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ABSTRAK 
Peran ibu pada beberapa budaya merupakan status sosial dan identitas utama bagi wanita dewasa. Hal 

ini membuat wanita yang mengalami infertilitas bisa mendapatkan kesulitan dan mengalami 

kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kecemasan pada wanita yang 

mengalami infertilitas. Kecemasan adalah perasaan samar tentang ketakutan terhadap apa yang akan 

terjadi, biasanya disertai dengan perasaan ketidakpastian, helplessness, isolasi, perasaan dikucilkan 

dan perasaan tidak aman (Stuart, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diambil 

dengan cara wawancara semi terstruktur dan dianalisis secara tematik. Subjek adalah tiga orang 

wanita yang berada dalam usia produktif dan mengalami infertilitas. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kecemasan pada wanita yang mengalami infertilitas terwujud dalam respon fisik, 

behavioral, kognitif dan afektif. Faktor penentu yang secara umum mendasari kecemasannya adalah 

ketakutan dan kekhawatiran pada masa depan. Selain itu, dinamika kecemasan yang dihadapi 

berbeda-beda pada setiap subjek serta terdapat beberapa dampak negatif yang dirasakan. 

 

Kata kunci: infertilitas, kecemasan, wanita yang mengalami infertilitas 

 

ABSTRACT 
Being a mother in some cultures is the social status and main identity of adult women. This makes 

women with infertility can get difficulties and experience anxiety. This study aims to describe the 

anxiety in women with infertility. Anxiety is a vague feeling of fear to what will happen, usually 

accompanied by feelings of uncertainty, helplessness, isolation, alienation and insecurity (Stuart, 

2009). The data retrieved by semi-structured interviews and analyzed by thematic analysis. Subjects 

were three women who were in productive age and experienced infertility. The results of this study 

shows that perceived anxiety by women with infertility is manifested in physical, behavioral, cognitive 

and affective responses. The determining factors that generally underlie women's anxiety with 

infertility are fears and worries of the future.  In addition, the dynamics of anxiety that are faced are 

different for each subject and there are some negative effects that are felt. 
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P E N D A H U L U A N  

Seorang wanita yang memasuki tahap dewasa awal memiliki salah satu tugas perkembangan 
yaitu menjadi orang tua dan mengasuh anak, atau disebut sebagai menjadi ibu. Sejak abad ke-19, 
mengasuh anak dianggap sebagai identitas utama bagi wanita dewasa, yang mana kemudian 
menjadikan istilah ‘menjadi ibu’ dan ‘menjadi wanita’ dianggap kedalam satu kategori yang sama 
(Arendell, 2000). Selain itu, identitas peran gender seorang wanita akan mendapatkan penguatan 
ketika ia menjadi ibu (McMahon, 1995 dalam Arendell, 2000). Mengasuh anak kemudian muncul 
sebagai identitas sosial satu-satunya atau paling utama yang diakui dalam budaya masyarakat bagi 
wanita (Nahar & Richters, 2011) 

Meskipun menjadi ibu merupakan hal yang dianggap tinggi oleh banyak masyarakat, tidak 
semua wanita yang telah dewasa atau telah menikah dapat memiliki anak. Hal ini bisa jadi 
dikarenakan mereka menunda kepemilikan anak, tidak ingin memiliki anak, atau menginginkan anak 
namun masih belum juga mendapatkan anak seperti kasus infertilitas. Menurut WHO dalam kategori 
epidemiologis, infertilitas diartikan sebagai wanita yang berada pada usia reproduksi, yaitu 15-49 
tahun, sedang berada pada resiko untuk hamil, seperti aktif secara seksual, tidak menggunakan 
kontrasepsi, dan tidak menyusui, yang dilaporkan mencoba untuk hamil namun tidak berhasil selama 
2 tahun atau lebih. WHO mengategorikan infertilitas ke dalam dua jenis yaitu infertilitas primer dan 
infertilitas sekunder. Infertilitas primer merupakan suatu keadaan yang mana seorang wanita belum 
pernah melahirkan seorang anak, baik karena tidak bisa hamil maupun tidak bisa mempertahankan 
kehamilan hingga mencapai kelahiran hidup. Sedangkan infertilitas sekunder adalah ketidakmampuan 
seorang wanita untuk melahirkan seorang anak, baik karena tidak bisa hamil maupun tidak bisa 
mempertahankan kehamilan hingga mencapai kelahiran hidup yang mana ketidakmampuan ini terjadi 
setelah wanita tersebut sudah pernah hamil dan mencapai kelahiran hidup sebelumnya. 

WHO menyebutkan bahwa 1 diantara 4 pasangan di negara berkembang ditemukan mengalami 
permasalahan infertilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Mascarenhas, dkk. (2012) mencoba 
mengestimasi jumlah wanita usia 20-44 tahun di 190 negara yang memiliki risiko untuk hamil dan 
menemukan bahwa 1,9% diantara wanita tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk mencapai 
kelahiran hidup, atau yang disebut dengan infertilitas primer. Sedangkan wanita yang setidaknya telah 
memiliki satu anak lahir hidup, sebanyak 10,5% diantaranya tidak bisa memiliki anak lagi, atau yang 
disebut dengan infertilitas sekunder. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mengalami infertilitas cenderung lebih 
stres daripada pria (Lee & Sun, 2000; Peterson, Newton, Rosen, & Schulman, 2007 dalam Luk & Loke, 
2015). Hal ini dikarenakan banyak budaya yang menganggap bahwa infertilitas merupakan sebuah 
kegagalan yang serius dari seorang wanita untuk memenuhi peran dirinya sebagai seorang ‘wanita’ 
(Chan, Ng, Chan, Ho, & Chan, 2006; Lee & Sun, 2000; Onat & Beji, 2012 dalam Luk & Loke, 2015). 
Banyak penelitian di seluruh dunia yang menyatakan bahwa wanita yang tidak memiliki anak akan 
mendapatkan kesulitan baik secara sosial, ekonomi dan emosional, yang mana kesulitan ini terkait 
dengan identitas dan posisi gender wanita di masyarakat (Nahar & Richters, 2011). Gagasan yang 
menyebutkan bahwa memiliki anak adalah sebuah bagian alami dan penting dalam kehidupan 
pernikahan membuat pasangan yang gagal memiliki anak mendapatkan tekanan dari keluarga dan 
lingkungan di sekitarnya (Luk & Loke, 2015). 

Infertilitas menjadi keadaan yang sangat mengganggu dan tidak menyenangkan bagi seseorang 
yang mengharapkan dirinya menjadi orang tua sebagai identitas dan aktivitas utama dalam masa 
dewasa (McQuillan, Greil, White, & Jacob, 2003). McQuillan, dkk. (2003) menyebutkan bahwa 
infertilitas yang terjadi bersamaan dengan keadaan tidak memiliki anak tanpa perasaan sukarela 
mengakibatkan adanya distres psikologis yang lebih besar. Menurut Greil (1997), permasalahan 
psikologis yang dialami oleh seseorang dapat menjadi penyebab maupun dampak dari infertilitas itu 
sendiri (Chen, Chang, Tsai, & Juang, 2004). Hal ini dikarenakan permasalahan psikologis seperti stres 
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dapat mempengaruhi dan mengganggu kerja otak untuk mengatur hormon reproduksi (Gunawan, 
2016). Seseorang yang mengalami infertilitas dapat merasakan stres dalam hidupnya, stres yang 
dirasakan kemudian mengakibatkan permasalahan fisik yaitu ketidakseimbangan hormon yang dapat 
mengakibatkan infertilitas (Gunawan, 2016). Stres dan infertilitas yang dialami oleh seseorang 
kemudian menjadi sebuah lingkaran yang terus menerus saling mempengaruhi. 

Konsekuensi-konsekuensi yang didapatkan akibat infertilitas memiliki kemungkinan untuk 
menimbulkan kekhawatiran dan perasaan cemas pada wanita. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ramezanzadeh, dkk. (2004) mencoba melihat hubungan antara infertilitas dengan depresi dan 
kecemasan yang dialami oleh wanita dan menemukan bahwa sebanyak 86,8% wanita infertil yang 
terlibat dalam penelitian tersebut mengalami kecemasan. Kecemasan merupakan hal yang wajar 
dialami oleh seseorang untuk merespon kejadian-kejadian yang menyebabkan stres dalam hidupnya, 
namun pada beberapa kasus, kecemasan ini dapat menjadi berlebihan. 

Stuart (2009) mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan samar tentang ketakutan terhadap 
apa yang akan terjadi, biasanya disertai dengan perasaan ketidakpastian, helplessness, isolasi, perasaan 
dikucilkan dan perasaan tidak aman. Kecemasan merupakan perasaan yang dialami secara subjektif 
oleh tiap-tiap individu serta merupakan sebuah energi sehingga tidak dapat diobservasi secara 
langsung. Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku 
serta diekspresikan secara tidak langsung melalui respon kognitif dan afektif (Stuart, 2009). Stuart 
(2009) menuliskan beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kecemasan. Faktor-faktor tersebut 
dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu faktor biologis yang berkaitan dengan perubahan otak 
dan hormon individu, faktor keluarga yang berkaitan dengan besarnya pengaruh hereditas pada 
kecemasan individu, faktor psikologis yang berkaitan dengan ketakutan yang dipelajari oleh individu 
serta self-esteem yang dimilikinya, faktor behavioral yang berkaitan dengan perilaku seseorang untuk 
menghadapi konflik dan mencapai tujuan, serta terdapat pula stresor yang mempercepat terjadinya 
kecemasan yang dikategorikan ke dalam stresor yang mengancam kesehatan fisik dan stresor yang 
mengancam self-system. 

Lakatos, dkk. (2017) menemukan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh cukup kuat pada 
kecemasan yang dirasakan oleh wanita yang mengalami infertilitas adalah permasalahan sosial. 
Hubungan permasalahan sosial dengan kecemasan ini dapat diperkuat oleh faktor-faktor budaya. 
Motivasi wanita untuk memiliki anak dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk menyesuaikan diri 
dengan norma dan harapan sosial serta tekanan sosial untuk menjadi ibu (Lakatos, dkk., 2017). 

Kecemasan pada seseorang yang mengalami infertilitas memiliki dampak tersendiri bagi 
individu tersebut. Penelitian oleh Klonoff-Cohen & Natarajan (2004) menemukan bahwa hasil hormon 
reproduksi, dalam hal ini adalah oocytes (sel telur) berkurang sebanyak 20% pada wanita yang cemas 
terhadap prosedur ART (Assisted Reproduction Technology). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 
Smenk, dkk. (2001) menunjukkan bahwa state anxiety memiliki korelasi negatif yang signifikan 
terhadap kehamilan. Hal ini berarti semakin tinggi skor state anxiety yang dimiliki oleh seseorang yang 
mengalami infertilitas, semakin rendah kemungkinan orang tersebut untuk hamil. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa memiliki anak merupakan suatu hal 
yang diinginkan dalam masyarakat, terutama bagi seorang wanita. Wanita dituntut secara sosial untuk 
memiliki anak. Hal ini menjadi suatu permasalahan apabila disertai dengan infertilitas yang dialami 
oleh wanita tersebut. Keterbatasan ini dapat menjadi distres dan dapat membawa pada kecemasan. 
Sedangkan, kecemasan yang dialami oleh wanita infertil justru dapat memberikan dampak negatif 
pada wanita itu sendiri termasuk mengurangi kemungkinan untuk hamil. Stigma sosial yang 
didapatkan oleh seorang wanita akibat tidak memiliki anak ditambah dengan kenyataan bahwa 
dirinya mengalami infertilitas semakin menambah ketertarikan peneliti untuk mengkaji topik ini lebih 
dalam. Oleh karena itu peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang kecemasan pada 
wanita yang mengalami infertilitas dengan proses penggalian lebih dalam pada bentuk-bentuk respon 
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kecemasan, faktor yang menjadi penentu terjadinya kecemasan, dinamika kecemasan serta dampak 
yang dirasakan oleh wanita yang mengalami infertilitas. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mengolah dan menghasilkan data secara deskriptif 
dengan cara menerjemahkan interpretasi dan fenomena (Poerwandari, 2007). Unit yang menjadi 
entitas utama untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah kecemasan yang dialami oleh wanita 
dengan infertilitas. Berdasarkan yang disebutkan oleh Stuart (2009), kecemasan adalah perasaan 
samar tentang ketakutan terhadap apa yang akan terjadi, biasanya disertai dengan perasaan 
ketidakpastian, helplessness, isolasi, perasaan dikucilkan dan perasaan tidak aman. Sedangkan wanita 
yang mengalami infertilitas menurut Demographic and Health Surveys yang dilaksanakan oleh WHO 
adalah wanita yang berada dalam usia produktif dan terpapar resiko untuk hamil seperti rutin 
melakukan hubungan seksual, tidak menggunakan kontrasepsi dan tidak menyusui dalam kurun 
waktu dua tahun. 

Subjek pada penelitian ini adalah wanita usia produktif untuk hamil, yaitu 15-49 tahun, 
mengalami infertilitas, yaitu masih belum memiliki anak kandung setelah menikah dan tinggal 
bersama suaminya, tidak menggunakan kontrasepsi jenis apapun dan tidak menyusui, sedang 
berkeinginan untuk hamil dan terhitung memenuhi kriteria infertilitas selama minimal dua tahun 
terakhir, serta memiliki skor tinggi pada skala kecemasan TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale). TMAS 
pertama kali dikembangkan oleh Janet Taylor pada tahun 1950 yang kemudian banyak digunakan 
sebagai indikator umum kecemasan sebagai trait kepribadian namun tidak sebagai alat ukur spesifik 
dalam menentukan gangguan kecemasan secara klinis (McDowell, 2006).  

Setelah mengisi skala TMAS dan mendapatkan skor kategori tinggi, yaitu total skor 16-38, 
penggalian data dilanjutkan dengan wawancara semi terstruktur yakni proses wawancara yang 
dilakukan menggunakan pedoman umum. Data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan teknik 
analisis tematik theory driven. Penelitian ini menggunakan teknik kredibilitas triangulasi data. Konsep 
triangulasi merujuk pada usaha untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda atau dengan cara 
yang berbeda-beda (Poerwandari, 2007). Sumber lain yang diambil pada penelitian ini adalah data 
dari significant other yaitu orang yang dekat dan mengerti keseharian subek selama mengalami 
infertiitas. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Aspek Subjek 1 (YL) Subjek 2 (LI) Subjek 3 (FT) 

Usia 27 tahun 35 tahun 30 tahun 
Usia pernikahan 6 tahun 9 tahun 5 tahun 
Pekerjaan Karyawan swasta Ibu rumah tangga Karyawan swasta 
Skor TMAS 19 17 18 
Respon 
kecemasan 

- Respon fisiologis yang 
dirasakan oleh subjek 
adalah rasa lemas saat 
ia mengetahui bahwa 
dirinya tidak hamil dan 
rasa pusing saat sedang 
memikirkan keadaan 
infertilitas yang 
dialami. 

- Respon behavioral 

- Respon fisiologis yang 
dialami oleh subjek 
adalah gangguan tidur 
yakni kesulitan untuk 
tidur. 

- Respon behavioral 
yang dilakukan oleh 
subjek adalah ia mulai 
mengurangi frekuensi 
bertemu dengan 

- Respon fisiologis yang 
dirasakan oleh subjek 
adalah sering merasa 
pusing saat memikir-
kan keadaan infer-
tilitas yang ia alami. 

- Respon behavioral 
yang dilakukan subjek 
adalah sering marah 
dan menyendiri, mera-
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yang dilakukan oleh 
subjek adalah perilaku-
nya yang cepat marah, 
malas melakukan 
aktivitas baik tugas 
rumah maupun tugas 
di tempat kerja, dan 
menghindari percaka-
pan dengan orang-
orang di sekitarnya 
apabila membahas 
tentang keadaan 
infertilitasnya. 

- Respon kognitif yang 
dialami oleh subjek 
adalah melakukan 
testpack berulang kali 
dengan keyakinan diri-
nya sedang  hamil mes-
kipun hasil testpack 
menunjukkan hasil ne-
gatif, pergi ke dukun 
bayi meskipun tidak 
terlalu mempercayai 
kemampuan dukun 
bayi untuk membantu-
nya segera hamil, 
merasa takut saat 
membayangkan keja-
dian buruk pada tokoh 
film yang memiliki 
permasalahan hampir 
sama dengan dirinya, 
berselingkuh dengan 
laki-laki lain untuk 
membuktikan apakah 
ia bisa hamil atau tidak, 
merasa takut pada 
sesuatu yang belum 
terjadi, dan sangat 
sensitif. 

- Respon afektif yang 
dirasakan oleh subjek 
adalah perasaan tidak 
sabar untuk segera 
memiliki anak dan 
perasaan minder saat 
bertemu dengan 

teman-temannya yang 
sudah memiliki anak, 
subjek beberapa kali 
berperilaku resah aki-
bat keadaan infertili-
tasnya, biasanya sub-
jek resah saat datang 
bulan, saat merasa 
cemas akan hal ini, 
subjek hanya 
bermalas-malasan saja 
di rumah. 

- Respon kognitif yang 
dirasakan oleh subjek 
adalah pemikiran 
untuk bunuh diri 
karena merasa tidak 
akan ada yang 
kehilangan dirinya, 
merasa takut sendi-
rian, khawatir mandul, 
berpikir bahwa kea-
daan infertilitasnya 
akibat dari dosa-dosa 
yang ia perbuat di 
masa lalu, bertanya-
tanya apa yang salah 
pada dirinya, sensitif, 
tidak percaya diri saat 
bertemu teman-
temannya yang telah 
memiliki anak dan 
kesulitan untuk ber-
konsentrasi serta 
sering lupa. 

- Respon afektif yang 
dirasakan oleh subjek 
adalah perasaan 
bahwa tidak ada yang 
dapat menolongnya. 

sa sakit hati pada 
keluarga yang terus 
bertanya tentang anak 
sehingga menghindari 
pertemuan keluarga 
yang terlalu lama saat 
hari raya, marah pada 
tetangganya yang ser-
ing mencibir dirinya 
karena belum memiliki 
anak, malas melakukan 
aktivitas, dan menghin-
dari orang-orang hamil 
atau membawa anak. 

- Respon kognitif yang 
dialami oleh subjek 
adalah sering melaku-
kan testpack bahkan 
saat sedang datang 
bulan sekalipun, pergi 
ke dukun bayi meski-
pun ia tidak sepe-
nuhnya percaya pada 
kemampuan dukun ba-
yi, meminum berbagai 
ramuan sampai 
muntah-muntah ham-
pir setiap pagi, iri pada 
orang-orang yang se-
gera memiliki anak 
meskipun hamil di luar 
nikah, berpikir bahwa 
keadaan infertilitasnya 
diakibatkan oleh kesa-
lahannya di masa lalu, 
mudah tersinggung 
dan cemburu bila 
suami dekat dengan 
anak kecil, dan sudah 
memikirkan jawaban 
yang akan diberikan 
pada keluarga sejak 
jauh sebelum hari raya. 

- Respon afektif yang 
dirasakan subjek ada-
lah menyalahkan diri 
sendiri atas keadaan 
infertilitas yang di-
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teman-temannya yang 
telah memilki anak. 

alami, merasa malu 
dan kecil hati bila 
berhadapan dengan 
tetangga-tetangga yang 
membicarakan tentang 
keadaan infertilitasnya. 

Faktor yang 
mempengaruhi 
kecemasan 

- Faktor biologis yang 
dialami oleh subjek 
adalah adanya trauma 
dalam dirinya saat 
mengingat suaminya 
pernah berselingkuh. 

- Faktor psikologis yang 
dialami oleh subjek 
adalah perasaan pesi-
mis untuk bisa hamil 
karena ia telah menco-
ba berhubungan 
seksual dengan laki-
laki lain namun ia tetap 
tidak hamil. 

- Stresor yang memper-
cepat terjadinya kece-
masan subjek adalah 
pertanyaan-pertanyaan 
bernada hinaan yang ia 
dapatkan dari tetangga 
dan kakak tirinya 
terkait keadaan infer-
tilitas yang dialaminya, 
subjek ingin membuk-
tikan bahwa dirinya 
bisa hamil. 

- Faktor biologis yang 
dialami subjek adalah 
kematian ayahnya 
membuat ia trauma 
apabila ibunya juga 
tidak sempat meni-
mang cucu dari subjek. 

- Faktor behavioral yang 
dialami subjek adalah 
saat ini subjek merasa 
jenuh untuk melanjut-
kan usahanya agar bisa 
hamil karena merasa 
usaha selama ini tidak 
juga berhasil. 

- Stresor yang memper-
cepat terjadinya kece-
masan subjek adalah 
kekhawatirannya pada 
usianya yang terus 
bertambah sehingga 
peluangnya untuk 
hamil terus berkurang. 

- Faktor biologis yang 
dialami oleh subjek 
adalah perasaan sakit 
hatinya pada budhe 
suami yang menyum-
pahi agar istri suami-
nya terus menerus ke-
guguran, meskipun 
mengetahui bahwa 
dirinya sebenarnya 
tidak salah namun ia 
tetap khawatir jika 
keadaan infertilitas-
nya diakibatkan oleh 
hal tersebut. 

- Faktor psikologis yang 
dirasakan oleh subjek 
adalah adanya ketaku-
tan setiap menjelang 
hari raya, ia gelisah 
memikirkan jawaban 
apa yang akan diberi-
kan pada keluarganya 
jika bertanya tentang 
keadaan infertilitas-
nya saat hari raya 
nanti. 

- Stresor yang memper-
cepat terjadinya kece-
masan subjek adalah 
rasa tidak nyamannya 
saat mendapat 
cibiran-cibiran dari 
tetangganya tentang 
keadaan infertilitas 
yang ia alami. 
 

Faktor penyebab 
kecemasan 

- Subjek merasa khawa-
tir siapa yang akan 
merawatnya di hari 
tua bila tidak memiliki 
anak. 

- Subjek merasa takut 
akan sendirian dan 
tidak ada yang 
merawat dirinya saat 
ia tua. 

- Subjek merasa khawa-
tir siapa yang akan 
merawatnya di hari 
tua. 

- Iri melihat teman-
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- Subjek merasa khawa-
tir sampai saat ini 
masih belum bisa 
memberikan cucu 
pada orang tuanya. 

- Subjek merasa iri 
melihat teman-
temannya sudah 
memiliki anak 

- Subjek merasa tidak 
nyaman dengan suami-
nya yang kurang aktif 
untuk melakukan usa-
ha agar bisa memiliki 
anak. 

- Subjek sangat ingin 
memberikan ibunya 
cucu. 

- Subjek merasa iri pada 
tetangganya di perke-
bunan sawit yang 
memiliki kandungan 
kuat, ia juga iri pada 
teman-temannya yang 
telah memiliki anak 
cukup besar. 

- Subjek merasa cembu-
ru saat temannya yang 
mengalami keadaan 
infertilitas cukup lama 
sama seperti dirinya 
telah melahirkan anak 
kembar. 

teman sebayanya telah 
memiliki anak yang 
sudah cukup besar. 

- Subjek merasa 
semakin stres saat 
berkumpul dengan 
teman-temannya yang 
membawa anak 
karena ia merasa iri. 

- Subjek mudah merasa 
iri saat melihat wanita 
hamil. 

Dinamika 
kecemasan 
wanita yang 
mengalami 
infertilitas 

- Subjek mengalami 
masa denial. Saat itu 
subjek sering kali 
melakukan testpack 
meskipun hanya 
terlambat menstruasi 
beberapa hari. Subjek 
yakin dirinya sedang 
hamil, namun hasil USG 
kemudian menyatakan 
bahwa subjek tidak 
sedang hamil. 

- Subjek mengalami 
masa anger. Subjek 
sering marah pada 
suaminya tentang hal-
hal seder-hana. Selain 
itu subjek juga merasa 
sakit hati pada 
omongan orang-orang 
di sekitarnya, terutama 
pada kakak tirinya 
yang sering kali menja-
tuhkan harapan subjek 
untuk memiliki anak. 

- Subjek mengalami 
masa isolation. Subjek 
menghindari pembica-
raan tentang anak 
terutama apabila ada 

- Subjek mengalami 
masa anger. Subjek 
marah pada orang-
orang yang mensia-
siakan anak yang 
dimiliki. Subjek juga 
marah pada orang-
orang yang mengata-
kan kalimat-kalimat 
tidak menyenangkan 
tentang infertilitas 
pada dirinya. 

- Subjek mengalami 
masa isolation. Subjek 
menghindari 
pertemuan dengan 
teman-temannya yang 
sudah memiliki anak. 
Subjek juga merasa 
sangat iri pada 
temannya yang sudah 
lama tidak punya anak 
akhirnya melahirkan 
bayi kembar. 

- Subjek mengalami 
masa guilt. Subjek 
merasa bersalah pada 
ayahnya dan mer-
tuanya karena belum 
sempat memberikan 

- Subjek mengalami 
masa denial. Saat itu 
subjek sering kali 
melakukan testpack 
bahkan saat mens-
truasi sekalipun, 
namun hasil USG 
menyatakan bahwa 
subjek tidak hamil. 

- Subjek mengalami 
masa anger. Subjek 
merasa sakit hati pada 
orang-orang di sekitar-
nya yang mengatakan 
kalimat tidak menye-
nangkan tentang infer-
tilitas. Subjek juga 
sempat marah dan 
tidak menyapa 
tetangganya karena hal 
tersebut. 

- Subjek mengalami 
masa isolation. Subjek 
menghindari saudara-
nya yang sering ber-
tanya tentang anak 
saat hari raya. Subjek 
juga menghindari per-
kumpulan orang hamil 
dan membawa anak. 
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kakak tirinya. Subjek 
juga jarang pergi ke 
dokter atau pengoba-
tan alternatif untuk 
mengatasi infertilitas-
nya karena subjek 
merasa suaminya 
kurang semangat akan 
hal tersebut. 

- Subjek mengalami 
masa guilt. Subjek 
merasa bersalah 
tentang keadaan 
infertilitasnya. 
Beberapa kali subjek 
merasa keadaannya ini 
diakibatkan oleh dosa-
nya pada orang tua di 
masa lalu. 

- Subjek mengalami 
masa grief. Subjek 
pernah hampir setiap 
malam menangisi 
keadaan infertilitasnya 
karena keinginan untuk 
memiliki anak yang 
sangat menggebu-gebu. 

cucu sampai mereka 
meninggal. Subjek juga 
takut mungkin infertili-
tasnya diakibatkan 
oleh dosa dan kurang-
nya ibadah yang ia 
lakukan. 

- Subjek mengalami 
masa grief. Subjek 
merasa sedih setiap 
kali mendapatkan hasil 
testpack negatif dan 
setelah mendapat per-
tanyaan tidak menye-
nangkan tentang infer-
tilitas yang dialaminya. 
Subjek juga merasa 
sedih saat melihat 
pasangan lain yang 
sudah memiliki anak. 

Subjek juga sangat 
sensitif dan selalu 
memikirkan omongan-
omongan orang di 
sekitarnya. 

- Subjek mengalami 
masa guilt. Subjek 
merasa mungkin kea-
daan infertilitasnya di-
akibatkan oleh kesala-
hannya pada orang tua 
atau diakibatkan oleh 
sumpah buruk budhe 
suaminya. 

- Subjek mengalami 
masa grief. Subjek 
sering kali menangis 
kepada Tuhan tentang 
keadaan infertilitas-
nya. Setelah menangis 
di malam hari, subjek 
akan merasa lebih baik 
keesokan harinya. 

Dampak 
infertilitas 

- Subjek pernah berada 
pada masa hampir 
setiap malam 
menangisi keadaan 
infertilitasnya. 

- Subjek pernah menda-
patkan tekanan dari 
keluarga suaminya agar 
cepat memiliki anak, 
namun sekarang sudah 
tidak lagi. 

- Subjek sering menda-
patkan cibiran dari 
kakak tirinya terkait 
keadaan infertilitas 
yang ia alami. 

- Subjek sering berteng-
kar dengan suaminya 
karena tidak ada 
hiburan bagi dirinya 
dan suaminya, subjek 

- Subjek pernah berpikir 
untuk bercerai dan 
mengizinkan suaminya 
untuk menikah lagi 
karena laki-laki pasti 
ingin memiliki 
keturunan. 

- Subjek pernah merasa 
sendiri dan tidak ada 
yang bisa 
menolongnya. 

- Subjek mendapatkan 
sindiran dan hinaan 
dari tetangganya 
semasa di perkebunan 
sawit. 

- Subjek dimanfaatkan 
oleh tetangganya di 
perkebunan sawit se-
hingga mendapatkan 
pekerjaan yang lebih 

- Subjek sering menda-
patkan bullying dari 
tetangganya, ia merasa 
malu dan kecil hati 
akibat cibiran 
tetangganya. 

- Subjek sering 
mendapat pertanyaan 
tetang keadaan infer-
tilitasnya dari keluar-
ganya yang jarang 
bertemu dengannya, 
tak jarang ia menda-
patkan pertanyaan 
yang menyakitkan hati. 

- Subjek sering menya-
lahkan dirinya sendiri 
saat ia melakukan 
testpack dan menda-
patkan hasil negatif. 

- Subjek sering mena-
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sampai memikirkan 
opsi perceraian. 

banyak karena diang-
gap tidak memiliki 
kesibukan mengurus 
anak. 

- Subjek mendapatkan 
pertanyaan lebih ba-
nyak tentang keadaan 
infertilitas daripada 
suaminya. 

- Subjek sempat 
memiliki pemikiran 
untuk bunuh diri. 

ngis saat mendapatkan 
cibiran dari tetangga-
nya atau ketika berdoa 
pada Tuhan. 

 

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Stuart (2009) bahwa kecemasan merupakan 

perasaan samar tentang masa depan dan biasanya disertai perasaan tidak aman, wanita yang 

mengalami infertilitas dalam penelitian ini sama-sama memiliki perasaan tidak aman berupa 

kekhawatiran pada masa depan mereka jika terus menerus berada pada keadaan infertilitas. 

Meskipun demikian, alasan dibalik kekhawatiran yang dirasakan oleh ketiga wanita yang 

mengalami infertilitas berbeda-beda. Perasaan yang menyertai kecemasan dari ketiga wanita 

yang mengalami infertilitas memiliki perbedaan yaitu subjek 1 dan 3 sama-sama mengalami 

perasaan dikucilkan sedangkan subjek 2 mengalami perasaan helplessness.  

 
D I S K U S I  

Kecemasan yang dirasakan oleh wanita yang mengalami infertilitas dimanifestasikan ke 

dalam empat bentuk respon. Respon yang pertama adalah respon fisiologis. Respon fisiologis 

ini biasanya terjadi akibat adanya perubahan hormon yang menstimulasi otak untuk 

melakukan penilaian secara cepat pada apa yang terjadi (Calistoga Press, 2013). Ketiga wanita 

yang megalami infertilitas tidak terlalu banyak memiliki respon fisiologis. Subjek 1 dan 3 

sama-sama merasakan pusing saat memikirkan keadaan infertilitasnya, sedangkan subjek 2 

mengalami gangguan tidur. Respon kedua adalah respon behavioral. Respon ini biasanya 

terjadi karena adanya respon-respon yang lain sehingga memunculkan perilaku tertentu 

(Calistoga Press, 2013). Salah satu respon behavioral yang dilakukan oleh wanita yang 

mengalami infertilitas melakukan menghindari orang lain. Hal ini dapat terjadi karena 

kecemasan yang dialami oleh seseorang dapat menjadi sebuah peringatan bagi individu 

tersebut untuk menghindari perasaan tidak nyaman (Stuart, 2009). Respon berikutnya adalah 
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respon kognitif. Respon ini biasanya terjadi karena ketakutan-ketakutan tertentu pada apa 

yang akan terjadi akibat rasa tidak percaya dapat mengontrol kejadian tersebut (Calistoga 

Press, 2013). Wanita yang mengalami infertilitas dalam penelitian ini memiliki ketakutan dan 

kekhawatiran terhadap masa depan, namun berdasarkan alasan yang berbeda. Respon yang 

terakhir adalah respon afektif. Respon ini dapat berupa segala hal yang merujuk pada rasa 

takut dan kewaspadaan yang berlebihan (Stuart, 2009). Subjek 1 mengalami perasaan tidak 

sabar, subjek 2 mengalami perasaan helplessness, dan subjek 3 mengalami perasaan bersalah 

serta rasa malu. 

Kecemasan yang dirasakan oleh wanita yang mengalami infertilitas dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor biologis yang berpengaruh adalah memori traumatik yang 

mengubah cara kerja otak untuk merespon keadaan infertilitas yang sedang dialami. 

Kemudian, faktor psikologis menurut Stuart (2009) terjadi saat kecemasan menjadi tinggi 

karena individu ragu akan mencapai kesuksesan mereka yaitu hamil dan memiliki anak. 

Selanjutnya, faktor behavioral menurut Stuart (2009) adalah adanya perasaan frustasi pada 

proses pencapaian tujuan yang telah dilakukan. Wanita yang mengalami infertilitas telah 

berulang kali merasa gagal untuk hamil meskipun telah berusaha. Stresor yang mempercepat 

terjadinya kecemasan pada subjek 2 adalah ancaman pada kesehatan fisik yaitu usia yang 

terus bertambah, sedangkan pada subjek 1 dan 3 adalah ancaman pada self-system yaitu 

cibiran dari lingkungan sekitar. Selain itu, kecemasan dapat terjadi saat seseorang berperilaku 

terlalu takut tentang apa yang akan terjadi pada dirinya di kemudian hari (Folk & Folk, 2017). 

Wanita yang mengalami infertilitas dalam penlelitian ini mengalami ketakutan pada sesuatu 

yang akan datang dan bukannya saat ini. Selain itu, menurut Albayrak & Günay (2007), alasan 

dari semua stres yang diungkapkan oleh wanita yang mengalami infertilitas adalah adanya 

perasaan iri. Sesuai dengan hal tersebut, wanita yang mengalami infertilitas dalam penelitian 

ini mengungkapkan bahwa dirinya merasa iri pada orang lain yang memiliki anak. 

Wanita yang mengalami infertilitas dalam penelitian ini pada awalnya memiliki 

keinginan untuk menunda kepemilikian anak. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Menning 

(1980) bahwa sebagian besar orang-orang yang menunda untuk memiliki anak tidak 

menyiapkan diri bahwa ia akan mengalami infertilitas dan menganggap bahwa mereka bisa 

memiliki anak kapanpun mereka mau. Kecemasan merupakan salah satu hal yang paling 
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banyak dialami oleh seseorang dengan infertilitas saat menghadapi masa krisisnya (Menning, 

1980). Masa krisis yang dialami oleh wanita dengan infertilitas terus berputar dari 

pengharapan, kehilangan dan keputusasaan (Allan & Mounce, 2015). Selama mengalami 

perasaan-perasaan tersebut, wanita yang mengalami infertilitas dapat merasa semakin cemas 

ataupun merasa lebih tenang dikarenakan sikap dari dirinya sendiri maupun lingkungan. 

Infertilitas yang dialami oleh seorang wanita dapat mengakibatkan dampak-dampak 

tertentu dalam kehidupannya. Daar & Merali (2002) menjelaskan dampak infertilitas pada 

sebuah kontinum dari level satu sampai level enam. Beberapa dampak yang disebutkan oleh 

Daar & Merali (2002) yang dirasakan oleh wanita yang mengalami infertilitas pada penelitian 

ini seperti perasaan takut pada masa depannya, masa banyak menangis, memikirkan opsi 

perceraian, dan merasa tidak akan ada yang bisa menolong. Selain itu, wanita yang mengalami 

infertilitas pada penelitian ini juga merasa tidak nyama akibat cibiran dan pertanyaan yang 

berulang kali dari orang-orang di sekitarnya. 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wanita 

yang mengalami infertilitas memanifestasikan kecemasan mereka ke dalam empat bentuk 

respon yaitu fisiologis, behavioral, kognitif dan afektif. Meskipun faktor-faktor yang dirasakan 

oleh masing-masing wanita yang mengalami infertilitas berbeda-beda, namun pada umumnya 

faktor penentu terjadinya kecemasan pada wanita yang mengalami infertilitas adalah 

ketakutan-ketakutan yang dirasakan. Kecemasan pada wanita yang mengalami infertilitas 

memiliki dinamika yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik 

individu, dukungan sosial, stresor yang dialami, dan lain sebagainya. Selama proses 

menghadapi masa krisis, wanita yang mengalami infertilitas akan merasakan perputaran 

harapan, kehilangan dan putus asa. Dampak yang dirasakan oleh wanita yang mengalami 

infertilitas selain adanya perasaan cemas dapat bermacam-macam. Dampak yang paling 

menonjol adalah cibiran dari orang-orang di sekitar wanita yang mengalami infertilitas. 

Wanita yang mengalami infertilitas disarankan untuk mencari dukungan sosial dalam 

bentuk dukungan emosional dari pasangan, keluarga dan teman dekat serta mencari dan 

menemukan strategi koping konstruktif yang sesuai dan dapat diterapkan bagi dirinya agar 
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bisa mengurangi kecemasan yang dialami. Suami dari wanita yang mengalami infertilitas 

disarankan untuk memberikan dukungan sosial, baik dalam bentuk dukungan instrumental 

maupun dukungan emosional pada istrinya. Masyarakat yang berinteraksi secara langsung 

dengan wanita yang mengalami infertilitas diharapkan tidak mengutarakan kalimat-kalimat 

tidak menyenangkan dan mengurangi frekuensi pertanyaan yang sama mengenai keadaan 

tersebut pada wanita yang mengalami infertilitas. kemudian, penelitian selanjutnya dapat 

mengkaji lebih dalam mengenai dampak lain yang mungkin dirasakan oleh wanita yang 

mengalami infertilitas, mengkaji bagaimana kecemasan ataupun dampak lain yang dirasakan 

oleh laki-laki atau pihak suami, atau mengkaji tentang bagaimana strategi koping yang 

dilakukan oleh wanita yang mengalami infertilitas untuk mengatasi kecemasan yang 

dirasakan. 
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