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Abstract
This research was conducted to examine the relationship between husband support
and State anxiety among primigravidal pregnant women in the third trimester in Bandung
using correlational method with survei techniques. Participants in this research are women
who were pregnant for the first time, doing a routine check-up at RSIA "X" Bandung, the
third trimester of pregnancy with age 20-35 years. The sample size in the population
according to the criteria are 30 women. The instrument used is State-Trait Anxiety Inventory,
made by Spielberger with validity start from 0.4 to 0.8. Instrument for measuring husband
support was taken from the theory of Social Support by House and Sarafino, with validity
start from 0.4 to 0,8. The results showed that the relationship between husband support and
State anxiety obtain correlation coeficient 0165, which means there is no relationship
between husband support with State anxiety among primigravidal pregnant women in RSIA
"X" Bandung, which means the State anxiety appeared by another factors besides husband
support.
Keywords : anxiety, trait anxiety, State anxiety, primigravidal pregnant woman, pregnancy,
husband support, social support.

I.

Pendahuluan
Wanita di Indonesia menganggap memiliki anak merupakan indikator menjadi wanita

yang sempurna, karena hal tersebut mengacu pada pemenuhan kebutuhan diri sebagai
seorang wanita, suami dan juga keluarga (Kartono, 2002). Kenyataan yang muncul di tengah
masyarakat, memiliki seorang anak tidak mudah, beberapa pasangan yang baru menikah ada
yang dengan segera mendapati istrinya hamil, tetapi tak jarang pula pasangan suami istri
harus menunggu bertahun-tahun sampai mereka dapat memiliki anak. Wanita yang baru
pertama kali hamil atau yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai wanita hamil
primigravida, biasanya akan menganggap kehamilan sebagai suatu pengalaman yang paling
indah dan membahagiakan sekaligus kerja keras yang cukup melelahkan. Banyak hal yang
harus dipelajari dan diadaptasi dari kehamilan mereka, karena ini merupakan pengalaman
pertama bagi mereka dalam menjalani kehamilan.
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Dr. Nuhonni S.A. (1996) juga mengatakan bahwa wanita hamil terutama
primigravida, pada umumnya akan mengalami kecemasan. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan Dr. Nuhonni A. (1990) kecemasan yang timbul pada wanita hamil primigravida
dapat disebabkan oleh beberapa faktor pencetus, seperti misalnya faktor ekonomi, yaitu
biaya-biaya yang diperlukan selama masa kehamilan maupun untuk biaya persalinan
nantinya, sampai biaya untuk membesarkan anaknya dan termasuk untuk biaya pendidikan
kelak. Selain itu rasa aman yang dibutuhkan wanita hamil untuk mempersiapkan
persalinannya dan juga kepercayaan dirinya menghadapi proses persalinan dimana ia akan
berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan bayi yang sedang dikandungnya.
Ketegangan dan ketakutan yang dirasakan wanita hamil primigravida menurut Dr.
Nuhonni S.A. (1996), biasanya akan berujung pada ketidakstabilan emosi wanita hamil
primigravida dan semakin menguat pada usia kehamilan yang memasuki trimester ketiga.
Dalam konteks ini, wanita hamil dapat menjadi mudah marah, kasar, bahkan menghina atau
menyakiti orang lain disekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Hani Rono
S.POG, para wanita hamil, terutama yang mengalami kehamilan untuk pertama kalinya
memang banyak sekali menunjukkan perubahan fisik dan mental yang cukup signifikan
dalam kehidupannya sehari-hari. Perubahan ini, terutama berkaitan dengan aspek fisiologis,
yang membuat para wanita hamil merasa kurang nyaman, sulit tidur dan makan, dan sebagai
dampaknya akan memunculkan gejala-gejala kecemasan, terutama di akhir-akhir masa
kehamilan. Menurut dokter tersebut, hal ini merupakan hal yang wajar, karena adanya
perubahan keseimbangan dari fisik dan mental sang calon ibu dalam menghadapi kelahiran
anak pertamanya.
Kecemasan yang dialami wanita hamil primigravida menurut Spielberger (1966)
merupakan State anxiety atau kecemasan sesaat, karena keadaan cemas tersebut, muncul serta
dialami wanita hamil primigravida hanya pada masa kehamilan. Gejala State anxiety pada
wanita hamil dipahami apabila wanita hamil tersebut merasakan gejala-gejala kecemasan
yang sebelum masa kehamilan tidak dijumpai pada dirinya. Sedangkan trait anxiety atau
kecemasan menetap pada wanita hamil primigravida merupakan kecemasan yang sudah ada
pada diri wanita hamil primigravida dan derajatnya cenderung stabil sepanjang masa
kehidupan. Dalam batas wajar, kecemasan dalam bentuk kekhawatiran sampai batas tertentu
bagi seorang wanita hamil primigravida merupakan hal yang normal. Kecemasan dalam
bentuk seperti itu akan berfungsi sebagai sistem alarm yang berfungsi memberikan sinyalsinyal atau tanda bahaya, sehingga wanita hamil primigravida akan menjadi lebih siap dan
siaga menghadapi keadaan yang akan muncul. Kesiagaan ini dibutuhkan agar wanita hamil
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primigravida akan tetap waspada menghadapi segala bentuk reaksi dari kehamilannya, baik
reaksi dari perubahan fisik maupun emosinya. Kesiagaan tersebut juga bermanfaat agar
wanita hamil primigravida bertindak hati-hati dan tidak melakukan hal yang dapat
membahayakan kehamilannya.
Kecemasan sendiri menurut Spielberger (1966) sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti kepribadian wanita hamil primigravida apakah memiliki trait anxiety yang
derajatnya tinggi ataupun yang derajatnya rendah, kemampuan wanita hamil primigravida
dalam beradaptasi dengan kondisi kehamilannya, kondisi lingkungan dimana wanita hamil
primigravida tinggal apakah wanita hamil tersebut memperoleh dukungan yang cukup dari
lingkungannya, dan juga hubungan yang dekat dengan keluarga, teman, sahabat, terutama
suami sebagai anggota keluarga terdekatnya.
Hasil survei yang dilakukan majalah Ayahbunda tahun 2000, mengatakan bahwa
wanita hamil membutuhkan rasa aman, dicintai, dikasihi dan juga tidak ingin merasa
ditinggalkan. Keterlibatan suami untuk memahami dan mengerti kondisi istrinya, ternyata
mempunyai pengaruh positif dalam menghadapi proses kehamilan. Keikutsertaan suami
secara aktif dalam masa kehamilan, menurut survei tersebut, sangat menentukan keberhasilan
wanita hamil primigravida dalam menghadapi proses persalinan nantinya. Dukungan suami
akan menambah kekuatan wanita hamil primigravida dalam menghadapi rasa takut dan
cemas selama kehamilannya sehingga wanita hamil primigravida akan memiliki kestabilan
emosi dan akhirnya berdampak positif pada kehamilan dan bayi yang dikandungnya.
Hasil riset yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community
Health Canada tahun 2000 juga menyatakan bahwa dukungan yang diberikan suami dalam
bentuk apapun selama masa kehamilan, seperti menemani wanita hamil memeriksakan
kandungan ke dokter atau sekedar memberi pijatan ringan dan hal lainnya terbukti
menurunkan resiko terkena hipertensi gestasional (hipertensi akibat kehamilan) yang
disebabkan oleh ketegangan emosi pada wanita hamil.
Dukungan suami yang dapat diberikan kepada wanita hamil menurut House dan
Sarafino (1990) terdiri dari dukungan informasi misalnya petunjuk-petunjuk mengenai dokter
kandungan terbaik di kota tempat tinggal mereka, dukungan instrumental seperti bantuan
nyata dalam membantu meringankan pekerjaan rumah tangga istri sebisa mungkin, dukungan
emosional yang mencakup mencintai dan menerima istri apa adanya, memberikan perhatian
khusus, ungkapan empati dan perhatian terhadap wanita hamil, sehingga wanita hamil dapat
merasa nyaman, aman, didukung dan menjadi bagian serta merasa dicintai oleh suaminya.
Dukungan penghargaan, yaitu dengan menghargai setiap usaha yang dilakukan wanita hamil,
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diantaranya dapat berupa pujian yang diberikan suami, evaluasi positif, membesarkan hati
atau setuju pada ide-ide atau perasaan wanita hamil. Dukungan-dukungan ini menyediakan
terbangunnya perasaan aman, harga diri, kompeten, dan bernilai yang kemudian akan
membuat seorang wanita hamil merasa bahwa dirinya mampu mengatasi segala macam
permasalahan yang tengah dihadapinya selama masa kehamilannya dan mencegah
munculnya kecemasan pada diri wanita hamil primigravida (House, 1984; Sarafino, 1990).
Cara wanita hamil menilai situasi atau peristiwa yang dihadapinya dan sumbersumber daya yang dimilikinya dinamakan cognitive appraisal. Cognitive appraisal
dipengaruhi oleh derajat trait anxiety yang ada dalam diri wanita hamil primigravida,
stimulus dari luar diri wanita hamil primigravida dan stimulus dari dalam diri wanita hamil
primigravida. Wanita hamil primigravida trimester ketiga akan menilai reaksi yang
dilakukan suami selama masa kehamilannya. Penilaian setiap wanita hamil primigravida juga
dapat berbeda-beda. Apabila wanita hamil primigravida menilai bahwa suaminya
memberikan dukungan terhadap dirinya, maka dapat memungkinkan terjadinya pengaruh
yang positif bagi wanita hamil. Seperti misalnya kesempatan yang diberikan oleh suaminya
untuk berdiskusi masalah keluhan yang dialaminya atau diskusi mengenai perasaan-perasaan
negatif yang muncul sehingga wanita hamil tersebut dapat mengembangkan strategi efektif
untuk mengatasi perasaannya dan memecahkan masalahnya secara aktif.
Ketika seorang wanita hamil mendapatkan dukungan dan penerimaan dari
pasangannya, maka hal tersebut akan mengurangi kecemasan yang ia rasakan. Sebaliknya,
jika dukungan suami yang seharusnya ia dapatkan tidak diterima, maka dapat mengakibatkan
timbulnya rasa cemas bagi wanita hamil. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh
Wortman & Dunkel Schetter (1987) dalam teori mengenai Buffering dan Direct Effect
Hypothesis. Dukungan suami akan mempengaruhi kecemasan yang dialami wanita hamil
primigravida dengan melindungi wanita hamil dari efek stress.
Mekanisme Buffering Effect Hypothesis memodifikasi respon individu terhadap
kecemasan setelah mereka menilai situasi yang dihadapi merupakan situasi yang penuh
stress. Sebagai contoh, wanita hamil yang memiliki dukungan yang tinggi dari suaminya
akan memiliki seseorang yang menyediakan penyelesaian, meyakinkan mereka bahwa
masalah yang dihadapinya itu bukanlah segalanya atau menyemangati mereka dengan
‘melihat   sisi   baiknya’   atau   ‘mengingatkan   keuntungan   yang   dimiliki’   dari   suatu   kejadian  
(Wortman & Dunkel Schetter ,1987). Sedangkan mekanisme Direct Effect Hypothesis,
diperoleh melalui dukungan suami melindungi wanita hamil yang secara langsung yang akan
memberikan pengaruh positif terhadap wanita hamil. Misalnya wanita hamil yang
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mendapatkan dukungan suaminya akan lebih teratur dalam hidup, bergaya hidup sehat dan
lebih memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa dirinya akan dapat melewati masa
kehamilan dengan baik dan mempersiapkan fisik dan mentalnya pada proses persalinan nanti.
Dukungan suami disini berperan melakukan kontrol terhadap wanita hamil agar tetap
menjaga kondisi kehamilannya sehingga wanita hamil merasa memiliki seseorang dimana ia
dapat bergantung secara positif.
Derajat State anxiety akan dipengaruhi secara langsung oleh cognitive appraisal. Bila
cognitive appraisal menilai suatu keadaan atau suatu stimulus sebagai ancaman, maka derajat
State anxiety akan meninggi, dan akan menurun derajatnya bila cognitive appraisal menilai
suatu stimulus tidak lagi mengancam. Jadi, naik dan turunnya derajat State anxiety sangat
tergantung dari berubah atau tidaknya cognitive appraisal terhadap suatu stimulus. Walaupun
memiliki stimulus yang sama yaitu kehamilan, wanita hamil memiliki penghayatan tinggi
rendah yang berbeda mengenai kehamilan tersebut, tergantung bagaimana mereka menilai
stimulus tersebut secara kognitif.
Kecemasan yang dialami wanita hamil dapat mengakibatkan hipertensi gestasional,
Pre-eklampsia atau kontraksi palsu yang muncul pada saat usia kehamilan belum cukup usia
untuk melahirkan, pendarahan, kelahiran prematur, dan post partum syndrome atau yang
lebih dikenal dengan baby blues syndrome. Dengan diberikannya dukungan suami terhadap
istri yang sedang hamil diharapkan dapat meredakan kecemasan yang dialami wanita hamil
sehingga risiko tersebut dapat dihindarkan. Berdasarkan uraian pemikiran diatas, maka
hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah: dukungan suami memiliki hubungan dengan
derajat State anxiety pada wanita hamil primigravida.
II.

Metodologi Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian korelasional

yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
antara dua variabel atau lebih (Suharsimi, 1995:326). Penelitian ini menggunakan metode
survei sebagai sarana pengumpulan data, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan
memberikan kuesioner yang telah disusun sebelumnya pada para responden untuk diisi
(Graziano, 2000). Sifat penelitian ini adalah ex post facto, artinya peneliti tidak melakukan
kontrol terhadap variabel penelitian, tetapi hanya mengamati sesuatu yang telah ada (Moh.
Nazir:34).
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Variabel dalam penelitian ini adalah dukungan suami dan derajat State anxiety wanita
hamil primigravida di Kota Bandung. Dalam penelitian ini dukungan suami merujuk pada
seberapa besar suami menampilkan diri sebagai orang yang dapat diandalkan, orang yang
memperhatikan, dan menganggap wanita hamil bernilai dan mencintai mereka pada wanita
hamil primigravida trimester  ketiga  di  RSIA  “X”  di  Kota  Bandung.  Dukungan suami terdiri
atas dukungan informasi, dukungan penghargaan, dukungan emosional, dan dukungan
instrumental yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang sedang hamil. Sedangkan State
anxiety menggambarkan derajat tinggi rendahnya kecemasan pada wanita hamil primigravida
dikarenakan adanya antisipan terhadap suatu situasi yang akan datang yang dianggap sebagai
bahaya dan ancaman yang muncul sesaat pada wanita hamil.
Untuk mengukur dukungan suami, digunakan kuisioner dukungan sosial dari Gotlieb
(1983) yang dimodifikasi oleh peneliti. Aspek-aspek yang diukur mengacu pada teori House
(1984) dan Sarafino (1990). Keseluruhan item berjumlah 30 item yang merupakan turunan
dari empat aspek yang dimiliki dukungan suami. Bila skor didapat diatas median, maka
derajat dukungan suami tinggi, dan sebaliknya bila skor dibawah median maka derajat
dukungan suami rendah. Semakin tinggi skor yang didapat maka dukungan suami yang
diterima seorang wanita hamil semakin tinggi. Alat ukur untuk memperoleh data tentang
derajatkecemasan State Trait Anxiety Inventory (STAI) disusun oleh Spielberger dan Gorsuch
(1966). STAI merupakan self report test dan bertujuan untuk mengukur konsep kecemasan
yang berbeda yaitu State anxiety dan trait anxiety. Komponen-komponen yang dimunculkan
dari data STAI yaitu tension, nervousness, worry dan apprehension. Masing-masing STAI
terdiri dari 20 item. 10 item berisi pernyataan negatif dan sepuluh item berisi pernyataan
positif. Tiap item terdiri dari 2 pilihan jawaban yaitu Sesuai dan tidak sesuai. Skor berkisar
dari 0 – 20, semakin tinggi skor menandakan semakin tinggi derajat anxiety yang dimiliki
seseorang. Skor yang lebih rendah dari median berarti State anxiety atau trait anxiety rendah
dan bila skor individu diatas median berarti State anxiety atau trait anxiety individu tinggi.
Untuk mendapatkan validitas kuisioner dukungan suami dan STAI maka peneliti
menggunakan internal consistency validity, yaitu melihat besarnya koefisien korelasi antara
skor responden pada suatu item dengan total skor aspek-aspek atau total skor keseluruhan.
Proses uji coba validitas alat ukur telah dilaksanakan pada 10 orang responden. Hasil
penghitungan korelasi spearman dari ke-20 item dalam alat tes STAI untuk State anxiety
berkisar antara 0.365, sampai 0.788, dengan rata-rata 0.5579, sehingga item-item alat tes
STAI untuk State anxiety dapat dianggap memiliki validitas yang tinggi, sehingga dapat
digunakan sebagai item untuk mengambil data. Sementara, hasil penghitungan korelasi
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spearman dari ke-20 item dalam alat tes STAI untuk Trait Anxiety berkisar antara 0.3685,
sampai 0.7688, dengan rata-rata 0.5333, yang berarti rata-rata item alat ukur STAI memiliki
validitas tinggi untuk Trait anxiety, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan data.
Sedangkan proses Try out (Uji coba) validitas alat ukur Dukungan Suami telah dilaksanakan
pada 10 orang responden dengan hasil penghitungan korelasi spearman dari ke-30 item
berkisar antara 0.465 sampai 0.8768, dengan rata-rata 0.6579, sehingga item-item alat tes
Dukungan Suami dapat dianggap memiliki validitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan
sebagai item untuk mengambil data.
Reliabilitas alat ukur berkenaan dengan konsistensi, ketelitian dan kemampuan alat
ukur tersebut di dalam menjaring informasi yang sama dari waktu ke waktu. Untuk
memperoleh reliabilitas dari kuesioner Dukungan Suami, maka pengujian akan dilakukan
dengan metode Alpha Cronbach yang dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows
versi 13.0. Setelah try out terhadap 10 orang responden kemudian dicari reabilitas test-retest
dari data STAI tersebut dengan hasil sebagai berkut : Korelasi untuk State anxiety r1 = 0,845
sedangkan Korelasi untuk Trait Anxiety r1 = 0,844 dengan kriteria reliabilitas tinggi.
Selain Kuesioner Dukungan suami dan STAI, maka para responden juga akan mengisi
kuesioner data pribadi, yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas wanita hamil
primigravida trimester   ketiga   di   RSIA   “X”   kota   Bandung,   dan   Kuesioner   data   penunjang  
yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adult attachment style.
Adapun, faktor-faktor yang akan digali sebagai data penunjang adalah: keterangan mengenai
relasi dengan suami pada saat ini, keterangan mengenai tempat tinggal (milik pribadi, orang
tua atau mertua), riwayat penyakit kandungan sebelum hamil, riwayat kelainan atau penyakit
kandungan yang di diagnosa dokter selama hamil.
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah wanita hamil primigravida trimester ke-3
yang memeriksakan  kandungan  di  RSIA  ‘X’  di  Kota  Bandung  dengan  karakteristik  sebagai  
berikut : berusia 20-35 tahun, status ekonomi menengah ke atas, usia pernikahan diatas 1
tahun, memiliki skor Kuisioner Trait Anxiety yang tinggi, diukur berdasarkan median.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu
pemilihan sekelompok responden yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang
diketahui sebelumnya (Sutrisno hadi, 1987). Untuk menghitung derajat hubungan digunakan
analisa data dengan menggunakan teknik korelasi. Oleh karena data yang diperoleh ada pada
skala ordinal, dan sampel yang berjumlah 30 orang, maka pengolahan data statistik
menggunakan   korelasi   spearman’s   rho.   Hipotesis   ditolak   jika   nilai   rs   >   0.39   dan   tingkat  
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signifikansi lebih besar dari 0.05, yang berarti terdapat hubungan antara Dukungan suami
dengan State anxiety
III.

Hasil Penelitian
Gambaran Responden Berdasarkan Usia
Responden dalam penelitian ini terdiri dari 30 orang wanita hamil primigravida yang

rutin  memeriksakan  diri  ke  RSIA  “X”  di  Kota  Bandung.  Usia  responden  berkisar  antara  24  
tahun sampai 35 tahun, dengan 36.7% responden berusia antara 20-25 tahun, 56.7%
responden berusia antara 26-30 tahun, dan 3.3% responden berusia 31-35 tahun. Artinya,
seluruh responden tersebut masuk ke dalam kriteria usia dewasa awal dengan jumlah paling
banyak pada usia 26-30 tahun, yaitu 56.7% orang.
Tabel I Gambaran Responden Berdasarkan Usia
Usia Responden
20 – 25
26 – 30
31 – 35
Total

Jumlah
11
17
2
30

Persentase
36,7%
56,7%
6,6%
100%

Gambaran Responden Berdasarkan Usia Kehamilan
Dari para responden, yang memiliki usia kehamilan memasuki trimester ketiga
kehamilan atau kehamilan yang berusia 7 – 9 bulan, sebagian besar responden memiliki usia
kehamilan 8 bulan yaitu sebanyak 50%. Sedangkan sisanya 30% dengan usia kehamilan 7
bulan dan 20% dengan usia kehamilan 9 bulan.
Tabel II Gambaran Responden Berdasarkan Usia Kehamilan
Usia Kehamilan
7 bulan
8 bulan
9 bulan
Total

Jumlah
9
15
6
30

Persentase
30%
50%
20%
100%

Gambaran Responden Berdasarkan Usia Pernikahan
Dari para responden yang memiliki usia pernikahan 1 sampai dengan 5 tahun,
sebagian besar responden memiliki usia pernikahan 1-2 tahun yaitu sebanyak 66,66%.
Responden dengan usia pernikahan 2-3 tahun sebanyak 20% dan sisanya diatas 5 tahun
sebanyak 13,33%.
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Tabel III Gambaran Responden Berdasarkan Usia Pernikahan
Usia Pernikahan
1 – 2 tahun
2 – 3 tahun
>5 tahun
Total

Jumlah
20
6
4
30

Persentase
66,67%
20%
13,33%
100%

Gambaran Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga
Dari 30 orang responden, 43.3% memiliki pendapatan keluarga dengan kisaran
2.000.000 sampai dengan 4.000.000 rupiah per bulannya, sedangkan 50% memiliki
penghasilan keluarga dengan kisaran 4.000.001 – 6.000.000 rupiah per bulannya dan 6,7%
lainnya memiliki pendapatan diatas 6.000.000 rupiah per bulannya.
Tabel IV Gambaran Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga
Pendapatan Keluarga
2.000.000 – 4.000.000
4.000.001 – 6.000.000
>6.000.000
Total

Jumlah
13
15
2
30

Persentase
43,3%
50%
6,7%
100%

Gambaran Responden Berdasarkan Tempat Tinggal
Dari 30 orang responden, 53,33% diantaranya menempati rumah milik pribadi
mereka, 30% lainnya masih tinggal bersama orang tua mereka dan sisanya sebanyak16,66%
tinggal bersama mertua mereka.
Tabel V Gambaran Responden Berdasarkan Tempat Tinggal
Tempat Tinggal
Pribadi
Orangtua
Mertua
Total

Jumlah
16
9
5
30

Persentase
53,33%
30%
16,67%
100%

Gambaran Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Kandungan sebelum
Hamil
Dari 30 orang responden, 6.66% dari keseluruhan responden pernah didiagnosa
menderita kista dalam rahimnya sebelum mereka hamil, 10% lainnya pernah menderita
penyakit hormonal atau ketidakseimbangan hormon. Lalu 6,6% reponden pernah menderita
tumor atau kanker, dan sebagian besarnya yaitu 76.66% tidak memiliki riwayat penyakit
kandungan.
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Tabel VI Gambaran Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Kandungan Sebelum Hamil
Riwayat Penyakit
Kista
Hormonal
Tumor / Kanker
Tidak ada
Total

Jumlah
2
3
2
23
30

Persentase
6,67%
10%
6,67%
76,66%
100%

Gambaran Responden Berdasarkan Gangguan pada Saat Hamil
Dari 30 orang responden, 13,33% diantaranya mengalami gangguan hipertensi selama
menjalani kehamilan, 13.33% lainnya pernah mengalami flek selama menjalani kehamilan,
3.33% dari mereka pernah mengalami preeclampsia dan 70% sisanya tidak mengalami
gangguan apapun selama kehamilan mereka.
Tabel VII Gambaran Responden Berdasarkan Gangguan Saat Hamil
Gangguan Saat Hamil
Hipertensi
Flek
Pre-eklampsia
Tidak ada
Total

Jumlah
4
4
2
21
30

Persentase
13,33%
13,33%
3,34%
70%
100%

Hasil Korelasi antara Dukungan Suami dan State Anxiety
Dari tabel dibawah, dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan antara dukungan suami
dengan derajat State anxiety pada para wanita hamil Primigravida pada Rumah Sakit Ibu dan
Anak   “X”.   Hal   ini   dapat   dilihat   dari   angka   korelasi   antara   Dukungan   Suami   dengan   State
anxiety yang menunjukkan nilai rs= 0.165 dengan taraf signifikansi yang rendah. Artinya
hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis Alternatif (Hi) ditolak, bahwa tidak ada hubungan
antara Dukungan Suami dengan derajat State anxiety pada kelompok sampel yang diteliti.
Tabel VIII Korelasi antara Dukungan Suami (DS) dan State Anxiety (SA)
Spearman’s  Rho

DS

Correlation
coefficient
Sig. (2-tailed)
N

DS
1.000

SA
0.165

.
30

0.383
30

Distribusi Skor Dukungan Suami
Dari tabel dibawah, dapat dilihat bahwa 33,3% wanita yang sedang mengandung
menghayati adanya dukungan suami yang rendah, sementara sisanya 66,7% menghayati
dukungan suami yang tinggi.
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Tabel IX Distribusi Frekuensi Skor Tinggi dan Rendah Frekuensi pada Dukungan Suami
Dukungan Suami
Rendah
Tinggi
Total

Jumlah
10
20
30

Persentase
33,3%
66,7%
100%

Distribusi Skor State Anxiety
Dari tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah wanita yang sedang mengandung yang
mengalami State anxiety dengan derajat yang tinggi memiliki jumlah yang sedikit lebih besar
dari kelompok sampel yang diteliti yaitu 63.33 % sedangkan sisanya 36.66% memiliki derajat
State anxiety yang rendah.
Tabel X Distribusi Skor State Anxiety
State anxiety

Jumlah

Persentase

Rendah

11

36,66%

Tinggi

19

63,34%

Total

30

100%

Tabulasi Silang State anxiety dengan Usia Pernikahan
Melalui tabel dibawah ini, kita dapat melihat bahwa usia pernikahan 1 sampai 2 tahun
memiliki distribusi skor State anxiety tinggi lebih banyak yaitu 60% dibandingkan skor State
anxiety yang rendah yaitu sebanyak 40%. Usia pernikahan 3-4 tahun, yaitu 66.6% memiliki
State anxiety yang tinggi dan 33.3% memiliki State anxiety yang rendah. Sedangkan usia
pernikahan diatas 5 tahun keseluruhan responden memiliki derajat State anxiety yang tinggi.
Tabel XI Tabulasi Silang State Anxiety dengan Usia Pernikahan
Usia Pernikahan
1 – 2 tahun
2 – 3 tahun
>5 tahun

Tinggi
12
60%
4
66,6%
4
100%

State anxiety
Rendah
8
40%
2
33,4%
0

Jumlah
20
100%
6
100%
4
100%

Tabulasi Silang State Anxiety dengan Tempat Tinggal
Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa wanita hamil yang tinggal di rumah
milik pribadi memiliki State anxiety dengan derajat tinggi sebanyak 37.5% dan yang
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memiliki derajat State anxiety rendah sebanyak 62.5%. Sedangkan responden yang tinggal di
rumah orang tua mereka seluruhnya merasakan derajat State anxiety yang tinggi atau 100%.
Sisanya yang tinggal di rumah mertua mereka memiliki derajat State anxiety yang tinggi
sebanyak 88.8% dan yang memiliki derajat rendah sebanyak 11.1%.
Tabel XII Tabulasi Silang State Anxiety dengan Tempat Tinggal
Tempat Tinggal
Pribadi
Orangtua
Mertua

Tinggi
6
37,5%
5
100%
8
88,8%

State anxiety
Rendah
10
62,5%
0
1
11,2%

Jumlah
16
100%
5
100%
9
100%

Tabulasi Silang Dukungan Suami dengan Tempat Tinggal
Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa wanita hamil yang tinggal di rumah
pribadi memperoleh dukungan suami dengan derajat tinggi sebanyak 62.5% dan derajat
rendah sebanyak 37.5%. Sedangkan wanita hamil yang tinggal di rumah orang tua mereka
merasakan dukungan suami
yang tinggi sebanyak 80% dan yang rendah sebanyak 20%. Untuk wanita hamil yang tinggal
di rumah mertua, 66.6% merasakan dukungan suami dengan derajat yang tinggi dan 33.3%
merasakan dukungan suami dengan derajat yang rendah.
Tabel XIII Tabulasi Silang Dukungan Suami dengan Tempat Tinggal
Tempat Tinggal
Pribadi
Orangtua
Mertua

Tinggi
10
62,5%
4
80%
6
66,6%

Dukungan Suami
Rendah
6
37,5%
1
20%
3
33,4%

Jumlah
16
100%
5
100%
9
100%

Tabulasi Silang State Anxiety Relasi dengan Suami
Berdasakan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa derajat State anxiety rendah paling
banyak dirasakan oleh wanita hamil primigravida yang memiliki relasi yang hangat dengan
suaminya yaitu sebanyak 66,6% dari total responden.
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Tabel XIV Tabulasi Silang State anxiety dengan Relasi dengan Suami
Relasi dengan Suami
Hangat
Kurang Hangat
Biasa Saja

Tinggi
5
33,4%
4
80%
5
50%

State anxiety
Rendah
10
66,6%
1
20%
5
50%

Jumlah
15
100%
5
100%
10
100%

Tabulasi Silang Aspek-aspek Dukungan Suami dengan State anxiety
Dari hasil yang diperoleh ditemukan bahwa wanita hamil yang memperoleh dukungan
informasi dari suaminya memiliki derajat State anxiety yang tinggi sebanyak 90% dan
memiliki derajat State anxiety yang rendah. Sedangkan wanita hamil yang memperoleh
dukungan instrumental dari suaminya menyebar merata untuk distribusi derajat State anxiety.
Pada wanita hamil yang memperoleh dukungan emosional, 27.2% memiliki derajat State
anxiety yang tinggi dan 72.2% memiliki derajat State anxiety yang rendah. Sedangkan untuk
wanita hamil yang memperoleh dukungan penghargaan dari suaminya keseluruhannya
memiliki derajat State anxiety yang tinggi.
Tabel XV Tabulasi Silang Aspek Dukungan Suami dengan State anxiety
Aspek Dukungan Suami
Dukungan Informasi
Dukungan Instrumental
Dukungan Emosional
Dukungan Penghargaan

IV.

State anxiety
Tinggi
9
90%
2
50%
3
27,2%
5
100%

Rendah
1
10%
2
50%
8
72,8%
0

Jumlah
10
100%
4
100%
11
100%
5
100%

Pembahasan
Dari hasil penelitian, maka terungkap bahwa tidak ada hubungan antara dukungan

suami dengan State anxiety yang dialami oleh para wanita hamil primigravida trimester
ketiga   di   RSIA   “X”   kota   Bandung.   Hal   ini   memiliki   arti,   bahwa   semakin   tinggi   dukungan  
tidak berarti semakin rendah State anxiety yang dialami wanita hamil primigravida trimester
ketiga  di  RSIA”X”  di  Kota  Bandung  dan  juga  sebaliknya  (lihat  tabel  VIII).
Dukungan suami, secara umum merupakan berbagai bentuk perilaku dalam bentuk
dukungan berupa informasi dimana suami dapat memberikan informasi-informasi terkait
dengan kehamilan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi kehamilan kepada istrinya yang
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sedang hamil, dukungan berupa penghargaan seperti membesarkan hati atau memberikan
pujian kepada kemampuan yang dimiliki istrinya selama hamil, dukungan instrumental
berupa bantuan yang diberikan secara nyata seperti mengantarkan istri ke dokter atau
membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan istri, dan dukungan emosional berupa
empati dengan cara mencoba memahami dan mengerti kondisi istrinya yang sedang tidak
stabil selama kehamilan.
Dukungan suami ini, sampai batas tertentu, akan membentuk penilaian kognitif
(cognitive appraisal) wanita hamil primigravida, yaitu cara-cara wanita tersebut
memaknakan berbagai kejadian dan hal yang ia alami. Dukungan suami, dianggap penting
karena dipercaya dapat membantu wanita hamil primigravida berpikir secara positif dan
mendapatkan perasaan diterima, dihargai, dan disayangi ketika ia mengalami berbagai
kondisi, baik maupun tak baik dalam lingkungannya. Data mengenai dukungan suami yang
didapat peneliti dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar suami
memberikan dukungan yang tinggi kepada istrinya yang sedang hamil untuk pertama kalinya
(lihat tabel IX).
Dukungan suami diduga dapat mengembangkan kepercayaan diri wanita hamil
menjelang persalinannya, karena kehamilan pertama sebagai suatu kejadian yang baru
dialami oleh wanita hamil primigravida, merupakan hal yang dapat memunculkan
kecemasan, karena hal tersebut merupakan hal yang sama sekali baru, sehingga para wanita
hamil primigravida belum memiliki gambaran mengenai hal yang akan mereka hadapi dalam
kehamilan pertamanya ini. Artinya, dalam menghadapi kehamilan pertama dan semua
masalah yang bisa terjadi dalam lingkungannya, para wanita hamil primigravida memiliki
berbagai penilaian dalam menilai masalah-masalah yang terjadi.
Dukungan yang diberikan suami ternyata juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti
seberapa hangat relasi suami dengan istri selama ini dan juga tempat tinggal pasutri tersebut.
Perolehan data yang dimiliki peneliti menunjukkan bahwa relasi yang hangat antara suami
dan istri berpengaruh pada tingginya dukungan suami yang diberikan kepada istri sehingga
dukungan suami paling banyak diterima wanita hamil primigravida RSIA   “X”   di   kota  
Bandung dengan relasi yang hangat dengan suami mereka (lihat tabel XIV). Sedangkan
besarnya dukungan yang diberikan oleh suami, paling banyak dirasakan oleh wanita hamil
primigravida yang tinggal di rumah pribadi dibandingkan yang tinggal bersama orang tua
mereka ataupun mertua mereka (lihat tabel XIII).
Perasaan cemas yang muncul selama kehamilan ini, dapat muncul akibat dua hal,
yaitu karena kecenderungan kepribadiannya yang memang mudah mengalami kecemasan
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(trait anxiety), yang mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan responden dengan
derajat trait anxiety yang tergolong tinggi. Trait anxiety ada dalam diri setiap wanita hamil
yang menjadi semacam kepribadian yang berperan menentukan tinggi atau rendahnya derajat
State anxiety pada diri wanita hamil. Orang-orang dengan trait anxiety yang tinggi akan
memiliki pandangan yang dipenuhi dengan kecemasan, sehingga individu dengan kecemasan
tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi pula untuk mempersepsi dunia dan
lingkungannya sebagai situasi yang membahayakan sehingga membuatnya merasa terancam.
Individu yang memiliki ke trait anxiety tinggi akan lebih peka terhadap stress dan cenderung
lebih cepat menunjukkan reaksi kecemasan sesaat yang lebih tinggi dan dalam intensitas yang
lebih besar dibandingkan dengan individu yang taraf trait anxiety-nya rendah.
Trait anxiety memiliki pengaruh terhadap cognitive appraisal wanita hamil yang
berfungsi mempersepsi suatu keadaan atau kondisi ataupun faktor-faktor dari luar diri
individu sebagai hal yang positif atau negatif bagi diri wanita hamil. Cognitive appraisal
bekerja dengan mempersepsi secara subjektif keadaan kehamilan dan juga dukungan yang
diberikan oleh suami terhadap istri apakah apa yang mereka terima dianggap sebagai suatu
ancaman atau sebagai hal yang positif.
State anxiety merupakan kecemasan yang bersifat sesaat, dimana wanita hamil
primigravida mengalami perasaan khawatir dan tegang yang disertai pengaktifan syaraf
otonom karena cognitive appraisal mereka menginterpretasikan kehamilannya dan juga
faktor daril luar diri individu atau dukungan suami sebagai ancaman bagi diri mereka dan
penilaian tersebut tidak seimbang dengan derajat ancaman objek itu sendiri. Hasil dari
penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki derajat State
anxiety yang tinggi (lihat tabel 10) yang berarti bahwa sebagian besar wanita hamil
primigravida trimester   ketiga   di   RSIA   “X”   kota   Bandung   mengalami   State anxiety yang
tinggi.
Peneliti juga mengambil data penunjang berupa tempat tinggal pasutri yang mana
menunjukkan bahwa sebagian besar wanita hamil yang tinggal di rumah pribadi mereka
memiliki derajat State anxiety yang rendah, sedangkan wanita hamil yang masih tinggal
bersama dengan mertua memiliki derajat State anxiety yang tinggi. Disini dapat dilihat bahwa
State anxiety yang dialami para wanita hamil dipengaruhi juga oleh dukungan sosial lainnya
yang diterima selain dari dukungan yang diberikan oleh suaminya yang kemudian dipersepsi
oleh cognitive appraisal mereka (lihat tabel XII).
Dalam penelitian ini, sebenarnya ingin dilihat hubungan antara dukungan yang
diberikan oleh suami dengan State anxiety yang dialami wanita hamil. Dari hasil penelitian,
61

Humanitas
Volume 2 Nomor 1 April 2015

ternyata ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Hal ini
memiliki arti, bahwa dukungan yang diberikan oleh suami tidak ada kaitannya dalam
menurunkan derajat State anxiety pada para wanita hamil Primigravida. Hal ini, dapat
disebabkan karena dukungan suami mempengaruhi secara langsung terhadap diri wanita
hamil dan hanya mempengaruhi aspek cognitive apprasial individu secara tidak langsung,
sehingga dukungan suami tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap State anxiety
yang dialami wanita hamil primigravida (lihat tabel VIII). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ternyata hanya dukungan emosional yang memegang peranan terbesar dalam
kaitannya dengan State anxiety responden (lihat tabel XV), sementara ketiga bentuk
dukungan yang lain nampak kurang berperan terhadap State anxiety responden. Hal ini
sejalan dengan pendapat Spielberger (1972;43) bahwa kecemasan merupakan hal yang
mendasar dalam emosi individu.
Ketika seorang wanita hamil primigravida menginterpretasi suatu situasi spesifik
dimana dalam konteks ini berarti kehamilan sebagai ancaman pribadi, maka ia akan
menghayati adanya perasaan tegang dan adanya gejala fisiologis yang muncul yang
dinamakan State anxiety. Saat mengalami hal ini, maka seorang wanita hamil merasakan
kejadian yang terjadi akan mengancam dirinya. Meskipun ada dukungan suami yang dapat
mempengaruhi secara tidak langsung terhadap cognitive appraisal pada para wanita hamil
ini, tetapi mereka lebih membutuhkan dukungan secara emosional dalam bentuk penerimaan,
perhatian khusus, empati dan perhatian terhadap wanita hamil, sehingga wanita hamil dapat
merasa nyaman, aman, didukung dan menjadi bagian serta merasa dicintai oleh suaminya.
Karena bentuk-bentuk dukungan tersebut dapat dihayati secara langsung oleh istri. Hal ini
juga sejalan dengan temuan bahwa faktor lain yang nampak terkait dengan derajat State
anxiety istri adalah faktor tempat tinggal para wanita hamil, dan juga kehangatan relasi yang
dirasakan oleh wanita hamil dengan suaminya. Kedua faktor tersebut menjaring hal-hal yang
sifatnya emosional (lihat tabel XIII dan tabel XIV).
V.

Simpulan dan Saran
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara

dukungan suami dengan derajat State anxiety pada para wanita hamil primigravida di Rumah
Sakit   Ibu   dan   Anak   ‘X’.   Lebih   jauh,   hanya   dukungan   emosional   yang   memegang   peranan  
terbesar dalam kaitannya dengan State anxiety responden.
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Saran praktis yang dapat diajukan bagi para suami yang sedang menantikan kelahiran
anak pertamanya, agar dapat memberikan dukungan dan perhatian dalam bentuk dukungan
semosional, sehingga dapat mengurangi kecemasan  istrinya  yang  sedang  hamil  di  RSIA  “X”  
di Kota Bandung. Dengan hal ini, diharapkan para istri dapat menangani masalah yang
sedang dihadapi dalam masa kehamilan dengan lebih tenang dan dapat meminimalisir
kemungkinan munculnya kecemasan terhadap kehamilan.
Bagi wanita hamil primigravida, diharapkan dapat mengenali berbagai emosi dan halhal yang dapat memunculkan kecemasan dan dapat menginformasikannya pada suaminya,
sehingga dapat dicapai kesepahaman mengenai perasaan dan penghayatan sang istri. Dari hal
ini, diharapkan istri mampu mengungkapkan saat-saat dan bentuk dukungan yang ia butuhkan
untuk mencegah dan meminimalisir kecemasan yang dialami dalam kehamilan pertama. Bagi
pihak   Rumah   Sakit   Ibu   dan   Anak   “X”   terkait   hubungan   antara   dukungan   suami   dengan  
derajat State anxiety pada wanita hamil primigravida dapat diadakan penyuluhan mengenai
dukungan suami dan dampak psikologisnya terhadap kecemasan yang dialami wanita hamil.
Kepada peneliti yang ingin meneliti kembali mengenai Dukungan Suami dan State
anxiety, maka disarankan agar dapat mengujicobakan metode korelasional antara bentukbentuk Dukungan Suami dan State anxiety untuk memperoleh hasil korelasi yang jelas.
Peneliti juga menyarankan adanya tambahan dalam metode pengumpulan data, seperti
adanya Studi kasus atau studi pengaruh yang bisa dimanfaatkan untuk melihat kontinuitas
dan perubahan dari Dukungan Suami dan State anxiety pada responden.
VI.
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