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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana dukungan yang diberikan suami kepada 
primigravida yang mengalami kecemasan serta untuk mengetahui dampak dari dukungan tersebut. 
Primigravida cenderung cemas dan takut akan keadaan dirinya dan janin, dan khawatir akan 
ketidakmampuan primigravida menjadi seorang ibu. Dukungan sosial dan hubungan perkawinan 
menjadi salah satu faktor resiko terhadap kecemasan kehamilan dan dukungan suami menjadi salah 
satu bagian di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dan wawancara 
terhadap subjek sebagai teknik penggalian data. Teknik pengorganisasian dan analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini ialah teknik milik Miles dan Huberman yang memiliki tiga aktivitas yang 
secara terus-menerus dilakukan hingga data jenuh, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 
drawing/verification. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa dukungan suami terhadap 
primigravida yang mengalami kecemasan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dukungan fisik, dukungan 
psikologis, dan dukungan informasional.  
 

Kata kunci: dukungan suami, kecemasan kehamilan, primigravida 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to seek how supports gave by husband to primigravida who had anxiety 
and to discover the effect. Primigravida tended to be anxious and afraid with her and her fetus 
conditions, and worried with her inability to be a mother. Social supports and marital relationship 
were either the risk factors toward pregnancy anxiety and husband’s supports is part of it. This study 
was a descriptive case study and interview towards participants as a method to collecting data. Miles 
and Huberman’s Method were used to organize and analyze the data for this study with three activities 
(data reduction, data display, and conclusion drawing/verification) which was continuously being 
done until the data has been saturated. The results of this study shown that husband’s supports 
toward primigravida who had anxiety can be categorized as three kind of supports, namely physical 
supports, psychological supports, and informational supports.  
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P E N D A H U L U A N  

Kehamilan merupakan peristiwa yang normal dan bagian penting dari kehidupan manusia. 
Kehamilan merupakan peristiwa biologis alami yang memengaruhi fisik melalui proses fisiologis yang 
kompleks (Gross & Pattison, 2007). Perubahan fisik pada kehamilan bergerak secara bertahap, namun 
pada akhirnya memengaruhi seluruh sistem organ wanita. Seluruh perubahan ini dimaksudkan agar 
dapat memberikan oksigen dan nutrisi pada janin yang sedang berkembang semasa kehamilan. 
Adapun gejala-gejala yang tampak adalah perubahan bentuk tubuh, secara konstan mengalami rasa 
mual pada masa awal kehamilan, berat badan yang bertambah secara signifikan di akhir masa 
kehamilan membuat wanita merasa cepat lelah dan napas menjadi lebih pendek. Perubahan sistem 
endokrin membuat wanita mudah merasa moody dan mudah menangis (Pillitteri, 2010). 

Selain peristiwa biologis yang alami, kehamilan juga merupakan peristiwa psikologis yang 
berupa transisi personal dan ditentukan oleh sosial dan budaya (Gross & Pattison, 2007). Wanita 
hamil akan mengalami masa transisi antara dua gaya hidup. Gaya hidup yang dimaksud ialah gaya 
hidup seorang wanita sebelum mempunyai anak dan gaya hidup seorang wanita sesudah memiliki 
anak. Kehamilan pun sering dianggap sebagai salah satu krisis pada kehidupan seseorang. Hal ini akan 
terjadi bila cara pandang berbeda terlalu jauh, seperti ketika kedua gaya hidup tidak dapat selaras, 
ketika langkah perkembangan yang harus diambil terlalu besar dalam waktu sembilan bulan 
(Lederman & Weis, 2009). 

Selama masa kehamilan, wanita akan dihadapkan pada penyesuaian-penyesuaian. Pertama, 
wanita akan mengalami proses di mana wanita sadar akan kemampuannya dalam melakukan 
perannya sebagai seorang ibu (perilaku seorang ibu). Rasa bahwa seorang wanita mampu dalam 
menjalankan perannya sebagai seorang ibu ini dapat terlihat melalui proses mengembangkan 
keterikatan secara batin pada janin dan dipercaya bahwa proses dimulai pada saat hamil dan berlanjut 
setelah kelahiran (Rubin, 1984, dalam Hart & McMahon, 2006). Rasa mampu atau kesadaran akan 
peran sebagai seorang ibu ini bila tidak berkembang dengan baik, akan membuat calon ibu kurang 
mengembangkan perasaan-perasaan positif terhadap janin atau tidak bisa menerima kehamilannya 
dan tuntutan sebagai seorang ibu (Lerum, dkk, 1989, dalam Hart & McMahon, 2006).  

Selain representasi wanita terhadap perannya sebagai seorang ibu, terjadi juga 
berkembangnya kedekatan atau keterikatan dengan sang janin. Hal ini diwujudkan dalam bentuk 
perilaku peduli dan bertanggung jawab akan janin yang sedang dikandung. Bentuk-bentuk 
perkembangan kedekatan antar ibu dan janinnya berupa mengkonsumsi makanan yang baik, tidak 
merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, berinteraksi pada janin, seperti mengusap perut dan berbicara 
kepada bayi yang berada dalam kandungan. Persiapan fisik seperti membeli baju bayi dan 
perlengkapan lainnya, membicarakan nama dan masa depan bayi bersama pasangan, dan membaca 
buku mengenai perkembangan anak serta menghadiri kelas persiapan menjadi seorang ibu juga dapat 
dilakukan (Leifer, 1977; Salisbury, dkk, 2003, dalam Hart & McMahon, 2006). Tidak semua calon ibu 
dapat menjalani proses ini dengan baik, terkadang kedekatan terhadap janin terhalang karena adanya 
pemikiran dan perasaan negatif terhadap sang calon bayi. Tidak mengakui kehadiran sang janin, 
seperti terus menggunakan baju yang tidak sesuai, berperilaku seperti tidak sedang hamil, tidak 
memperhatikan kesehatan janin atau persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, atau bahkan dapat 
berpikir dan benar-benar melukai janin (Condon, 1993; Raphael-Leff, 1983, dalam Hart & McMahon, 
2006). Selain itu, wanita hamil cenderung lebih tidak menerima dirinya sendiri, sehingga menciptakan 
masalah saat terjadi perubahan kepada dirinya dan menjadi semakin tergantung terhadap orang lain. 
ketergantungannya terhadap orang lain ini juga menyebabkan kebingungan bagi individu atau ibu 
hamil itu sendiri (Bailey & Hailey, 1986). 

Primigravida merupakan wanita yang sedang menjalani kehamilan untuk pertama kalinya. 
Menurut penelitian oleh Pramukti (2009) perasaan-perasaan yang tampak pada primigravida 
berbagai macam, seperti emosi yang fluktuatif , tidak yakin akan perannya ke depan menjadi seorang 
ibu, timbulnya rasa takut dan khawatir karena tidak siap akan menerima kehadiran bayi walaupun 
kehamilan merupakan hal yang diinginkan. Selain itu kekahwatiran akan bentuk tubuh, penjagaan 
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lebih baik kepada primigravida sendiri maupun kepada janin, dan rasa takut dan penurunan akan 
aktivitas seksual. 

Primigravida juga merasakan stress dan takut akan persalinan. Perasaaan takut ini muncul 
karena beberapa alasan seperti, primigravida tidak yakin akan mampu untuk menahan rasa sakit saat 
persalinan. Primigravida juga takut  akan persalinan karena tidak pernah memiliki pengalaman 
melahirkan sebelumnya. Selain itu, primigravida juga takut akan kematian ibu atau janin saat proses 
persalinan terjadi. Primigravida mengalami beberapa keterbatasan selama menjalani kehamilannya. 
Keterbatasan ini disebabkan oleh perubahan fisik dan juga bentuk tanggung jawab untuk menjaga 
janin. Primigravida mengalami keterbatasan dalam bentuk aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas 
sosial, berpergian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain itu, primigravida juga cenderung untuk 
mengurangi aktivitas seksual dan mengatur pola makan demi menjaga dan tidak melukai janin. 
Primigravida juga merasa tidak yakin dengan kemampuannya sebagai ibu karena berpikir tidak 
memiliki pengalaman sebelumnya. Selain itu, primigravida merasa tidak memiliki pengalaman 
sebelumnya dan juga merasa tidak cukup dewasa untuk bisa merawat bayi ke depannya. Hal ini 
akhirnya menyebabkan primigravida merasa tidak siap untuk menjadi seorang ibu meskipun 
kehamilan telah dipersiapkn sebelumnya. Primigravida juga merasa tidak mampu untuk membangun 
hubungan yang baik dengan bayinya karena tidak memiliki pengalaman sebelumnya untuk 
membangun ikatan dengan anak  ( (Soltani, Maleki, Shobeiri, Shamsaei, Ahmadi, & Roshanaei, 2017). 

Penelitian ilmiah yang selama ini dilakukan, banyak befokus pada keadaan psikologis apa saja 
yang bisa terjadi kepada wanita setelah melahirkan. Masih sedikit peneliti yang berfokus pada 
keadaan psikologis wanita selama masa kehamilannya. Salah satu keadaan psikologis yang dapat 
muncul ialah adanya kecemasan kehamilan.  

Kecemasan merupakan fenomena multidimensional yang meliputi, ketidakpastian kognitif 
mengenai tingkat kemungkinan individu berada dalam bahaya dan kemampuan individu dalam 
menghadapi ancaman, perasaan subjektif akan rasa takut dan kekhawatiran akan sesuatu yang akan 
datang atau antisipasi terhadap hal yang membahayakan, adanya tanda-tanda fisiologis seperti 
meningkatnya denyut jantung, berkeringat, tegang, dan diare, dan yang terakhir ekspresif atau 
menunjukkan perilaku seperti, ekspresi khawatir yang tampak pada wajah, dan menghindar secara 
aktif (kabur atau “flight”) atau menghindar secara pasif (kaku atau terhambat munculnya perilaku) 
terhadap hal yang dipersepsikan sebagai hal yang berbahaya (Cloninger, 1988). Kecemasan kehamilan 
sendiri ialah rasa cemas, takut dan memberikan perhatian khusus terkait dengan kehamilan, 
persalinan, dan kesehatan bayi dan pengasuhan ke depannya (Huizink, Mulder, Robles de Medina, 
Visser, & Buitelaar, 2004). 

Sebuah penelitian di India oleh Madhavanprabhakaran, D'Souza, & Nairy (2015) pada 500 
wanita hamil yang dilakukan pada bulan Juni 2004 hingga Juli 2005 menunjukkan bahwa seluruh 
wanita mengalami kecemasan tingkat moderat (71%) hingga berat (29%) pada trimester ketiga. 
Kehamilan trimester pertama hampir seluruh wanita mengalami kecemasan tingkat moderat (48,6%) 
hingga berat (48,4%) dibandingkan dengan trimester kedua. Prevalensi yang tinggi pada tingkatan 
moderat PSA (Pregnancy-Specific Anxiety) muncul pada ketiga trimester. Sedangkan di Indonesia, 
terdapat penelitian oleh Utami dan Lestari (2012). Penelitian tersebut dilakukan di RSUD Arifin 
Achmad Pekanbaru. Penelitian bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya perbedaan tingkat 
kecemasan kehamilan yang dialami oleh primigravida dan multigravida. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan ibu primigravida yang mengalami kecemasan berat sebesar 46,7% dan kecemasan 
sedang sebesar 43,3% sedangkan ibu multigravida yang mengalami kecemasan berat sebesar 3,3%, 
kecemasan sedang sebesar 72,3%, dan kecemasan ringan sebesar 23,3%.  

Beberapa penelitian tidak menyebutkan adanya keterkaitan antara usia ibu hamil dengan 
kecemasan kehamilan. Lain halnya dengan penelitian oleh Henderson dan Redshaw (2013), penelitian 
tersebut menyatakan bahwa ibu yang hamil pada usia remaja dan dua puluhan cenderung mengalami 
kecemasan pada masa kehamilannya. Menurut Henderson dan Redshaw (2013) adanya 
ketidakmampuan atau keterbatasan (seperti lingkungan yang tidak mendukung), wanita dengan fisik 
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atau psikis yang tidak sehat dalam jangka waktu yang panjang, dan tidak direncanakannya kehamilan 
tersebut, berhubungan erat dengan kecemasan pada masa kehamilan. Selain itu, menurut penelitian 
Henderson dan Redshaw (2013) menunjukkan bahwa wanita yang mengalami kecemasan pada masa 
kehamilannya memandang interaksinya dengan dokter dan bidan lebih negatif dan lebih 
memungkinkan untuk melaporkan bahwa salah satu dari staf rumah sakit tidak memberikan arahan 
untuk wanita tersebut atau tidak diperlakukan secara baik dan tidak dihormati.   

Dampak dari kecemasan kehamilan sendiri berbagai macam, seperti lahir prematur dan bayi 
lahir dengan berat badan yang rendah (Ding, et al., 2014), perangai yang sulit (difficult temperament) 
dan perilaku bermasalah (problem behavior) pada batita berusia 27 bulan (Gutteling, et al., 2005), dan 
perkembangan anak yang terhambat (Huizink, Robles de Medina, Mulder, Visser, & Buitelaar, 2003).   

Faktor-faktor yang dapat menjadi faktor resiko pada kecemasan kehamilan pun beragam, 
seperti sosio-demografis dan ekonomi, kepribadian, kejadian buruk yang pernah dialami, dukungan 
sosial dan hubungan perkawinan, faktor resiko yang berhubungan dengan kebidanan dan kehamilan 
(Biaggi, Conroy, Pawlby, & Pariante, 2016). Dukungan sosial bisa berupa menyediakan informasi yang 
memadai untuk menuntun ibu hamil dalam menjaga dirinya lebih baik lagi atau keinginan untuk 
mendapatkan pendampingan medis, dan orang yang mendukung bisa membantu dengan tugas yang 
mungkin sulit untuk dilakukan oleh ibu  hamil. Orang yang mendukung ibu hamil juga dapat 
menyediakan kenyamanan atau afeksi yang dapat membantu mengurangi stress pada masa 
kehamilan. Dukungan di atas akan dianggap sebagai hal yang berharga bagi ibu hamil jika diberikan 
oleh suami (Reis & Sprecher, 2009).  

Dukungan sosial merupakan adanya sumber daya psikologis dan materi yang memberikan 
manfaat pada kemampuan individu dalam menghadapi stress. Dukungan ini bisa didapat dari mana 
saja, seperti pasangan, keluarga, teman, profesional, atau komunitas dari individu yang memerlukan 
dukungan tersebut. Individu yang memiliki dukungan sosial, biasanya merasa dicintai, berharga, dan 
menjadi bagian dari lingkungan tersebut  (House, 1981). Dukungan sosial Menurut House (1981) 
dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu emotional support, instrumental support, informational support, 
dan/atau appraisal support. Bentuk-bentuk dukungan sosial yang diberikan pada ibu hamil berupa 
dapat diandalkan saat ibu hamil membutuhkan bantuan (baik bantuan tenaga maupun finansial), 
dapat diandalkan saat mengalami masalah, dapat diandalkan saat ibu hamil mengalami stress, dapat 
menerima segala kondisi ibu hamil, dan dapat diandalkan untuk menghibur ibu hamil disaat kecewa 
ataupun sedih. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti ibu, ayah, suami, 
saudara perempuan, ataupun saudara laki-laki (Ahmed, Fadel, & Khedr, 2017). 

Dukungan suami menjadi hal yang penting terutama untuk memberikan semangat dan rasa 
percaya diri bagi ibu untuk bisa melewati masa kehamilan dan persalinan. Istri yang tidak 
mendapatkan dukungan dari suami di masa kehamilannya, akan merasa kesepian dan berpikir bahwa 
suaminya tidak mengerti apa yang dialami oleh istrinya (Darvill, Skirton, & Farrand, 2010). Dukungan 
suami ini bisa berupa empati, kooperatif, kesediaan (berbagi dan komunikasi), dapat dipercaya (dapat 
diandalkan). Hal-hal seperti menjadi lebih protektif, memberikan bantuan saat dibutuhkan, dan 
menemani saat melakukan kunjungan ke dokter. Suami juga dapat mendukung dan dapat memberikan 
kekuatan pada ketidakyakinan, kerentanan, dan ketergantungan istri, terutama jika istri 
memunculkan perilaku negatif pada masa kehamilannya. Hal ini menunjukkan bahwa sang suami 
peduli dengan istrinya yang sedang menjalani kehamilan (Lederman & Weis, 2009). 

Penelitian oleh Adelina (2014) dilakukan di Puskesmas Turi Sleman. Penelitian bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi 
persalinan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif cross sectional. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan suami dengan kecemasan ibu hamil dalam 
menghadapi persalinan dengan nilai signifikansi Pvalue= 0,011 dan correlation coeficient sebesar 
0,383. Penelitian kedua dilakukan oleh Saputra, Mubin, dan Sayono (2013). Penelitian dilakukan di 
BPS NY. Murwati Tony AMD. Keb kota Semarang. Penelitian bertujuan untuk  mengetahui hubungan 
antara dukungan suami terhadap tingkat kecemasan ibu primigravida pada trimester ketiga. Hasil 
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penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan kecemasan ibu 
primigravida. Dukungan suami dengan kecemasan ibu primigravida berkorelasi secara negatif, yaitu 
semakin baik dukungan suami maka ada kecenderungan tingkat kecemasan ibu primigravida semakin 
menurun. Penelitian ketiga dilakukan oleh Puspito (2012) mengenai hubungan dukungan suami 
dengan tingkat kecemasan ibu primigravida pada trimester ketiga. Penelitian dilakukan di RSD Dr. 
Soebandi Jember dengan tujuan mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan tingkat 
kecemasan ibu primigravida trimester III. Penelitian menggunakan metode kuantitatif cross sectional 
dengan melakukan survei analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu primigravida trimester III dengan hasil p-value 
(0,043) < α (0,05).  

Hasil dari penelitian-penelitian di atas pun menunjukkan bahwa kecemasan kehamilan muncul 
pada primigravida dan multigravida. Selain itu, penelitian-penelitian di atas juga menunjukkan adanya 
korelasi negatif antara dukungan suami terhadap kecemasan kehamilan. Korelasi negatif sendiri dapat 
diartikan dukungan suami berbanding terbalik dengan kecemasan kehamilan, jadi jika dukungan 
keluarga atau dukungan suami tinggi, kecemasan kehamilan akan cenderung rendah. Oleh karena itu, 
penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk bisa mendapatkan gambaran secara deskriptif bentuk 
dukungan suami terhadap istrinya yang mengalami kecemasan pada masa kehamilan pertama setelah 
diketahui melalui beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada hubungan 
berbanding terbalik antara dukungan suami terhadap kecemasan kehamilan dan dijelaskan dalam 
penelitian sebelumnya bahwa primigravida lebih banyak yang mengalami kecemasan tingkat berat. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus 

deskriptif. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai dukungan  suami, khususnya dukungan 
suami terhadap primigravida yang mengalami kecemasan. Dukungan suami dalam konteks ini 
meliputi beberapa area yang harus diperhatikan untuk dapat memenuhi kebutuhan istrinya, yaitu 
dukungan instrumental berupa perilaku kooperatif yang dilakukan sang suami kepada sang istri, dapat 
dipercaya atau dapat diandalkan, memanjakan istri, memberikan banyak perhatian, dan lebih protektif 
terhadap istri. Selain itu, dukungan informational yang berupa kesediaan untuk berbagi dan 
berkomunikasi dan keterlibatan suami dalam kehamilan sang istri yang dapat diwujudkan dengan 
menghadiri kelas-kelas kehamilan dan melahirkan, serta menemani sang istri setiap melakukan 
kunjungan ke dokter. Dukungan emotional dapat berupa berempatinya suami terhadap istrinya, sikap 
lembut yang ditunjukkan, sikap mendukung dan memberikan kekuatan untuk menjalani masa 
kehamilan, dan sikap toleran dan memahami keadaan mood sang istri. Penelitian ini menggunakan 
wawancara yang dilakukan kepada suami sebagai bentuk penggalian data. Metode milik Miles dan 
Hubberman dijadikan sebagai teknik pengorganisasian dan analisis dalam penelitian ini. Wawancara 
terhadap istri dan orang lain yang tinggal di tempat yang sama dengan subjek (bila ada) dilakukan 
sebagai bentuk triangulasi sumber untuk mengetahui kredibilitas dari data yang didapatkan. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh suami 

terhadap primigravida dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dukungan fisik, dukungan psikologis, 

dan dukungan informasional.  

Dukungan Fisik merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan suami untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan, memberi bantuan dan atau menjaga primigravida 

selama masa kehamilan. Ada pun dukungan fisik penulis bagi dua berdasarkan data yang 
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diperoleh, yaitu usaha untuk menjaga primigravida dan usaha untuk memfasilitasi 

primigravida. Usaha  untuk menjaga primigravida merupakan segala bentuk cara yang 

dilakukan suami untuk menjaga primigravida selama masa kehamilannya. Sedangkan usaha 

untuk memfasilitasi primigravida merupakan segala bentuk cara yang dilakukan suami untuk 

memfasilitasi primigravida selama masa kehamilan, seperti memberi bantuan atau memenuhi 

kebutuhan dan atau keinginan primigravida. 

Dukungan Psikologis merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan suami untuk 

memberikan dukungan yang dapat mengelola kondisi psikologis primigravida selama masa 

kehamilan. Ada pun dukungan psikologis penulis bagi dua berdasarkan data yang diperoleh, 

yaitu usaha untuk menjalin komunikasi dengan primigravida dan usaha untuk mengelola 

kecemasan primigravida. Usaha untuk menjalin komunikasi dengan primigravida adalah 

segala bentuk cara yang dilakukan suami untuk membangun komunikasi dengan primigravida 

selama kehamilan. Sedangkan usaha untuk mengelola kecemasan primigravida adalah segala 

bentuk cara yang dilakukan suami untuk mengelola kecemasan yang dialami istri selama 

kehamilan. 

Dukungan Informasional merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan suami untuk 

memperoleh informasi mengenai kehamilan. Ada pun dukungan informasional penulis bagi 

dua berdasarkan data yang diperoleh, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi melalui 

orang lain dan usaha untuk mendapatkan informasi melalui media. Usaha untuk mendapatkan 

informasi melalui orang lain adalah pencarian informasi melalui orang lain, seperti dokter, 

orang tua, atau orang yang lebih berpengalaman. Sedangkan usaha untuk mendapatkan 

informasi melalui media merupakan pencarian informasi melalui media, seperti internet, 

media sosial, atau buku dan majalah. 

Tabel Integrasi Hasil Data Ketiga Subjek 

Aspek  Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Dukungan 
Fisik 

Usaha untuk 
menjaga 

primiravida 

Tidak 
mengizinkan 
istri membawa 
kendaraan 
sendiri 
 
Mengantarkan 
istri berpergian 
 

Mengurangi 
goncangan pada 
istri dengan cara 
mengurangi 
intensitas keluar 
rumah 
 
Menjaga pola 
makan istri 

Melihat kondisi 
fisik dan psikis 
istri 
 
Mengurangi 
untuk 
berkendara 
dengan 
kecepatan tinggi 



Gambaran Dukungan Suami terhadap Primigravida yang Mengalami Kecemasan 56 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 50-65 

  

 

Mengingatkan 
untuk jangan 
terlalu lelah 
beraktivitas 
 
Sering berada 
di Surabaya 
untuk berjaga-
jaga 

 
Menanyakan 
keadaan istri ketika 
kondisi sedang 
menurun 

Usaha untuk 
memfasilitasi 
primigravida 

Membantu 
bersih-bersih 
rumah 
 
Menemani istri, 
mempersiapkan 
kebutuhan 
menjelang 
melahirkan 
 
Memberikan 
perhatian 
 
Mengerti 
tindakan apa 
yang harus 
dilakukan bila 
terjadi sesuatu 

Membantu 
pekerjaan rumah 
 
Mengantarkan 
kontrol ke dokter 
 
Bersikap sesuai 
dengan 
pemahaman subjek 
terhadap istri 
 
Memberikan 
perhatian 
 
Memanjakan istri 

Membantu dan 
mendampingi 
pekerjaan rumah 
 
Mengantar pergi 
dan menjemput 
ketika istri 
pulang malam 
 
Meminta 
bantuan orang 
tua atau mertua 
untuk menemani 
kontrol ke 
dokter 
 
Menuruti apa 
yang diinginkan 
istri 
 
Mencari tahu 
bagaimana 
membuat istri 
merasa lebih 
baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Usaha untuk 
menjalin 

komunikasi 
dengan 

primigravida 

Sering berada 
di Surabaya 
Mengajak istri 
mengobrol dan 
bercerita 
 
Memahami 
keluh kesah 
istri 

Bersikap tegas dan 
kooperatif kepada 
istri 
 
Mendiskusikan 
segala persoalan 
kepada istri 
 
Berbicara baik-baik 
jika sedang 
bertengkar dengan 
istri 

Terbuka dengan 
istri 
Berbincang dan 
bercerita dengan 
istri 
 
Menanyakan 
langsung kepada 
istri mengenai 
kondisi istri 
 
Membangun 
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Dukungan 
Psikologis 

 

 
Menyemangati dan 
mengingatkan istri 
bahwa anak adalah 
rezeki yang 
diberikan oleh 
Tuhan 

komunikasi 
dengan istri dari 
sebelum 
menikah 

Usaha untuk 
mengelola 
kecemasan 

primigravida 

Hypnoborthing 
 
Mengingatkan 
untuk banyak 
berdoa 
 
Mempersiapkan 
kelengkapan 
bayi dan 
vitamin untuk 
istri selama 
hamil 
 
Menemani istri 

Menenangkan dan 
menasehati istri 
 
Menyampaikan 
saran yang sesuai 
dengan 
kepercayaan 
 
Memanjakan dan 
mengajak istri 
berkeliling jika 
sedang kepikiran 
mengenai 
kehamilannya 

Menenangkan 
istri ketika 
merasa cemas 
dengan memeluk 
istri 
 
Menanyakan apa 
yang menjadi 
masalah atau 
apa yang 
membuat istri 
cemas 
 
Mencarikan 
solusi dan 
mendampingi 
istri 
 
Mendengarkan 
keluh kesah istri 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dukungan 
Informasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usaha untuk 
mendapatkan 

informasi 
melalui 

orang lain 

Melalui adik 
mengenai 
informasi 
mengenai 
Hypnobirthing 
 
Melalui dokter 
mengenai 
vitamin dan gizi 
baik untuk ibu 
dan untuk janin 
 
Melalui Om 
mengenai 
keadaan ibu 
hamil 
Berdiskusi 
dengan istri 
mengenai 

Melalui dokter 
mengenai pola 
makan dan 
larangan-larangan 
selama hamil 
 
Orang tua 
 
Orang yang lebih 
berpengalaman 
 
Berdiskusi dengan 
istri yang lebih 
paham dan 
mendiskusikan 
hasil membaca 
jurnal 

Melalui dokter 
mengenai saran-
saran selama 
kehamilan dan 
konsumsi yang 
minum/makan 
diperbolehkan 
 
Melalui ibu 
subjek mengenai 
apa saja gejala-
gejala fisik yang 
wajar muncul 
saat hamil 
 
Berdiskusi 
dengan istri 
mengenai 
informasi yang 
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informasi 
kehamilan yang 
di dapat 

didapatkan dan 
yang bisa 
dijalankan 

Usaha untuk 
mendapatkan 

informasi 
melalui 
media 

Membaca 
majalah “Ayah 
Bunda” 
menggantikan 
istri yang sibuk 
bekerja 
 
Mencari 
informasi 
mengenai 
kontraksi palsu 

Melalui internet 
mengenai proses-
proses kehamilan 
dan mencari jurnal-
jurnal kedokteran 
 
Melalui youtube 

Melalui internet 
dan youtube 
mengenai 
kehamilan dan 
cara membuat 
istri merasa 
lebih baik 

Dampak Dukungan Suami 

Istri merasa 
baik-baik saja 
 
Istri merasa 
subjek bisa 
sigap 
menangani 
situasi 
 
Istri merasakan 
kasih sayang 
subjek 
 
Istri merasa 
subjek juga ikut 
andil dalam 
kehamilan 

Istri tidak 
berpikiran terlalu 
jauh mengenai 
kehamilannya 
 
Istri tidak 
berpikiran negatif 
mengenai 
kehamilannya 
 
Istri merasa rileks 
 
Istri memasrahkan 
diri akan 
kehamilannya 

Istri tidak 
berpikiran yang 
aneh-aneh 
mengenai 
kehamilan dan 
gejala-gejala 
yang muncul 
 
Istri merasa 
beruntung 
memiliki suami 
seperti subjek 
 
Istri merasa 
senang dan 
terharu karena 
diperhatikan 
oleh subjek 

Tabel Integrasi Hasil Data Ketiga Subjek 
 

D I S K U S I  

Dukungan-dukungan yang diberikan suami kepada istrinya bisa jadi sangat beragam. 

Menurut Lederman dan Weis (2009) dukungan ini bisa berupa  suami yang diharapkan 

mampu untuk bisa berempati yang didukung dengan active listening, memberikan sikap 

mendukung, memahami, dan dapat memberikan kekuatan pada ketidakyakinan, kerentanan, 

dan ketergantungan istri, atau bahkan jika istri memunculkan perilaku negatif pada masa 

kehamilannya.  Selain itu, kelembutan dan kepedulian merupakan hal yang penting dalam 

area empati yang dapat diberikan oleh suami terhadap istrinya yang sedang hamil.   
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(Lederman & Weis, 2009). Secara umum subjek 1 dan subjek 3 menitikberatkan pada 

komunikasi untuk bisa memahami sang istri selama kehamilannya, baik melalui perbincangan 

sehari-hari atau melalui karakter istri subjek. Subjek 2 sendiri memiliki cara yang sedikit 

berbeda, subjek 2 memahami istri melalui fitrah laki-laki dan fitrah perempuan, sesuai 

dengan kepercayaan subjek, agar bisa secara tepat bersikap tegas dan kooperatif. Kooperatif 

yang dimaksud adalah dengan memberikan kelembutan pada istri sesuai dengan fitrah wanita 

yang mengedepankan hati sehingga perlu untuk mengkombinasikan sikap lembut.  

Kepedulian yang ditunjukkan beragam, seperti melakukan sesuatu untuk membuat 

istri merasa lebih baik setelah menceritakan kondisinya semasa hamil, sering menemani istri, 

menyemangati istri, mengingatkan bahwa kehamilan merupakan sebuah prestasi dan rezeki 

bagi mereka, menunjukkan kepedulian melalui sikap terbuka yang akhirnya membuat istri 

merasa leluasa untuk bercerita, baik secara langsung maupun melalui media jika memang 

terpisah. Bila sang istri merasa gelisah atau mengalami perubahan pun ada usaha untuk 

menenangkan dan berdoa dan juga berikhtiar kepada Tuhan, baik dilakukan oleh individu itu 

sendiri mau pun istri yang bersangkutan. 

Suami juga dapat meyakinkan istri bahwa semua yang dijalani akan baik-baik saja, bagi 

sang istri maupun sang calon bayi  (Lederman & Weis, 2009). Subjek 1 dan subjek 2 

menunjukkan adanya usaha untuk meyakinkan istrinya mengenai kehamilannya dengan cara 

yang berbeda. Subjek 1 meyakinkan istrinya dengan cara mempersiapkan segala kelengkapan, 

materi, perlengkapan bayi, dan gizi bagi bayi. Subjek 1 melakukan ini dengan harapan istri 

tidak panik selama menjalani kehamilannya karena suami telah mempersiapkan semuanya. 

Sedangkan subjek 2 meyakinkan istrinya dengan cara menenangkan istri, menasihati, dan 

memberikan saran untuk memenuhi saran-saran yang diberikan dari dokter sebagai usaha 

bagi yang terbaik untuk janin dan ibunya. Perkataan-perkataan yang menenangkan, 

mengingatkan kepada kebesaran Tuhan, terus dilakukan subjek kepada istrinya secara 

berhari-hari sehingga  istri merasa tenang dan merasa semua akan baik-baik saja. 

Selain itu, Lederman dan Weis (2009) menyatakan bahwa suami memberikan toleransi 

kepada mood swings yang dialami sang istri, dan suami memahami bahwa meningkatnya 

labilitas emosi merupakan karakteristik dari kehamilan.  Menurut penuturan di atas, diwakili 

oleh subjek 3 yang merupakan individu yang sabar dan tenang, subjek juga mengetahui saat 
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di mana istrinya merasa gelisah (seperti yang telah dijelaskan subjek mengetahui bila ada 

perubahan yang terjadi pada istri) sehingga memaklumi keadaan istrinya. 

Semakin suami memiliki empati yang besar terhadap istrinya yang hamil, semakin 

kooperatif pula suami dalam menghadapi keterbatasan yang dialami istri saat hamil. Suami 

akan menjadi lebih protektif dan bijak, dan memanjakan istri lebih dari saat istri tidak hamil, 

istri yang sedang hamil mendapatkan lebih banyak perhatian dari suaminya  (Lederman & 

Weis, 2009). Ketiga subjek secara umum memberikan perhatian pada istri dengan melakukan 

hal yang sama, yaitu membantu istri mengerjakan pekerjaan rumahnya, seperti bersih-bersih 

rumah. Selain itu, subjek 1 dan subjek 3 juga mengantarkan istrinya berpergian. Subjek 1 

sendiri sangat memahami vitamin dan makanan untuk istrinya. Selain itu, Subjek 2 juga akan 

mengajak berkeliling istrinya jika sedang kepikiran mengenai janinnya. Jika subjek 3 tidak 

dapat memenuhi kebutuhan istrinya, subjek 3 akan meminta bantuan orang tua ataupun 

mertua nya. Subjek 3 juga merupakan orang yang bijaksana sehingga sering memberikan 

motivasi atau dorongan dan bersedia untuk mendengarkan keluh kesah istrinya. 

Ketiga subjek menunjukkan bentuk-bentuk sikap protektif selama masa kehamilan 

istri subjek dengan cara yang berbeda-beda. Tidak  mengizinkan istri untuk membawa 

kendaraan sendiri sehingga mengantarkan berpergian ke mana-mana, suami sering berada di 

Surabaya agar tidak terjadi masalah pada kondisi istri, dan juga mengatur jadwal kerja subjek 

untuk bisa berjaga karena istri subjek sudah akan melahirkan, mengurangi goncangan pada 

istri saat kehamilan trimester pertama dengan cara mengurangi intensitas keluar rumah bagi 

istri, istri lebih banyak beristirahat di rumah, menjaga pola makan yang disarankan dokter 

dan menghindari makanan-makanan tertentu, memperhatikan kondisi istri baik kondisi fisik 

maupun kondisi psikisnya, mengurangi untuk mengebut di jalan ketika berkendara dengan 

istri, Membantu istri untuk mencari solusi dan juga mendampingi istri juga membuat istri 

merasa terlindungi dan aman. 

Ketiga subjek juga menunjukkan adanya kekhawatiran akan keadaan sang istri selama 

masa kehamilan  (Lederman & Weis, 2009). Ada pun ketiga subjek memiliki caranya masing-

masing dalam menunjukkan bahwa subjek khawatir dengan keadaan istrinya. Subjek 1 akan 

segera melakukan tindakan seperti berusaha mengajak istri ke dokter jika istri mengalami 

tanda-tanda yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Subjek 2 akan menanyakan 

keadaan istri disaat kondisi istri menurun atau istri sedang merasa sakit. Subjek 3 akan 
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memperlihatkan rasa khawatir disertai kepedulian dengan melalui usaha untuk mencari tahu 

bagaimana untuk bisa membuat istri merasa lebih baik bila merasakan sakit. 

Selain itu, istri akan merasa sangat terbantu bila ia dapat berkomunikasi dengan 

mudah mengenai kehamilan dan persalinan kepada suaminya, dan suami yang berempati 

cenderung akan lebih terbuka dan terlibat dengan kehamilan istrinya. Menghadiri kelas-kelas 

kehamilan dan melahirkan untuk meningkatkan pemahaman akan proses melahirkan untuk 

dapat dijadikan kesempatan membantu istri menghadapi ketakutannya (Trainor, 2002, dalam 

Lederman dan Weis, 2009)  dan menemani istri setiap melakukan kunjungan ke dokter 

(Capogna, Camorcia, dan Stirparo, 2007; Trainor, 2002, dalam  Lederman dan Weis, 2009). 

Ketiga subjek memiliki sikap masing-masing dalam menunjukkan akan keterlibatannya 

terhadap kehamilan sang istri.  Ketiga subjek melakukan diskusi dengan istrinya mengenai 

kehamilan sebagai salah satu bentuk keterlibatan suami. Melakukan diskusi-diskusi dengan 

istri mengenai informasi yang didapatkan, mendiskusikan dengan orang-orang yang lebih 

berpengalaman, berdiskusi dengan istri mengenai kehamilan dengan cara masing-masing 

mencari informasi melalui jurnal-jurnal kedokteran yang bisa diakses melalui internet atau 

informasi lain yang didapat melalui youtube, kemudian saling membagikan ilmu yang telah 

didapat dengan satu sama lain.  

Selain itu, subjek juga mempertimbangkan berbagai macam hal bersama dengan istri, 

memilih untuk menanyakan langsung kepada istrinya mengenai kehamilan yang sedang 

dijalani, menanyakan sudah berapa lama usia kandungan dan bagaimana keadaan bayi yang 

dikandung. Subjek juga menanyakan hasil  atau informasi yang diperoleh setelah istri 

melakukan kunjungan ke dokter dan mendiskusikan informasi yang didapat untuk mencari 

yang terbaik. Selain melakukan diskusi, suami juga lebih paham akan usia kandungan istri, 

tekanan darah istri, gizi dan vitamin bagi istri dan mengerti mengenai kontraksi palsu, 

langkah apa yang harus diambil, dan kapan sebaiknya saat harus dilaksanakan tindakan 

tertentu sebagai keterlibatannya dengan kehamilan sang istri.  

Ketiga subjek mengaku tidak pernah menghadiri atau mengikuti kelas-kelas kehamilan 

dan melahirkan yang diperuntukkan kepada suami, namun ketiga subjek berusaha 

mendapatkan atau mencari informasi melalui orang lain atau media. Ketiga subjek mengaku 

mendapatkan informasi melalui, orang tua, mertua atau orang yang lebih berpengalaman, 

dokter, suster, internet, youtube, dan buku atau majalah parenting. Melalui informasi-
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informasi yang didapatkan Subjek 1 bersama istri memutuskan untuk mengikuti 

hypnobirthing sebagai salah satu cara untuk bisa membuat istri subjek merasa rileks saat 

bersalin dan mempercepat proses persalinan. Menurut penelitian oleh Imannura, Budhiastuti, 

dan Poncorini (2016, hal. 204) hypnobirthing sendiri dapat memiliki manfaat salah satunya 

seperti, mengurangi kecemasan serta ketakutan menjelang persalinan yang dapat 

menyebabkan ketegangan, rasa nyeri, dan rasa sakit saat persalinan, dapat membuat ibu 

merasa nyaman, santai, dan aman menjelang persalinan, dan juga memperlancar proses 

persalinan. Manfaat-manfaat ini sangat sesuai dengan alasan mengapa subjek dan istri subjek 

mengambil keputusan untuk mengikuti hypnobirthing.  

Melalui ketiga subjek juga, hanya subjek 3 yang belum pernah mengantarkan istrinya 

untuk kontrol ke dokter, namun subjek 3 meminta orang tua atau mertuanya untuk 

menemani sang istri. Menurut data yang didapat hanya istri dari subjek 1 yang meminta 

untuk ditemani dan dipegangi saat proses persalinan berlangsung, seperti apa yang 

dinyatakan Lederman dan Weis (2009), bahwa istri percaya dan dapat mengandalkan suami 

untuk bersamanya pada saat prosses persalinan. 

Subjek 2 menuturkan bahwa ia berusaha untuk membangun komunikasi yang baik 

dengan istrinya,  bahkan jika subjek dan istrinya sedang mengalami pertengkaran, subjek dan 

istrinya akan membuka pembicaraan mengenai kekurangan dan kesalahan masing-masing, 

saling meminta maaf, dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan atau kekurangan masing-

masing. Hal ini sedikit mencerminkan adanya usaha untuk tetap mempertahankan kondisi 

keduanya tetap kondusif dalam menyelesaikan masalahnya dengan adanya pembicaraan 

mengenai kesalahan dan kekurangan masing-masing, saling meminta maaf, dan mencari 

solusi terbaik meskipun menurut Lederman dan Weis (2009) sulit untuk bisa mengetahui 

apakah pasangan menyelesaikan masalahnya melalui argumen atau melalui diskusi yang 

dilakukan antar keduanya mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami sembari 

mempertahankan keadaan yang tenang dan adanya rasa percaya. 

Semua istri dari ketiga subjek menampakkan respon atau reaksi dari dukungan-

dukungan yang diberikan. Namun, dukungan yang secara signifikan dapat memberikan 

dampak pada masing-masing subjek berbeda. Subjek 1 memberikan dampak melalui 

usahanya untuk selalu berada di rumah dan menemani subjek. Subjek 2 memberikan dampak 

melalui usahanya yang secara terus-menerus menenangkan, memanjakan, dan mengingatkan 
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untuk pasrah kepada Tuhan terhadap istrinya. Subjek 3 sendiri usaha yang memberikan 

dampak berupa ketersediaan dirinya sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan mampu 

memahami kondisi sang istri.  

Diantara ketiga subjek, subjek 2 dan subjek 3 menghasilkan dampak yang sama 

terhadap istri subjek, yaitu membuat istri subjek merasa lebih tenang dan cemas yang dialami 

berkurang. Subjek 2 istrinya menjadi tenang dan berkurang rasa cemasnya dalam artian tidak 

lagi berpikiran terlalu jauh, berpikiran yang negatif, tubuh menjadi rileks, santai dan pasrah. 

Sedangkan subjek 3 menjadi tenang dan berkurang rasa cemasnya dalam artian tidak lagi 

berpikir yang aneh-aneh mengenai kehamilannya, merasa didukung, dan lebih bisa 

menikmati kehamilannya. Istri dari subjek 1 berbeda dari kedua istri subjek yang lain, isttri 

subjek 1 merasa bahwa dengan kehadiran suaminya semua akan baik-baik saja. Hal ini 

dikarenakan istri subjek 1 menganggap bahwa dengan adanya subjek 1 di rumah, bila ada 

situasi darurat, subjek 1 bisa dengan cepat dan sigap menanganinya.  

Secara umum dampak dari segala usaha yang dilakukan subjek 1, membuat istri dari 

subjek 1 merasakan kasih sayang yang diberikan suami tanpa harus diucapkan, istri juga 

merasa aman dan nyaman. Selain itu, istri juga bisa merasakan momen kehamilan anak 

pertama bersama subjek. Segala usaha dari subjek 2 membuat istrinya merasa terhindar dari 

rasa tidak tenang karena berpikiran terlalu jauh dan berpikiran negatif. Sedangkan segala 

usaha dari subjek 3 membuat istrinya merasa beruntung memiliki suami seperti subjek, istri 

subjek merasa senang dan terharu dengan usaha-usaha yang dilakukan sang suaminya di 

masa kehamilan . 

S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa dukungan suami terhadap 

primigravida yang mengalami kecemasan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dukungan fisik, 

dukungan psikologis, dan dukungan informasional.  

Dukungan fisik dikategorikan menjadi dua yaitu dukungan yang berupa usaha untuk 

menjaga primigravida dan usaha untuk memfasilitasi primigravida. Sedangkan dukungan 

psikologis, dikategorikan menjadi dukungan yang berupa usaha untuk menjalin komunikasi 

dengan primigravida dan usaha untuk mengelola kecemasan primigravida. Dukungan 

informasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu usaha mendapatkan informasi melalui orang 
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lain, seperti dokter, suster, dan orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, usaha 

mendapatkan informasi melalui media seperti melalui internet, youtube, dan buku/majalah. 

Dukungan-dukungan yang diberikan suami dapat menenangkan dan mengurangi 

kecemasan yang dialami istri. Selain itu, membuat istri merasa bahwa semuanya akan baik-

baik saja, membuat istri merasa rileks dan santai, merasa terharu, merasa mendapatkan kasih 

sayang, merasa senang, merasa aman dan nyaman. 
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