamilan saya 

    

8. Saya sering merasa dekat 

dengan Allah pada saat 

saya 

berdoa/berdzikir/beribadah 

    

9. Saya sering merasa bahwa 

kepercayaan atau agama 

yang saya anut merupakan 

bagian yang amat penting 

bagi kehidupan saya 

    

10. Saya sering merasa 

doa/ibadah yang saya 

lakukan dapat menjawab 

banyak persoalan dalam 

kehidupan saya 
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KUESIONER 

PERINATAL ANXIETY SCREENING SCALE (PASS) 

 

Kode Responden : .......... 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

a) Berilah tanda (√) pada kolom jawaban/penilaian yang ada di sebelah kanan 

pernyataan yang Anda anggap benar dan sesuai dengan apa yang Anda 

fikirkan./rasakan. 

b) Bila ingin mengganti jawaban yang salah berilah tanda (=) pada jawaban yang 

salah  

No. Pernyataan 
Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 
Sering Selalu 

1. Khawatir terhadap janin atau 

kehamilan 

    

2. Takut jika bahaya akan datang pada 

janin 

    

3. Merasa takut akan hal-hal buruk 

yang akan terjadi 

    

4. Khawatir tentang banyak hal     

5. Khawatir tentang masa depan     

6. Merasa kelelahan     

7. Merasa takut terhadap jarum, darah, 

kelahiran, nyeri dan sakit 

    

8. Mendadak merasa takut atau tidak 

nyaman berlebihan 

    

9. Memikirkan suatu hal berulang-

ulang dan sulit untuk dihentikan 

atau dikontrol 

    

10.  Sulit untuk tidur bahkan saat 

memiliki kesempatan untuk tidur 

    

11. Merasa harus melakukan hal-hal 

dengan cara yang tepat dan sesuai 

aturan 

    

12. Menginginkan segala sesuatu 

menjadi sempurna 

    

13. Merasa perlu untuk mengendalikan 

segala hal 

    

14. Kesulitan untuk berhenti 

memeriksa atau melakukan sesuatu 

secara berlebihan 
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No. Pernyataan 
Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 
Sering Selalu 

15. Merasa gelisah atau mudah terkejut     

16. Merasa khawatir akan berbagai 

pikiran yang datang secara 

berulang-ulang 

    

17. Menjadi waspada atau merasa perlu 

untuk mengawasi sesuatu hal 

    

18. Merasa terganggu akan kenangan 

yang datang berulang-ulang, 

mimpi-mimpi buruk 

    

19. Merasa khawatir apabila saya akan 

mempermalukan diri saya sendiri di 

hadapan orang lain 

    

20. Khawatir bahwa orang lain akan 

menilai saya negatif 

    

21. Merasa sangat tidak nyaman berada 

di tengah-tengah keramaian 

    

22. Menghindari kegiatan sosial karena 

hal tersebut akan membuat gugup 

    

23. Menghindari hal-hal yang membuat 

saya merasa risau 

    

24. Merasa terpisah seakan saya 

melihat diri saya sendiri seperti di 

film 

    

25. Lupa mengenai waktu dan tidak 

mampu mengingat apa yang telah 

terjadi 

    

26. Kesulitan untuk menyesuaikan diri 

terhadap perubahan baru 

    

27. Khawatir tidak mampu melakukan 

suatu hal 

    

28. Suatu pikiran yang tidak dapat 

berhenti dan membuat sulit untuk 

berkonsentrasi 

    

29. Takut kehilangan kendali     

30. Merasa panik     

31. Merasa gelisah     
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

 
Correlations 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 total 

soal1 

Pearson Correlation 1 .310 .556
*
 .482

*
 .335 -.151 -.141 .245 .160 .160 .515

*
 

Sig. (2-tailed)  .183 .011 .031 .149 .525 .553 .299 .500 .500 .020 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal2 

Pearson Correlation .310 1 .218 .376 .282 .280 .418 .210 .352 .352 .671
**
 

Sig. (2-tailed) .183  .355 .102 .229 .231 .067 .375 .128 .128 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal3 

Pearson Correlation .556
*
 .218 1 .695

**
 .393 .012 -.232 .057 .056 .056 .487

*
 

Sig. (2-tailed) .011 .355  .001 .087 .961 .326 .810 .813 .813 .030 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal4 

Pearson Correlation .482
*
 .376 .695

**
 1 .438 .465

*
 .037 .213 .091 .091 .715

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .102 .001  .053 .039 .877 .366 .703 .703 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal5 

Pearson Correlation .335 .282 .393 .438 1 .366 .043 .178 .073 .073 .523
*
 

Sig. (2-tailed) .149 .229 .087 .053  .113 .858 .453 .760 .760 .018 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal6 

Pearson Correlation -.151 .280 .012 .465
*
 .366 1 .413 .140 .260 .260 .553

*
 

Sig. (2-tailed) .525 .231 .961 .039 .113  .070 .555 .268 .268 .011 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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soal7 

Pearson Correlation -.141 .418 -.232 .037 .043 .413 1 .262 .401 .401 .480
*
 

Sig. (2-tailed) .553 .067 .326 .877 .858 .070  .264 .080 .080 .032 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal8 

Pearson Correlation .245 .210 .057 .213 .178 .140 .262 1 .372 .372 .549
*
 

Sig. (2-tailed) .299 .375 .810 .366 .453 .555 .264  .106 .106 .012 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal9 

Pearson Correlation .160 .352 .056 .091 .073 .260 .401 .372 1 1.000
**
 .604

**
 

Sig. (2-tailed) .500 .128 .813 .703 .760 .268 .080 .106  .000 .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal10 

Pearson Correlation .160 .352 .056 .091 .073 .260 .401 .372 1.000
**
 1 .604

**
 

Sig. (2-tailed) .500 .128 .813 .703 .760 .268 .080 .106 .000  .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

total 

Pearson Correlation .515
*
 .671

**
 .487

*
 .715

**
 .523

*
 .553

*
 .480

*
 .549

*
 .604

**
 .604

**
 1 

Sig. (2-tailed) .020 .001 .030 .000 .018 .011 .032 .012 .005 .005  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliabilitas  

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.736 11 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 56.80 97.011 .438 .719 

soal2 56.95 94.576 .617 .707 

soal3 56.20 98.800 .420 .723 

soal4 56.25 91.039 .653 .697 

soal5 55.55 100.997 .483 .727 

soal6 56.90 95.779 .477 .715 

soal7 56.20 96.800 .390 .721 

soal8 57.30 95.589 .470 .715 

soal9 55.60 98.884 .561 .720 

soal10 55.60 98.884 .561 .720 

total 29.65 26.661 1.000 .753 
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Lampiran 9 

Kode 

Resp. 

Demografi Data khusus 

usia paritas status pekerjaan trimester penghasilan keluarga 

spiritual 

support kecemasan 

adaptasi 

spiritual 

A001 b A TIDAK II <3,5 sedang sedang sedang 

A002 b A TIDAK III <3,5 tinggi ringan tinggi 

A003 b A TIDAK III >3,5 sedang sedang sedang 

A004 b A KERJA I <3,5 tinggi ringan tinggi 

A005 b B KERJA III >3,5 tinggi berat sedang 

A006 b C TIDAK III >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A007 c B TIDAK III <3,5 sedang tidak cemas sedang 

A008 c B TIDAK III >3,5 sedang sedang tinggi 

A009 b A KERJA III >3,5 sedang ringan tinggi 

A010 b B TIDAK I >3,5 tinggi berat sedang 

A011 b B TIDAK III >3,5 sedang ringan sedang 

A012 b A KERJA III >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A013 b A TIDAK III <3,5 sedang sedang tinggi 

A014 b B KERJA III >3,5 sedang sedang tinggi 

A015 b A TIDAK III <3,5 sedang ringan sedang 

A016 b A TIDAK III >3,5 sedang sedang sedang 

A017 b A TIDAK III >3,5 tinggi sedang tinggi 

A018 b A TIDAK III <3,5 tinggi sedang tinggi 

A019 b A TIDAK II <3,5 tinggi sedang tinggi 

A020 b A KERJA I >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A021 b A KERJA II >3,5 tinggi sedang sedang 
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Kode 

Resp. 

Demografi Data khusus 

usia paritas status pekerjaan trimester penghasilan keluarga 

spiritual 

support kecemasan 

adaptasi 

spiritual 

A022 b C TIDAK II >3,5 sedang sedang sedang 

A023 b B KERJA I <3,5 tinggi berat tinggi 

A024 b A TIDAK I <3,5 sedang berat sedang 

A025 c B KERJA II <3,5 rendah sedang rendah 

A026 b B TIDAK II <3,5 sedang ringan sedang 

A027 b B TIDAK I >3,5 tinggi ringan tinggi 

A028 b B TIDAK III <3,5 tinggi sedang sedang 

A029 b B TIDAK III >3,5 sedang sedang rendah 

A030 b B KERJA III >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A031 b A TIDAK II <3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A032 b B KERJA III >3,5 tinggi ringan sedang 

A033 c A TIDAK II <3,5 tinggi berat sedang 

A034 b B KERJA I >3,5 tinggi berat tinggi 

A035 b B TIDAK III <3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A036 b A KERJA I >3,5 sedang sedang sedang 

A037 b B TIDAK III <3,5 tinggi ringan tinggi 

A038 b A TIDAK III >3,5 sedang sedang sedang 

A039 b A TIDAK I >3,5 tinggi sedang sedang 

A040 b A KERJA III <3,5 tinggi sedang sedang 

A041 b A KERJA II >3,5 sedang sedang sedang 

A042 b A KERJA II >3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A043 c B TIDAK III <3,5 tinggi ringan sedang 
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Kode 

Resp. 

Demografi Data khusus 

usia paritas status pekerjaan trimester penghasilan keluarga 

spiritual 

support kecemasan 

adaptasi 

spiritual 

A044 b A KERJA II >3,5 sedang ringan sedang 

A045 b A KERJA I >3,5 tinggi sedang sedang 

A046 b A TIDAK II >3,5 sedang sedang sedang 

A047 b A KERJA III >3,5 sedang sedang sedang 

A048 b B TIDAK I >3,5 tinggi sedang sedang 

A049 b A TIDAK III >3,5 sedang sedang sedang 

A050 c B TIDAK III <3,5 sedang tidak cemas sedang 

A051 b A TIDAK II <3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A052 b B TIDAK III >3,5 sedang berat rendah 

A053 b A KERJA I <3,5 sedang ringan sedang 

A054 b B TIDAK II <3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A055 b B TIDAK III <3,5 sedang tidak cemas sedang 

A056 b A TIDAK III >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A057 b A KERJA I <3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A058 b B KERJA III <3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A059 b A TIDAK III <3,5 sedang sedang sedang 

A060 c A KERJA III >3,5 tinggi sedang sedang 

A061 b B TIDAK III <3,5 tinggi ringan sedang 

A062 b A KERJA III >3,5 sedang sedang sedang 

A063 c B KERJA I >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A064 b B KERJA II >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A065 b A KERJA III >3,5 sedang tidak cemas sedang 
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Kode 

Resp. 

Demografi Data khusus 

usia paritas status pekerjaan trimester penghasilan keluarga 

spiritual 

support kecemasan 

adaptasi 

spiritual 

A066 b B TIDAK I >3,5 tinggi ringan sedang 

A067 b A KERJA II >3,5 tinggi ringan sedang 

A068 c B KERJA I <3,5 sedang berat rendah 

A069 b A TIDAK III >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A070 b A KERJA II >3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A071 b A KERJA II >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A072 c B KERJA II >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A073 c B TIDAK I <3,5 sedang sedang sedang 

A074 c B TIDAK II >3,5 sedang sedang rendah 

A075 b A TIDAK I <3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A076 c B KERJA II >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A077 b A TIDAK III <3,5 sedang ringan sedang 

A078 b B KERJA II <3,5 sedang ringan sedang 

A079 b B KERJA II >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A080 b B TIDAK III >3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A081 b A TIDAK II <3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A082 b B KERJA III >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A083 b B KERJA III >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A084 b B KERJA III >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A085 b A TIDAK II >3,5 sedang sedang sedang 

A086 b A TIDAK I >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A087 b B TIDAK II >3,5 tinggi tidak cemas sedang 
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Kode 

Resp. 

Demografi Data khusus 

usia paritas status pekerjaan trimester penghasilan keluarga 

spiritual 

support kecemasan 

adaptasi 

spiritual 

A088 b B TIDAK I <3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A089 b B TIDAK III >3,5 sedang ringan sedang 

A090 b A TIDAK III >3,5 sedang sedang rendah 

A091 b A TIDAK I >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A092 b B TIDAK III >3,5 tinggi ringan sedang 

A093 b B TIDAK II >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A094 b B TIDAK I >3,5 tinggi tidak cemas sedang 

A095 b A KERJA III >3,5 sedang tidak cemas sedang 

A096 b A TIDAK III <3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A097 b A KERJA III >3,5 sedang ringan sedang 

A098 b A KERJA I >3,5 tinggi ringan sedang 

A099 b A KERJA II >3,5 tinggi tidak cemas tinggi 

A100 b B TIDAK III <3,5 tinggi ringan tinggi 

Keterangan: 

 

Usia    Paritas 

a = ≤16 tahun   A = 1 

b = 17 – 35 tahun  B = 2-3 

c = >35 tahun   C = ≥4 
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Lampiran 10 

Uji spearman spiritual support dan adaptasi spiritual 
Frequencies 

Statistics 

 adaptasi spiritual spiritual support 

N 
Valid 100 100 

Missing 0 0 

 
Frequency Table 

adaptasi spiritual 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 6 6.0 6.0 6.0 

Sedang 63 63.0 63.0 69.0 

Tinggi 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

spiritual support 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 1 1.0 1.0 1.0 

Sedang 46 46.0 46.0 47.0 

Tinggi 53 53.0 53.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

adaptasi spiritual 100 2 4 3.25 .557 

spiritual support 100 1 3 2.52 .522 

Valid N (listwise) 100     
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Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

adaptasi spiritual * spiritual 

support 

100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 

 

 

adaptasi spiritual * spiritual support Crosstabulation 

Count   

 spiritual support Total 

Rendah Sedang Tinggi 

adaptasi spiritual 

Rendah 1 5 0 6 

Sedang 0 37 26 63 

Tinggi 0 4 27 31 

Total 1 46 53 100 

 
Nonparametric Correlations 

Correlations 

 adaptasi spiritual spiritual support 

Spearman's rho 

adaptasi spiritual 

Correlation Coefficient 1.000 .507
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

spiritual support 

Correlation Coefficient .507
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



103 
 

 
 

Uji spearmen spiritual support dan kecemasan 
Frequencies 
 

Statistics 

 spiritual support kecemasan 

N 
Valid 100 100 

Missing 0 0 

 

 
Frequency Table 

 

 

spiritual support 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 1 1.0 1.0 1.0 

Sedang 46 46.0 46.0 47.0 

Tinggi 53 53.0 53.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

kecemasan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak cemas 39 39.0 39.0 39.0 

ringan 22 22.0 22.0 61.0 

sedang 31 31.0 31.0 92.0 

berat 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

spiritual support 100 1 3 2.52 .522 

kecemasan 100 1 4 2.08 1.012 

Valid N (listwise) 100     

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SPIRITUAL SUPPORT... MILADINA NAHAR



104 
 

 
 

 
Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

spiritual support * 

kecemasan 

100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 

 

 

spiritual support * kecemasan Crosstabulation 

Count   

 kecemasan Total 

tidak cemas ringan sedang berat 

spiritual support 

Rendah 0 0 1 0 1 

Sedang 13 10 20 3 46 

Tinggi 26 12 10 5 53 

Total 39 22 31 8 100 

 

 
Nonparametric Correlations 

 

 

Correlations 

 spiritual support kecemasan 

Spearman's rho 

spiritual support 

Correlation Coefficient 1.000 -.224
*
 

Sig. (2-tailed) . .025 

N 100 100 

kecemasan 

Correlation Coefficient -.224
*
 1.000 

Sig. (2-tailed) .025 . 

N 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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