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Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati 
(berasal) dari tanah kemudian kami jadikan sari pati itu air Mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air Mani itu kami 
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, 
lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan 
dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha suci Allah SWT, pencipta 
yang paling baik (QS. Al-Mukminun: 12-14) 
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ABSTRAK 

Kehamilan bagi seorang wanita merupakan hal yang penuh kebahagiaan 
sekaligus kegelisahan. Menggelisahkan karena penuh dengan perasaan takut dan 
cemas mengenai hal-hal yang dapat menimpa dirinya terutama pada saat proses 
persalinan. 

Kecemasan merupakan suatu keadaan perasaan yang mengalami 
ketakutan, kekhawatiran, tentang masa-masa mendatang atau terhadap suatu 
obyek yang terus-menerus di alami bila seseorang dalam kurun waktu tertentu. 
Kecemasan ibu hamil akan lebih dirasakan ketika menjelang persalinan. Ibu hamil 
yang mengalami kecemasan di harapkan memiliki penghayatan religiusitas. 
Sehingga dapat mengatasi kecemasan yang termasuk gangguan kejiwaan ibu 
hamil. Akibat dari gangguan tersebut akan berdampak pada diri ibu dan anak 
kelak yang dilahirkan. 

Penelitian ini secara umum dari deskriptif singkat di atas tersimpul 
beberapa rumusan masalah, yakni sejauh mana penghayatan relegiusitas pada 
gangguan kecemasan ibu hamil menjelang pra persalinan di Rumah Bersalin 
Bidan Syarifah, serta bentuk kecemasan pada ibu hamil berdasarkan penghayatan 
religiusitanya. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran dipilih judul skripsi ini yaitu 
Penghayatan Religiusitas Ibu Hamil dalam menghadapi Kecemasan pra 
persalinan di Rumah Bersalin Syarifah kel. Bandungrejo, Kab. Demak. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode dengan tehnik analisis deskriptif, metode di 
dalam pengumpulan data terdiri observasi, wawancara.  

Dari hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa telah diketahui 
sejauh penghayatan ibu hamil di Rumah Bersalin Syarifah yang mengalami 
kecemasan menghadapi pra persalinan, kecemasan masih di rasakan yang 
berdampak dari segi fisik dan psikis. Tetapi jika seorang ibu hamil di Rumah 
Bersalin Syarifah dalam kehidupan sehari-harinya menanamkan penghayatan 
religiusitasnya maka akan minimalisir rasa cemas yang ada. Dan bentuk 
kecemasan yang didasari dengan penghayatan relegiusitas yang tinggi maka ada 
dampak positif bagi ibu hamil, artinya semakin tinggi penghayatan relegiusitasnya 
maka semakin tinggi sikap penerimaan dalam menghadapi cobaan melahirkan.   
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