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*Havija Sihotang **Lisda Sry Devi 

 

 

ABSTRAK 

 

Primipara adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kali. Kehamilan 

pertama bagi seorang wanita  merupakan salah satu periode krisis dalam  

kehidupannya. Pengalaman baru ini memberikan perasaan yang bercampur baur, 

antara bahagia dan penuh harapan dengan kekhawatiran tentang apa yang akan 

dialaminya semasa kehamilan, melahirkan (primipara). kehamilan dan persalinan 

dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan, dimana 

seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal 

maupun wujudnya. Dukungan keluarga terutama dukungan yang didapatkan dari 

suami akan meimbulkan ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri. 

Dukungan keluarga baik yang dimiliki calon ibu akan menunjukkan   perasaan 

tenang, sikap positif  terhadap  diri  sendiri  dan  kehamilannya,  atau  sebaliknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi persalinan di poliklinik obgyn 

rumah sakit haji medan. Desain penelitian ini berbentuk korelasi dengan metode 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu primipara 

trimester III sebanyak 35 orang, dan seluruh dijadikan sampel. Pengolahan data 

dengan uji Chi Squre. 

Hasil penelitian didapatkan dukungan keluarga sedang yaitu 22 orang 

(62,9%), dukungan tinggi 12 orang (34,3%), dan dukungan rendah 1 orang (2,9%). 

Ibu yang memiliki tingkat kecemasan ringan yaitu 24 orang (68,6%), kecemasan 

sedang 9 orang (25,7%), dan tidak ada cemas 2 orang (5,7%). Nilai p yang didapat 

0,469 dimana p>0,05 hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi 

persalinan.  

Diharapan kepada keluarga agar tetap memberikan dukungan agar ibu 

selamat dan tidak cemas dalam persalinan. 

 

Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Primipara, Kecemasan. 
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PENDAHULUAN 

Primipara adalah seorang 

wanita yang hamil untuk pertama 

kali. Kehamilan pertama bagi seorang 

wanita  merupakan salah satu periode 

krisis dalam  kehidupannya. 

Pengalaman baru ini memberikan 

perasaan yang bercampur baur, antara 

bahagia dan penuh harapan dengan 

kekhawatiran tentang apa yang akan 

dialaminya semasa kehamilan 

(Kartono, 2007).   

Manuaba dalam Saleha, 

(2003), mengatakan bahwa ibu yang 

pernah hamil dan melahirkan 

(multigravida) sudah berpengalaman 

dalam  menghadapi  proses  perubahan  

yang terjadi saat kehamilan dan 

persalinan, maka mereka lebih bisa 

memahami dan akan lebih tenang. 

Pada ibu yang belum pernah hamil 

dan melahirkan (primipara), 

kehamilan dan persalinan merupakan 

hal yang asing bagi mereka, apalagi 

bila pernah mendengar trauma atau 

kegagalan dalam menghadapi 

perubahan-perubahan  fisiologi  

kehamilan  dan  persalinan  dapat  

pula menimbulkan kecemasan. 

Kecemasan adalah suatu 

perasaan yang sifatnya umum, 

dimana seseorang merasa metakutan 

atau kehilangan kepercayaan diri yang 

tidak jelas asal maupun wujudnya 

(Wiramihardja, 2005).  

Menurut Kaplan, Sadock, dan 

Grebb (2007), kecemasan adalah 

respon terhadap situasi tertentu yang 

mengancam, dan merupakan hal yang 

normal terjadi menyertai 

perkembangan, perubahan, 

pengalaman baru atau yang belum 

pernah dilakukan, serta dalam 

menemukan identitas diri dan arti 

hidup.  

Dukungan  keluarga  adalah 

dukungan  sosial.  Dukungan sosial 

sering dikenal dengan istilah lain yaitu 

dukungan emosi yang berupa 

simpati, yang merupakan bukti 

kasih sayang, perhatian, dan 

keinginan untuk mendengarkan 

keluh kesah orang lain. Sejumlah 

orang lain yang potensial memberikan 

dukungan tersebut disebut sebagai 

significant other, misalnya sebagai 

seorang istri significant other nya 

adalah suami, anak, orang tua, mertua, 

dan saudara-saudara (Yanuasti, 2001). 

Teori Buffering Hipothesis 

yang  berpandangan  bahwa 

dukungan sosial mempengaruhi 

kesehatan dengan cara melindungi 

individu dari efek negatif  stress.  

Perlindungan  ini  akan  efektif  hanya  

ketika  individu  menghadapi stressor 

yang berat. Dukungan keluarga 

terutama dukungan yang didapatkan 

dari suami akan meimbulkan 

ketenangan batin dan perasaan 

senang dalam diri isteri. Dukungan 

keluarga baik yang dimiliki calon ibu 

akan menunjukkan   perasaan tenang, 

sikap positif  terhadap  diri  sendiri  

dan  kehamilannya,  atau  sebaliknya.  

Seseorang  yang  memiliki dukungan 

yang kurang dalam  kehidupannya, 

maka cenderung akan terlihat kurang 

peduli. Ketika memiliki dukungan 

keluarga diharapkan wanita hamil 

dapat mempertahankan kondisi 

kesehatan psikologisnya dan lebih 

mudah menerima perubahan fisik 

serta mengontrol gejolak emosi yang 

timbul.  Dukungan  keluarga  

terutama  dukungan  yang  

didapatkan dari orang  terdekat  

akan menimbulkan ketenangan batin 

dan perasaan senang dalam diri ibu 

(Dagun, 2010). Dengan adanya 

dukungan keluarga yang baik maka 

kecemasan pada ibu akan hilang 
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(Friedman, 2010). 

Millennium Development 

Goal’s mencakup delapan tujuan. 

Salah satunya yaitu meningkatkan 

kesehatan ibu (Roeli, 2008). 

Pernyataan tersebut terkait  dengan 

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut 

World Health Organization (WHO) 

di dunia mencapai 586.000 jiwa 

setiap tahun (Ayude, 2009). 

Data statistik mencatat angka 

kematian ibu dalam kehamilan dan 

persalinan mencapai 515.000 jiwa 

setiap tahun, 99% terjadi di negara-

negara berkembang. Di negara 

miskin, sekitar 20-50% kematian 

wanita usia subur disebabkan hal yang 

berkaitan dengan kehamilan (Depkes 

RI, 2014). 

Angka   Kematian   Ibu (AKI)  

di  Indonesia   saat   melahirkan 

berdasarkan Survei Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2014 

sebesar 228 per 100.000 kelahiran 

hidup dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) 34 per 1.000 kelahiran hidup.  

Angka-angka  tersebut  masih  jauh  

dari  kesepakatan Millenium  

Development  Goal (MDGs)  pada  

tahun  2015  di  mana  AKI menjadi 

115 per 100.000 kelahiran hidup dan 

AKB 25 per 1000 kelahiran hidup, 

sehingga masih memerlukan kerja 

keras dari semua komponen untuk 

mencapai target tersebut, dengan 

penyebab kematian ibu di Indonesia 

adalah perdarahan (42%),  eklampsia 

(13%),  komplikasi  abortus (11%),  

infeksi (10%) dan persalinan lama 

(9%) (Depkes RI, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif, yang 

menggunakan desain  korelasional 

dengan metode pendekatan cross 

sectional untuk mengetahui 

hubungan dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan di Poliklinik 

Obgyn Rumah Sakit Haji Medan. 

Sampel dalam penelitian ini 

adalah ibu hamil primipara trimester 

III yang melakukan ANC di 

Poliklinik Obgyn Rumah Sakit Haji 

Medan jumlah sampel dalam 

penelitian ini 35 orang dan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

peneliti adalah Accidental Sampling. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Data Demografi  

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi ibu 

primipara menghadapi persalinan 

     berdasarkan usia tahun 2015 

Umur  N % 

< 20 2 5,7 

20-30 33 94,3 

   

Pendidikan   

SMP 7 20.0 

SMA 20 57.1 

D3 5 14.3 

S1 3 8.6 

   

Suku N % 

Melayu 5 14.3 

Batak 13 37.1 

Jawa 12 34.2 

Aceh 3 8.6 

Karo 1 2.9 

Minang 1 2.9 

Pekerjaan N % 

IRT 26 74.3 

Karyawan 

swasta 
2 5.7 

Honor 5 14.3 

PNS 2 5.7 

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden berumur 

20-30 tahun sebanyak  33 orang 
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(94,3%), dan minoritas responden 

berumur < 20 tahun sebanyak 2 orang 

(5,7%). 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden 

berpendidikan SMA sebanyak  20 

orang (57,1%), dan minoritas 

responden berpendidikan S1 

sebanyak 3 orang (8,6%). 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas suku responden 

batak sebanyak 13 orang (37,1%), 

dan minoritas suku responden karo & 

minang 1 orang (2,9%). 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas pekerjaan 

responden IRT sebanyak  26 orang 

(74,3%), dan minoritas pekerjaan 

responden karyawan swasta & PNS 

masing-masing 2 orang (5,7%). 

 

2. Dukungan Keluarga pada ibu 

primipara Menghadapi 

Persalinan 

 

Tabel 2.1. Distribusi Frekuensi dan 

Persentase dukungan 

keluarga ibu     primipara 

menghadapi persalinan 

tahun 2015 

Dukungan 

keluarga/suami 

N % 

Tinggi 12 34,3 

Sedang 22 62,8 

Randah 1 2,9 

Total 35 100 

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas dukungan keluarga 

pada ibu primipara menghadapi 

persalinan adalah dukungan sedang 

sebanyak 22 orang  (62,9%), dan 

minoritas adalah dukungan terendah 

hanya 1 orang (2,9%). 

 

3. Tingkat kecemasan ibu 

primipara Menghadapi 

Persalinan 
 

Tabel 3.1. Distribusi Frekuensi dan 

Persentase tingkat 

kecemasan ibu    primipara 

menghadapi persalinan 

tahun 2015 

Tingkat 

kecemasan 

n % 

Tidak ada 

cemas 

2 5.7 

Kecemasan 

ringan 

24 68.6 

Kecemasan 

sedang 

9 25.7 

Kecemasan 

berat 

0 0 

Kecemasan 

berat sekali 

0 0 

Total 35 100 

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas tingkat kecemasan 

ibu primipara menghadapi persalinan 

adalah kecemasan ringan  sebanyak 

24 orang (68,6%), dan minoritas 

adalah tidak ada cemas sebanyak 2 

orang (5,7%). 

 

4. Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Tingkat Kecemasan Ibu 

Primipara Menghadapi 

Persalinan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Distribusi hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan 

ibu primipara menghadapi persalinan 



100 
 

 
 

 

Dukungan 

Keluarga 

Tingkat Kecemasa 

Tidak 

ada 

cemas 

Kecemasan 

Ringan 

Kecemasan 

sedang 

Total 

p 

Rendah n % n % N % n % 

0,469 

Sedang 0 0 0 0 1 100 1   2,9 

1 4,5 15 68,2 6 27,3 22 62,9 

Rendah 1 8,3 9 75,0 2 16,7 12 34,2

8 

Jumlah 2 5,7 24 68,6 9 25,7 35 100  
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 ibu yang memiliki dukungan 

sedang 15 orang (68,2%) kecemasan ringan, 6 orang (27,3%) kecemasan sedang 

dan 1 orang (4,5%) tidak ada cemas. Dari 12 orang  yang memiliki dukungan tinggi 

9 orang (75,0%) kecemasan ringan, 2 orang (16,7%) kecemasan sedang, dan 1 

orang (8,3%) tidak ada cemas. Dari 1 orang (100%) yang memiliki dukungan 

keluarga rendah dan kecemasan sedang. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi 

persalinan dengan nilai p=0,469 (α=0,05) dengan perbandingan p>0,05. 

Pembahasan 

        Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka pembahasan ini akan dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi persalinan sebagai berikut: 

 

1. Dukungan Keluarga Ibu Primipara Menghadapi Persalinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dukungan keluarga pada 

ibu primipara menghadapi persalinan adalah dukungan sedang sebanyak 22 orang  

(62,9%), dan minoritas adalah dukungan terendah hanya 1 orang (2,9%). 

Sejalan dengan hasil penelitian Jannatunna’im (2010), bahwa didapat 

mayoritas dukungan keluarga adalah dukungan cukup 41 orang (78.8%), dan 

minoritas adalah dukungan baik 2 orang (3.9%). 

Menurut Taylor (2008), dukungan keluarga merupakan bantuan yang dapat 

diberikan kepada keluarga lain berupa barang, jasa,  informasi  dan  nasehat,  yang  

mana  membuat penerima dukungan akan merasa disayang, dihargai, dan tentram. 

Menurut Baron dan Byrne (2005), dukungan keluarga berperan 

meningkatkan kesehatan tubuh dan menciptakan efek yang positif. Dukungan 

keluarga diartikan sebagai bantuan orang saat menghadapi keadaan yang kurang 

menyenangkan dalam hidup. Keluarga merupakan bagian dari kelompok sosial. 

Dukungan keluarga yang tinggi disebabkan adanya dukungan informasi, 

dukungan penilaian,dukungan instrumental, dan dukungan emosional yang baik 

yang diberikan keluarga kepada seseorang yang membutuhkan dukungan 

(Friedman, 2010). 

Dukungan informasi (informational), adalah keluarga memberikan 

informasi, penjelasan tentang situasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang serta memecahkan permasalahan 

seseorang dengan memberikan nasehat, anjuran, petunjuk dan masukan. Dukungan 

penilaian (appraisal), adalah keluarga memberikan umpan balik positif, menengahi 

penyelesaian masalah yang merupakan suatu sumber dan pengakuan identitas 

anggota keluarga. keberadaan informasi yang bermenfaat dengan tujuan penilaian 

diri serta penguatan (pembenaran) (Friedman, 2010). 

Dukungan instrumental (instrumental), adalah keluarga merupakan sumber 

bantuan yang praktis dan konkrit. Bantuan mencakup memberikan bantuan yang 

nyata dan pelayanan yang diberikan secara langsung bisa membantu seseorang 

yang membutuhkan. Dukungan emosional (emotional), adalah keluarga berfungsi 

sebagai memberikan ketenangan emosional, dalam hal ini mencakup pemberian 

empati, dengan mendengarkan keluhan, menunjukkan kasih saying, kepercayaan, 

dan perhatian. Dukungan emosional membuat seseorang merasa lebih disayangi, 

dihargai, aman serta nyaman (Friedman, 2010). 

 

2. Tingkat Kecemasan Ibu Primipara Menghadapi Persalinan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tingkat kecemasan ibu 

primipara menghadapi persalinan adalah kecemasan ringan  sebanyak 24 orang 

(68,6%), dan minoritas adalah tidak ada cemas sebanyak 2 orang (5,7%). Sejalan 

dengan hasil penelitian Jannatunna’im (2010), bahwa didapat mayoritas Tingkat 

kecemasan ibu primipara menghadapi persalinan adalah cemasan ringan sebanyak 

34 orang (65,4%), dan minoritas adalah tidak cemas sebanyak 8 orang (15,4%). 

Menurut Atkinson (2004), kecemasan merupakan bentuk dari emosi yang 

tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, 

keprihatinan, dan rasa takut yang kadang-kadang dialami dalam tingkat yang 

berbeda. Konflik, ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri,  bentuk  frustasi  

lainnya  dan  tekanan  untuk  melakukan sesuatu  diluar kemampuan merupakan 

sumber yang menimbulkan kecemasan. 

Menurut Kartono (2005), kehamilan pertama bagi seorang wanita merupakan 

salah satu periode krisis dalam kehidupannya. Pengalaman baru ini memberikan 

perasaan yang bercampur baur, antara bahagia dan penuh harapan dengan 

kekhawatiran tentang apa yang akan dialaminya  semasa  kehamilan.  Kecemasan  

tersebut  dapat  muncul  karena  masa panjang saat menanti kelahiran penuh ketidak 

pastian, selain itu bayangan tentang hal-hal yang menakutkan saat proses persalinan 

walaupun apa yang dibayangkannya belum tentu terjadi. Situasi ini menimbulkan 

perubahan drastis, bukan hanya fisik tetapi juga psikologis. 

 

3. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Primipara 

Menghadapi Persalinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi 

persalinan dengan nilai p=0,469 (α=0,05) dengan perbandingan p>0,05. 

Berbedadengan hasil penelitian Jannatunna’im (2010), bahwa hasil analisis didapat 

bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga  dengan tingkat kecemasan ibu 

primipara menghadapi persalinan dengan nilai P= 0,0001. 

Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa dukungan suami 

mempengaruhi tingkat kecemasan ibu. Tinggi rendahnya dukungan selalu dijadikan 

indikator baik buruknya kecemasan, tapi hasil penelitian ini tidak mendukung teori 

yang ada. Menurut Suhita (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan 

keluarga selain suami adalah keluarga atau saudara lainnya , orang tua , mertua , 

teman, sahabat dan masyarakat 

Menurut Heardman (2005), keluarga merupakan sumber dukungan sosial 

karena dalam hubungan keluarga tercipta hubungan yang saling mempercayai. 

Individu sebagai anggota keluarga akan menjadikan keluarga sebagai kumpulan 

harapan, tempat bercerita, tempat bertanya, dan tempat mengeluarkan keluhan-

keluhan bilamana individu sedang mengalami permasalahan. 

Menurut Kail dan Neilsen (Suhita, 2005) teman dekat merupakan sumber 

dukungan sosial karena dapat memberikan rasa senang dan dukungan selama 

mengalami suatu permasalahan. Sedangkan menurut Ahmadi (2005), bahwa 

persahabatan adalah hubungan yang saling mendukung, saling memelihara, 

pemberian dalam persahabatan dapat terwujud barang atau perhatian tanpa unsur 

eksploitasi. 

Dukungan dari masyarakat dukungan ini mewakili anggota masyarakat 

pada umumnya, yang dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

dilakukan secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Hal ini berkaitan dengan faktor- faktor yang 
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mempengaruhi efektifitas dukungan sosial yaitu pemberi dukungan sosial. 

Dukungan yang diterima melalui sumber yang sama akan lebih mempunyai arti dan 

berkaitan dengan kesinambungan dukungan yang diberikan, yang akan 

mempengaruhi keakraban dan tingkat kepercayaan penerima dukungan. Salah satu 

kelebihan masyarakat di Indonesia adalah kekerabatannya yang kuat, dapat dilihat 

dari ketika ada anggota keluarga yang sakit, semua keluarga dan tetangga 

memberikan dukungan dengan menunggu/tidur di rumah sakit secara bergantian 

(Ratna, 2010). 

Stuart dan Sundeen (2005), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kecemasan seseorang adalah faktor potensi stressor, maturitas, pendidikan 

dan status ekonomi, keadaan fisik, tipe kepribadian, lingkungan dan situasi, umur 

dan jenis kelamin. Menurut Smeltzer dan Bare (2005), stressor psikososial 

merupakan setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam 

kehidupan seseorang sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi. Menurut 

Hambly (2005), maturitas Individu yang memiliki kematangan kepribadian lebih 

sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena individu yang matur 

mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap kecemasan. 

Stuart dan Sundeen (2005), menyebutkan tingkat pendidikan dan status 

ekonomi yang rendah akan menyebabkan orang tersebut mudah mengalami 

kecemasan. Tingkat pendidikan seseorang atau individu akan berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir, semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin mudah 

berfikir rasional dan menangkap informasi baru termasuk dalam menguraikan 

masalah yang baru. Menurut Oswari (2005), seseorang yang akan mengalami 

gangguan fisik seperti cidera, operasi akan mudah mengalami kelelahan fisik 

sehingga lebih mudah mengalami kecemasan, di samping itu orang yang 

mengalami kelelahan fisik mudah mengalami kecemasan. 

Stuart dan Sundeen (2005), menyebutkan orang yang berkepribadian A 

lebih mudah mengalami gangguan akibat kecemasan daripada orang dengan 

kepribadian B. Adapun ciri- ciri orang dengan kepribadian A adalah tidak sabar, 

kompetitif, ambisius, ingin serba sempurna, merasa diburu waktu, mudah gelisah, 

tidak dapat tenang, mudah tersinggung, otot- otot mudah tegang. Sedang orang 

dengan tipe kepribadian B mempunyai ciri- ciri berlawanan dengan tipe 

kepribadian A. Karena tipe keribadian B adalah orang yang penyabar, teliti, dan 

rutinitas. Menurut Hambly (2005), seseorang yang berada di lingkungan asing 

ternyata lebih mudah mengalami kecemasan dibanding bila dia berada di 

lingkungan yang biasa dia tempati. 

Varcoralis (2006), menyebutkan seseorang yang mempunyai umur lebih 

muda ternyata lebih mudah mengalami gangguan akibat kecemasan daripada 

seseorang yang lebih tua, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Gangguan 

panik merupakan suatu gangguan cemas yang ditandai oleh kecemasan yang 

spontan dan episodik. Gangguan ini lebih sering dialami oleh wanita daripada pria. 

 Salmah (2006), menyebutkan salah satu tindakan untuk mengurangi 

kecemasan ibu trimester  III  adalah  dengan  memberikan pendidikan kesehatan   

untuk meningkatkan kemampuan  ibu  beserta  keluarga  dalam mengambil  

keputusan  secara  sadar  dan yang  mempengaruhi kesejahteraannya, pendidikan 

atau konseling dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman ibu sehingga 

diharapkan tercipta suatu kondisi yang menyenangkan dalam  menghadapi  

persalinan  ibu  secara positif tanpa kecemasan. 
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KESIMPULAN 

  Mayoritas dukungan keluarga pada ibu primipara menghadapi persalinan 

adalah memiliki dukungan sedang, mayoritas tingkat kecemasan pada ibu primipara 

menghadapi persalinan adalah tingkat kecemasan ringan. Tidak terdapat hubungan 

antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi 

persalinan dengan nilai p=0,469 (α=0,05) dengan p>0,05. Dan menyatakan bahwa 

hipotesa alternatif (Ha) dari penelitian ditolak. 

 

SARAN 

Diharapkan Rumah Sakit Haji Medan.Lebih meningkatkan pendidikan 

kesehatan (penkes) tentang persalinan pada saat antenatal care khusus pada ibu 

primipara, untuk mengatasi kecemasan pada saat persalinan. Bagi pendidikan 

keperawatan Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

kecemasan khususnya pada ibu primipara untuk dapat memberikan asuhan 

keperawatan pada ibu hamil mengenai kondisi fisik dan psikologisnya. Bagi 

Keluarga/suami Memberikan dukungan yang lebih maksimal kepada ibu primipara 

agar tidak merasakan cemas saat persalinan. 
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Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan 

hasil-hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan 

kasus, dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun 

terakhir dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku 

(MS Word) dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times 

new roman ukuran 12 font, ketikan 1,5 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang 

telah diterbitkan menjadi hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan 

dalam bentuk apapun tanpa persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 

eksemplar. Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama 

penulis, abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan 

saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), 

disertai nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail 

penulis, dan no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata 

dalam satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak 

terdiri dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, 

disertai kata kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan 

jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta 

uji analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  

hasil penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan 

pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama 

atau terpisah. Jika ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam 

pembahasan. Nama tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis 
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dalam bahasa Indonesia dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. 

Satuan pengukuran yang digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem 

internasional yang berlaku. 

 

Simpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan 

sumber pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka 

disusun berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun 

penerbitan pustaka, judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, 

jumlah acuan minimal 10 pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


