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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Penyakit Coronavirus (COVID-19) telah menjadi krisis kesehatan di 

Indonesia dan pemerintah telah mencanangkan kebijakan 'adaptasi kebiasaan baru' yang 

juga berdampak pada kehidupan pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara pengetahuan mahasiswa bidan dengan kecemasan mahasiswa bidan 

dalam menghadapi adaptasi kebiasaanbaru selama pendemi COVID-19 di Jawa Tengah, 

Indonesia. 

Metode: Studi potong lintang dilakukan dari 1 Oktober hingga 25 Oktober 2020. 

Mahasiswa Kebidanan di berbagai institusi di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dipilih 

dengan menggunakan Purposive sampling. Sebanyak 1418 siswa menyelesaikan 

kuesioner. Dari jumlah tersebut, 1135 dimasukkan dalam analisis. Survei mengumpulkan 

informasi sosio-demografis, pengetahuan, dan kecemasan menggunakan The Zung's Self-

rating Anxiety Scale (SAS). Tanggapan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji 

Mann-Whitney U, uji Kruskal Wallis, dan korelasi Spearman's rho. Nilai p <0,05 

dianggap signifikan secara statistik. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan 

kecemasan (p= 0,002).Sehingga pengetahuan secara tidak langsung berhubungan dengan 

kecemasan. Korelasi linier negatif antara pengetahuan dan kecemasan (r = - 0,093, p 

<0,05) juga diamati dari hasil penelitian. 

Kesimpulan: Penelitian ini mengungkapkan hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dan kecemasan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin 

rendah kecemasan 

 

Kata kunci: pengetahuan, kecemasan, mahasiswa kebidanan 

PENDAHULUAN 

Diawal tahun 2020, dunia 

dikejutkan dengan merebaknya virus 

baru yaitu SARS-CoV-2.Kali pertama 

ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada 

akhir Desember tahun 2019 ( 

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia , 

2020 ). Kemudian WHO 

mengumumkan nama baru dari 

penyakit ini pada 11 Februari 2020 

dengan sebutan Coronavirus Disease 

(Covid-19) yang disebabkan oleh virus 

Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (WHO, 

2020). 

 SARS-CoV-2adalah virus jenis 

baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. Menurut 

WHO(2020) menyebutkan bahwa 

Covid-19 cadalah keluarga besar virus 

SARS-CoV-2 yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan 

dan manusia,berupa infeksi 

pernafasan.Mulai dari flu biasa hingga 

penyakit yang lebih parah seperti 

Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS), dan Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). 

Menurut data WHO (2020) per 

tanggal 1 Juni 2020, sebanyak kasus 

6.057.853 orang terinfeksi Covid-19 



secara global dengan kasus baru 

sebanyak 122.917 selama 24 jam 

terakhir dan total angka kematian 

371.166 dengan 4.000 kematian dalam 

24 jam terakhir. Berdasarkan 

pembagian wilayah oleh WHO, benua 

Amerika menempati posisi tertinggi 

dalam jumlah kasus orang yang 

terinfeksi Covid-19 (2.890.671 kasus), 

sedangkan kawasan Samudra Pasifik 

dan Afrika memiliki jumlah kasus 

Covid-19 yang lebih rendah 

dibandingkan wilayah lainnya yaitu 

184.731 kasus dan 107.874 kasus 

sejak kemunculan virus tipe ini. 

Jumlah penderita Covid-19 di 

Indonesia sebanyak 27.549 kasus yang 

muncul hingga 2 Juni 2020 dengan 

total kematian 1663 kasus (WHO, 

2020). Menurut Gugus Covid-19 per 

tanggal 1 Juni2020 jumlah penderita 

di Jawa Tengah 1.417 terinfeksi 

Covid-19 (Gugus Covid-19, 2020) dan 

menempati urutan ke-10 pada kasus 

Covid-19 dari beberapa provinsi di 

Indonesia (Kemenkes 2020).  

Menurut penelitan yang 

dilakukan MD Abdul Wadood dkk 

(2020) tentang Hubungan 

pengetahuan dengan kecemasan 

terhadap Covid-19 didapatkan hasil, 

dari 305 responden, 224 (73,4%) dan 

81 (26,6%) adalah siswa pria dan 

wanita memiliki pengetahuan yang 

cukup rata-rata tentang gejala, cara 

perlindungan dan penularan Covid-

19.Siswa perempuan memiliki 

pengetahuan lebih baik daripada laki-

laki. Lebih dari sepertiga siswa 

memiliki sikap  negatif untuk 

menghindari angkutan umum dan 

pergi ke tempat-tempat umum dan 

pergi ke tempat-tempat umum dengan 

teman dan keluarga. Praktek siswa 

selama periode pengumpulan data dan 

di masa depan tidak memuaskan. 

Lebih dari sepertiga siswa tidak 

tertarik di rumah dan menghindari 

pergi ke tempat-tempat ramai. 

Semakin meluasnya wabah 

dan dampak dari virus ini secara 

signifikan didalam segi kehidupan 

masyarakat Indonesia maka 

menjaga kesehatan mental adalah 

suatu hal yang sangat penting. 

Mental yang sehat akan membuat 

kepuasaan hidup meningkat yang 

erat kaitannya dengan 

kebahagiaan. Seseorang yang 

bahagia memiliki sistem imun 

yang tinggi sehingga dapat 

menangkal wabah virus tersebut 

(Barak, 2006 ; Van Leeuwen dkk, 

2012). Menurut penelitian yang 

dilakukan Wenjun dkk (2020), dalam 

jurnalnya dari 7.143 responden dan 

hasil menunjukkan bahwa 0,9% 

responden mengalami kecemasan 

parah, 2,7% kecemasan sedang, dan 

21,3% kecemasan ringan. 

Menurut Penelitian yang 

dilakukan Suwandi dkk (2020) 

tentang Hubungan tingkat 

pengetahuan dengan tingkat 

kecemasan terhadap Covid-19 pada 

remaja di SMA Advent Balikpapan  

didapatkan hasil sebanyak 9 

responden siswa XII SMA Advent 

Balikpapan (15%) berpengetahuan 

cukup mengalami kecemasan ringan, 

sebanyak 33 responden siswa XII 

SMA Advent Balikpapan (55%) 

berpengetahuan baik mengalami 

kecemasan ringan, sebanyak 4 

responden siswa XII SMA Advent 

Balikpapan (6,6%) berpengetahuan 

cukup mengalami kecemasan sedang, 

sebanyak 9 responden siswa XII SMA 

Advent Balikpapan (15%) 

berpengetahuan baik mengalami 

kecemasan sedang, sebanyak 1 

responden siswa XII SMA Advent 

Balikpapan (1,7%) berpengetahuan 

cukup mengalami kecemasan berat, 

dan sebanyak 4 responden siswa XII 

SMA Advent Balikpapan (6,7%) 

berpengetahuan baik mengalami 

kecemasan berat. Dari penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada 



hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan tingkat kecemasan yang 

dialami pada remaja, khususnya 

remaja kelas XII SMA Advent 

Balikpapan. 

Pilot studi dilakuakn peneliti 

pada 30 mahasiswa bidan yang tinggal 

di Jawa Tengah pada tanggal 25 

Agustus 2020. Didapatkan hasil 

sebagian besar mahasiswa bidan 

mengalami kecemasan sedang 

sebanyak 24 mahasiswa (80%) 

dikarenakan tingkat pengetahuan yang 

cukup 26 mahasiswa (89%). Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut bagaimana 

hubungan tingkat kecemasaan dengan 

tingkat pengetahuan mahasiswa bidan 

dalam menghadapi adaptasi kebiasaan 

baru selama pendemi Covid-19 di 

Jawa Tengah 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi, Polpulasi, dan Sampel Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang 

diteliti, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian analitik  

observasional dengan pendekatan 

potong lintang cross sectional. 

Peneltian dilakukan pada Mahasiswa 

bidan yang berkuliah dan bertempat di 

Jawa Tengah mulai dari bulan 25 

Agustus-25 Oktober 2020. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa bidan yang 

berkuliah dan bertempat di Jawa 

Tengah. Penentuan besar sampel 

menggunakan rumus dan diperoleh 

1135 responden dengan kriteria 

inklusi. 

Tehnik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan tehnik 

purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan sifat atau kriteria 

dari responden. 

Pengumpulan data 

Sumber data pada penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah 

data yang didapat dari responden 

langsung. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah 

kuesioner. Dalam melakukan 

pengukuran atas jawaban dari angket-

angket tersebut yang diajukan kepada 

responden, skala yang digunakan adalah 

skala Likert 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

1. Karakteristik responden  

 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur 

Umur N Presentase 

15-19  tahun 517 45,50% 

20-24 tahun 573 50,50% 

≥ 25 tahun 45 4% 

Total 1135 100,00% 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan Tabel 1 diatas 

penelitian ini menggunakan responden 

sebanyak 1135 sampel apabila dilihat 

dari umur responden dapat disimpulkan 

bahwa pada umur 20- 24 tahun 

(50,50%) yang paling dominan. 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Rerdasarkan Pendidikan 

Sumber: Data Primer, 2020  
Berdasarkan tabel 2 diatas apabila 

dilihat dari tingkat pendidikan 

didapatkan hasil bahwa pada tingkat 

pendidikan Diploma sebanyak 871 

responden ( 76,70%) yang paling 

dominan. 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Tahun Studi 

Tahun 

Studi N Presentase 

Tahun 1 392 34,50% 

Tahun 2 301 26,50% 

Pendidikan N Presentase 

Diploma 871 76,70% 

Sarjana 241 21,20% 

Profesi 22 2% 

PascaSarjana 1 0,10% 

Total 1135 100,00% 



Tahun 3 398 35,10% 

Tahun 4 42 3,70% 

Tahun 5 2 0,20% 

Total 1135 100,00% 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 3 diatas diatas 

apabila dilihat dari tahun studi 

didapatkan hasil bahwa pada tahun ke 3 

sebanyak 398 responden ( 35,10%) 

yang paling dominan. 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Pembelajaran 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4 diatas apabila 

dilihat dari jenis pembelajaran 

didapatkan hasil bahwa jenis 

pembelajaran sebanyak 725 responden ( 

63,80%) yang paling dominan. 

 

Tabel 5. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Penerimaan Adaptasi 

terhadap Kebijakan Kebiasaan Baru 

 
Penerimaan 

Adaptasi terhadap 

Kebijakan 

Kebiasaan Baru N Presentase 

Ya 1002 88,30% 

Tidak 133 11,70% 

Total 1135 100,00% 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 5 diatas apabila 

dilihat dari Berdasarkan penerimaan 

adaptasi terhadap kebijakan kebiasaan 

baru didapatkan bahwa responden 

banyak yang menerima adaptasi 

kebiasaan baru pada masa pendemi 

covid-19 ini dengan hasil 1002 

responden (88,30%). 

 

 

 

 

 

2. Gambaran Tingkat Pengetahuan 

Responden 

 

Tabel 6. Tingkat Pengetahuan 

 

Sumber: Data Primer, 2020 
Berdasarkan tabel 6 diatas 

menunjukan bahwa dari 1135 

responden, responden paling sedikit 

tingkat pengetahuan kurang sebanyak 

39 responden (3,4%) sedangkan 

responden paling banyak tingkat 

pengetahuan baik sebanyak 593 

responden (52,20%). 

 

3. Gambaran Tingkat Pengetahuan 

Responden 

Tabel 7 Tingkat Kecemasan 

Sumber: Data Primer, 2020 
Berdasarkan tabel 7 diatas 

menunjukan bahwa dari 1135 

responden, responden paling sedikit 

tingkat kecemasan ekstrim sebanyak 1 

responden (1%) sedangkan responden 

paling banyak tingkat kecemasan 

normal sebanyak 810 responden 

(71,40%). 

 

4. Hubungan Karakteristik Demografi 

dan Pengetahuan 

Tabel 8 Hubungan Umur dengan 

Pengetahuan 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Comulative 

Percent 

Valid 

Kurang  39 3,40% 3,40% 3,40% 

Sedang 503 44,30% 44,30% 47,80% 

Baik 593 52,20% 52,20% 100 

Total 1135 100 100 
 

Jenis Pembelajaran  N Presentase 

Online 725 63,80% 

Ofline 71 6,30% 

Online and offline 339 29,90% 

Total 1135 100,00% 

 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Comulative 

Percent 

Valid 

Kecemasan 
Normal  810 71,40% 71,40% 71,40% 

Kecemasan 

Ringan-
Sedang 298 26,20% 26,20% 97,60% 

Kecemasan 

Berat 16 1,40% 1,40% 99,00% 
Kecemasan 

Ekstrim 11 1,00% 1,00% 100,00% 

Total 1135 100,00% 100,00% 
 



 

Umur Mean N P-value 

15-19 tahun 8,08 517 

0.000 
20-24 tahun 8,31 573 

sama dengan 

atau ≥ 25 tahun 9,04 45 

Total 8,23 1135 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 8 diatas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara umur dan pengetahuan 

responden, terbukti dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). 

Tabel 9 Hubungan Pendidikan 

dengan Pengetahuan 

Pendidikan Mean N P-value 

D3 8,18 872 

0,027 

S1 8,36 241 

Profesi 8,86 22 

S2 9 1 

Total 8,23 1135 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 9 diatas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara Pendidikan dengan Pengetahuan 

responden, terbukti dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,027 (p ≤ 0,05). 

Tabel 10 Hubungan Tahun Studi 

dengan Pengetahuan 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 10 diatas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara Tahun Studi dengan Pengetahuan 

responden, terbukti dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 (p ≤ 0,05). 

 

 

Tabel 11 Hubungan Jenis 

Pembelajaran dengan Pengetahuan 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 11 diatas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara Jenis Pembelajaran dengan 

Pengetahuan responden, terbukti 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p ≤ 0,05). 

Tabel 12 Hubungan Penerimaan 

Adaptasi terhadap Kebijakan 

Kebiasaan Baru dengan 

Pengetahuan 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 12 diatas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara Penerimaan Adaptasi terhadap 

Kebijakan Kebiasaan Baru dengan 

Pengetahuan responden, terbukti 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 

(p ≤ 0,05). 
 

5. Hubungan Karakteristik Demografi 

dan Kecemasan 

Tabel 13 Hubungan Umur dengan 

Kecemasan 

Umur Mean N P-value 

15-19 tahun 42,16 517 

0,001 
20-24 tahun 41,28 573 

sama dengan atau 

≥ 25 tahun 38,67 45 

Total 41,58 1135 

Sumber: Data Primer, 2020 

Tahun Studi Mean N P-value 

Tahun 1 8,1 392 

0,002 

Tahun 2 8,21 301 

Tahun 3 8,35 398 

Tahun 4 8,48 42 

Tahun 5 9,5 2 

Total 8,23 1135 

Jenis Pembelajaran  Mean N P-value 

Online 8,34 725 

0.000 
Ofline 7,77 71 

Online and offline 8,09 339 

Total 8,23 1135 

Penerimaan Adaptasi 

terhadap Kebijakan 

Kebiasaan Baru  Mean N P-value 

Ya 8,2 133 

0,002 Tidak 8,24 1002 

Total 8,23 1135 



Berdasarkan tabel 13 diatas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara Umur dengan Kecemasan 

responden, terbukti dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 (p ≤ 0,05). 

Tabel 14 Hubungan Pendidikan 

dengan Kecemasan 

 

Pendidikan Mean N P-value 

D3 41,6 871 

0,136 

S1 41,71 241 

Profesi 39.60 22 

S2 36 1 

Total 41,58 1135 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 14 diatas 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan 

antara Pendidikan dengan Kecemasan 

responden, terbukti dengan nilai yang 

tidak signifikansi sebesar 0,136 (p ≥ 

0,05). 

Tabel 15 Hubungan Tahun Studi 

dengan Kecemasan 

 
Tahun 

Studi Mean N P-value 

Tahun 1 42,21 392 

0,058 

Tahun 2 41,54 301 

Tahun 3 41,03 398 

Tahun 4 41,12 42 

Tahun 5 43,5 2 

Total 41,58 1135 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 15 diatas 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan 

antara Tahun Studi dengan Kecemasan 

responden, terbukti dengan nilai yang 

tidak signifikansi sebesar 0,058 (p ≥  

0,05). 

Tabel 16 Hubungan Jenis 

Pembelajaran dengan Kecemasan 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 16 di atas 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan 

antara Jenis Pembelajaran dengan 

Kecemasan responden, terbukti dengan 

nilai yang tidak signifikansi sebesar 

0,916 (p ≥  0,05). 

Tabel 17 Hubungan Penerimaan 

Adaptasi terhadap Kebijakan 

Kebiasaan Baru dengan Kecemasan 

 
Penerimaan Adaptasi 

terhadap Kebijakan 

Kebiasaan Baru Mean N P-value 

Ya 43,64 133 

0,002 Tidak 41,3 1002 

Total 41,58 1135 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 17 di atas 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara Penerimaan Adaptasi terhadap 

Kebijakan Kebiasaan Baru dengan 

Kecemasan responden, terbukti dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,002 (p ≤ 

0,05). 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini 

bertujuan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen 

menggunakan uji spearman rho 

 

Tabel 18.Hubungan Antara Pengetahuan 

Mahasiswa Bidan Dan Kecemasan 

Mahasiswa Bidan Dalam Menghadapi 

Pendemi Covid-19 Di Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis 

Pembelajaran  Mean N 

P-

value 

Online 41,62 725 

0,916 Ofline 41,85 71 

Online and 

offline 41,43 339 

Total      41,58 1135 
 



Correlations 

 
Pengetahu
an 

Kecemas
an 

Spearma

n's rho 

Pengetahu
an 

Correlati

on 
Coefficie

nt 

1.000 -0,093 

Sig (2-
tailed) 

. 0,002 

N 1135 1135 

Kecemasa

n 

Correlati
on 

Coefficie

nt 

-0,093 1.000 

Sig (2-

tailed) 
0,002 . 

N 1135 1135 

 

Berdasarkan hasil analisa data 

dengan uji rank spearman didapatkan 

nilai significancy p  0,002 (<0,05) yang 

menandakan terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan kecemasan dalam 

menghadapi adaptasi kebiasaan baru 

selama pandemi covid-19, dengan 

keeratan hubungan rendah, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan yang 

dimiliki oleh mahasiswa tentang Covid-

19 merupakan sebagai faktor yang 

mempengaruhi kecemasan siswa 

terhadap pandemi Covid-19 

Koefisien korelasi -0,093  bernilai 

negatif yang menandakan bahwa 

hubungan pengetahuan dan  kecemasan 

dalam menghadapi adaptasi kebiasaan 

baru selama pandemi covid-19 tidak 

searah, artinya jika pengetahuan 

meningkat maka kecemasan 

menurun,semakin tinggi pengetahuan 

maka semakin rendah kecemasan 

terhadap pendemi Covid-19..  

PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan pada 

mahasiswa kebidanan di Institusi Jawa 

Tengah pada tanggal 25 Agustus – 25 

Oktober 2020.Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menganalisis Hubungan 

Antara Pengetahuan Mahasiswa Bidan 

Dan Kecemasan Mahasiswa Bidan 

Dalam Menghadapi Pendemi Covid-

19 Di Jawa Tengah. Dengan tujuan 

yang didasarkan, data yang 

dikumpulkan dengan  kuesioner 

sebanyak 1135 responden yang 

dilakukan secara online dan 

sasarannya mahasiswa bidan yang 

tingal di Jawa Tengah. 

Wawan dan Dewi (2010) 

mendeskripsikan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi 

setelah orang mengadakan 

penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Pengetahuan tentang berbagai 

cara dalam mencapai pemeliharaan 

kesehatan, cara menghindari penyakit, 

maka akan meningkatkan pengetahuan 

masyarakat (Priyanto,2018). Faktor-

faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan antara lain pendidikan, 

pekerjaan, umur, lingkungan, dan 

budaya. 

Berdasarkan Tabel 6 

menunjukan hasil penelitian sebagian 

besar mahasiswa kebidanan di Jawa 

Tengah memiliki pengetahuan baik 

menghadapi pendemi covid-19 yaitu 

sebanyak 593 responden (52,2%). 

Sedangkan sebagian kecil responden 

memiliki tingkat pengetahuan kategori 

kurang sebanyak 39 responden 

(3,4%). Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hong Xu et al (2020) menunjukan 

hasil dari 8158 orang dewasa yang 

dilibatkan, 57 (0,73%) terinfeksi 

COVID-19. Mayoritas responden 

menunjukkan sikap positif (n = 8094, 

99,2%), persepsi risiko positif (n = 

8146, 99,9%), dan tingkat 

pengetahuan tinggi yang merupakan 

prediktor terkuat dari empat NPI yang 

diadopsi (cuci tangan: n = 7895, 

96,8%; batuk tepat: 5997/6444, 

93,1%; jarak sosial: n = 7104/8158, 

87,1%; dan pemakaian masker: 

5011/5120, 97,9%). Dalam penelitian 

Seda et al (2020) menunjukan pula 

bahwa mahasiswa kebidanan 

perempuan memiliki pengetahuan 

tingkat tinggi (baik)  tentang COVID-

19 dengan 16,57 (± 1,29). 



Berdasarkan Tabel 8 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara umur dengan pengetahuan 

responden, terbukti dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 (p≤0,05). 

Dalam teorinya, usia mempengaruhi 

perkembangan daya tangkap dan pola 

pikir seseorang, bertambahnya umur 

seseorang dapat berpengaruh pada 

pertambahan pengetahuan yang 

diperolehnya (Starke et al, 2015).  

Berdasarkan Tabel 9 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara pendidikan dengan 

pengetahuan responden, terbukti 

dengan nilai signifikasi sebesar 0.027 

(p≤0,05). Dalam teorinya mengatakan 

bahwa pendidikan adalah suatu 

kegiatan atau proses pembelajaran 

untuk mengembangkan atau 

meningkatkan kemampuan tertentu 

sehingga sasaran pendidikan itu dapat 

berdiri sendiri. Tingkat pendidikan 

turut pula menentukan mudah 

tidaknya seseorang dalam menyerap 

dan memahami pengetahuan yang 

mereka peroleh, pada umumnya 

semakin tinggi pendidikan seseorang 

semakin baik pula pengetahuanya 

(Oktarisa,2015). Berdasarkan Tabel 

10 menunjukan bahwa ada hubungan 

antara tahun studi dengan pengetahuan 

responden, terbukti dengan  nilai 

signifikasi sebesar 0.002 (p≤0,05). 

Berdasarkan Tabel 11 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara jenis pembelajaran dengan 

pengetahuan responden, terbukti 

dengan  nilai signifikasi sebesar 0.000 

(p≤0,05). Menurut Vicky dan Putri 

(Wicaksono & Rachmadyanti, 2016) 

Penyelenggaran google classroom di 

sekolah dasar tanpa menyampingkan 

pembelajaran konvensional yang 

dilakukan. Hal ini merupakan 

kelebihan blended learning, dimana 

menggabungkan dua metode 

pembelajaran konvensional dan daring 

untuk membuat siswa merasa nyaman 

dan aktif dalam mengonstruksi 

pengetahuannya. 

Berdasarkan Tabel 12 

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara penerimaan adaptasi terhadap 

kebijakan kebiasaan baru dengan 

pengetahuan responden, terbukti 

dengan  nilai signifikasi sebesar 0.002 

(p≤0,05). Menurut Nizam ( 2020 )  

menjelaskan bahwa terdapat tiga 

kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Kemdikbud terkait penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di era Adaptasi 

Kebiasaan Baru antara lain terkait 

pelaksanaan tahun akademik baru, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

penggunaan fasilitas/layanan kampus 

Kecemasan menurut Freud 

(dalam Feist & Feist, 2012) 

menjelaskan bahwa kecemasan 

merupakan situasi afektif yang dirasa 

tidak menyenangkan yang diikuti oleh 

sensasi fisik yang memperingatkan 

seseorang akan bahaya yang 

mengancam. Perasaan tidak 

menyenangkan ini biasanya samar-

samar dan sulit dipastikan, tetapi 

selalu terasa. Teknik pengumpulan 

data pada variabel kecemasan 

menggunakan instrumen SAS ( Self 

Rating Anxiety Scale ). Penilaian 

berdasarkan skala likert terdiri dari 20 

item. Setiap item dinilaipada skala 

empat poin dari 1-4 : sangat jarang 

(1), kadang-kadang (2), sering (3), 

selalu (4). SAS dapat digunakan untuk 

mengukur gejala depresi atau 

kecemasan diawal perawatan (Fienza 

A dkk, 2014). .Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecemasan menurut 

Kaplan dan Sadock (2010) antara lain 

usia, stressor, lingkungan, jenis 

kelamin, pendidikan dan pengetahuan. 

Berdasarkan Tabel 7 

menunjukan hasil penelitian sebagian 

besar mahasiswa kebidanan di Jawa 

Tengah memiliki tingkat kecemasan 

normal menghadapi pendemi covid-19 

yaitu sebanyak 810 responden 

(71,40%) Sedangkan sebagian kecil 



responden memiliki tingkat 

kecemasan kategori ekstrim sebanyak 

11 responden (1,00%). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Seda et al (2020) 

mayoritas mahasiswa kebidanan 

perempuan (94,4%) mengalami 

kecemasan rendah, diikuti kecemasan 

sedang (4,5%) dan berpotensi 

mengkhawatirkan tingkat kecemasan 

(1,0%). Dalam penelitian Wenjun dkk, 

(2020) dalam jurnalnya dari 7.143 

responden dan hasil menunjukkan 

pula bahwa 0,9% responden 

mengalami kecemasan parah, 2,7% 

kecemasan sedang, dan 21,3% 

kecemasan ringan. 

Berdasarkan Tabel 13  

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara umur dengan kecemasan  

responden, terbukti dengan  nilai 

signifikasi sebesar 0.001 (p≤0,05).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Manuaba 

dalam (Suherman, 2016) menyatakan 

bahwa usia muda lebih mudah  

terkena tekanan (stres) psikologis dan 

cemas, karena kesiapan mental dan 

jiwa yang belum matang serta 

kurangnya pengalaman. Berdasarkan 

Tabel 14 menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara pendidikan dengan 

kecemasan responden, terbukti dengan  

nilai tidak signifikan sebesar 0.136 

(p≥0,05). Hal ini diperkuat dengan 

hasil penelitian (Hanifah et al.,2020) 

menunjukkan dari segi Pendidikan 

terakhir yang mengalami kecemasan 

1% MI/SD, 6%MTs/SMP/Setara, 58% 

MA/SMA/SMK atau setara, 4% D3, 

24% S1, 7% S2,0% S3. Menurut 

Notoatmodjo (2010) pendidikan 

mempengaruhi pengetahuan baru 

termasuk informasi kesehatan,semakin 

tinggi pengetahuan seseorang semakin 

baik dalam upaya pencegahan 

penyakit begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan Tabel 15 

menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara tahun  studi dengan 

kecemasan responden, terbukti dengan 

nilai tidak signifikan sebesar 0,058 

(p≥0,05). Seseorang dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi akan 

mengutamakan sumber informasi 

terpecaya, jangan terlalu terlibat 

secara emosional dengan pemberitaan 

yang mendapat mengarahkan pada 

emosi negatif (WHO,2020). 

Berdasarkan Tabel 16 

menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara jenis pembelajaran 

dengan kecemasan responden, terbukti 

dengan nilai tidak signifikan sebesar 

0,916 (p≥0,05). UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) pada 4 Maret 

2020 menyarankan kepada seluruh 

pemerintah agar dapat menggunakan 

pembelajaran jarak jauh serta 

membuka platform pendidikan yang 

dapat digunakan guru untuk 

menjangkau peserta didik dari jarak 

jauh menggunakan daring dan 

membatasi gangguan pendidikan 

(Setiawan, 2020). 

Berdasarkan Tabel 17   

menunjukan bahwa ada hubungan 

antara penerimaan adaptasi terhadap 

kebijakan kebiasaan baru dengan 

kecemasan  responden, terbukti 

dengan  nilai signifikasi sebesar 0.002 

(p≤0,05). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Alvira dkk, 

2020 menunjukkan adanya hubungan 

antara proses adaptasi dengan tingkat 

depresi (p-value=0,014). 

Berdasarkan Tabel 18 

Menunjukan dari hasil uji rank 

spearman didapatkan nilai 

significancy p  0,002 (<0,05) yang 

menandakan terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan kecemasan dalam 

menghadapi adaptasi kebiasaan baru 

selama pandemi covid-19, dengan 

keeratan hubungan rendah, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa tentang 

Covid-19 merupakan sebagai faktor 

yang mempengaruhi kecemasan siswa 



terhadap pandemi Covid-19,koefisien 

korelasi -0,093 bernilai negatif yang 

menandakan bahwa hubungan 

pengetahuan dan  kecemasan dalam 

menghadapi adaptasi kebiasaan baru 

selama pandemi covid-19 tidak 

searah, artinya jika pengetahuan 

meningkat maka kecemasan 

menurun,semakin tinggi pengetahuan 

maka semakin rendah kecemasan 

terhadap pendemi Covid-19. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Erda 

dan  Nurhayati, 2020 menunjukan 

bahwa adanya hubungan antara 

pengetahuan dan kecemasan siswa 

terhadap Covid-19.Dengan p value 

0,007 (<0.05) dengan keeratan 

hubungan rendah (0,05) dengan 

rendah, hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh 

siswa tentang pengetahuan Covid-19 

merupakan sebagai faktor yang 

mempengaruhi kecemasan siswa 

terhadap pandemi Covid-19. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner secara onlinr menggunakan 

angket dan sasarannya mahasiswa 

bidan yang tingal di Jawa Tengah 

tentang Hubungan Antara 

Pengetahuan Mahasiswa Bidan Dan 

Kecemasan Mahasiswa Bidan Dalam 

Menghadapi Pendemi Covid-19 Di 

Jawa Tengah dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Sesuai dengan data yang diperoleh 

penelitian, diketahui gambaran 

karakteristik responden mahasiswa 

bidan dalam menghadapi adaptasi 

kebiasaan baru selama pendemi 

Covid-19 di Jawa Tengah. 

2. Diketahui gambaran frekuensi 

pengetahuan lebih dominan baik 

sebanyak 52,20% mahasiswa bidan 

dalam menghadapi adaptasi 

kebiasaan baru selama pendemi 

Covid-19 di Jawa Tengah. 

3. Diperoleh gambaran frekuensi 

kecemasan lebih dominan normal 

sebanyak 71,40% mahasiswa bidan 

dalam menghadapi adaptasi 

kebiasaan baru selama pendemi 

Covid-19 di Jawa Tengah. 

4. Diperoleh hasil ada hubungan 

antara pengetahuan mahasiswa 

bidan dengan karakteristik 

responden mahasiswa bidan dalam 

menghadapi adaptasi kebiasaan 

baru selama pendemi Covid-19 di 

Jawa Tengah. 

5. Diperoleh hasil tidak ada hubungan 

antara kecemasan mahasiswa bidan 

dengan karakteristik responden 

mahasiswa bidan berdasarkan 

pendidikan,tahun studi dan jenis 

pembelajaran dalam menghadapi 

adaptasi kebiasaan baru selama 

pendemi Covid-19 di Jawa Tengah. 

6. Diperoleh hasil ada hubungan 

antara pengetahuan mahasiswa 

bidan dengan kecemasan 

mahasiswa bidan dalam 

menghadapi adaptasi kebiasaan 

baru selama pendemi Covid-19 di 

Jawa Tengah tidak searah. semakin 

tinggi tingkat pengetahuan maka 

semakin rendah tingkat kecemasan 

terhadap pendemi Covid-19. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan siatas maka 

penulis apat memberikan saran 

sabagai berikut: 

1. Bagi Responden Memberikan 

informasi mengenai pengetahuan 

dan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi adaptasi kebiasaan 

baru selama pendemi Covid-19 di 

Jawa Tengah. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan keilmuwan, 

mengembangkan teori terutama 

tentang pengetahuan dalam 

memberiakan informasi kepada 



institusi mengenai adaptasi 

kebiasaan baru selama pendemi 

Covid-19 di Jawa Tengah 

3. Bagi Peneliti lain Dengan adanya 

penelitian ini dapat menambah 

informasi awal bagi peneliti yang 

berminat melakukan penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu meningkatkan 

peneliti dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan secara teoritis 

dan membantu mengatasi, 

memecahkan masalah yang ada 

pada objek yang diteliti. 
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