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 Sexual relations in the family is the peak of harmony and happiness, which 

is why both parties must be able to enjoy it together. The decrease in sexual desire 

and frequency is generally due to strong false beliefs about the adverse effects of 

sexuality during pregnancy. Myths about sex during pregnancy can interfere with 

the fetus and cause premature labor or miscarriage is a strong factor that causes 

anxiety and leads to avoidance of sexual contact during pregnancy. 

 This study uses a cross sectional design. The sample in this study were 47 

respondents, data analysis included univariate, bivariate, statistical tests using the 

Chi-Square test (χ ^ 2) with a 95% confidence level. The results showed that there 

was no relationship between husband's knowledge with the frequency of sexual 

relations during pregnancy (Sign p-value = 0.768), there was a relationship 

between husband's anxiety and the frequency of sexual relations during pregnancy 

(Sign p-value = 0.006), there was no relationship between miscarriage 

experiences with frequency of sexual intercourse during pregnancy (Sign p-value 

= 0.500). 

 Husbands rarely enter the service so that midwives only provide 

counseling to their wives so that respondents lack maximum knowledge, 

especially about sexual relations during pregnancy. Respondents should also 

actively ask health workers about sex during pregnancy, while also actively 

seeking information about magazines, books, newspapers, radio, television and 

more sophisticated from the internet 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Seksualitas ialah interaksi faktor-faktor biologis, psikologi 

personal, dan lingkungan (Abrori dan Qurbaniah, 2017). Seksualitas 

menjadi komponen identitas personal individu yang berintegrasi, 

berkembang dan semakin matang sepanjang kehidupan individu. Integrasi 

ini termasuk aspek somatik, emosional, intelektual, dan sosial dari 

makhluk hidup dengan cara yang memperkaya dan meningkatkan 

kepribadian, komunikasi dan kasih sayang (Stromborg & Olsen, 2004). 

Aktivitas seksual adalah hal yang dipandang baik untuk dilakukan dari 

segala perspektif bagi pasangan yang telah sah menikah secara hukum dan 

agama. 

Menurut Manuaba (2009), hubunganseksual dalam keluarga 

merupakan puncak keharmonisan dan kebahagiaan,oleh karena itulah 

kedua belah pihak harus dapat menikmatinya bersama. Perlu diakui bahwa 

pada permulaan perkawinan sebagian besar belum mampu mencapai 

kepuasan bersama, karena berbagai kendala. Setelah tahun pertama 

sebagian besar sudah mengerti dan dapat mencapai kepuasan bersama. 

Pencapaian orgasme pria sebagian besar terjadi lebih dahulu, sedangkan 

untuk wanita lebih lambat sehingga diperlukan permainan dengan 

cumbuan yang sempurna.  
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Sekalipun bukan satu-satunya yang dapat memegang kendali 

kerukunan rumah tangga, ketidakpuasan seks dapat menimbulkan 

perbedaan pendapat, perselisihan, dan akhirnya terjadi perceraian.Hal ini 

dikarenakan masing-masing kebutuhan ada yang tidak terpenuhi dan dapat 

menyebabkan rasa frustasi karena kurangnya perhatian dari pasangan 

tentang hal seksual. Menurut Dzara (2010), bagi istri, kepuasan seks dan 

kepuasan perkawinan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat 

perceraian. 

Kepuasan yang tinggi terhadap seks dan dalam relasi dengan suami 

membuat para istri cenderung tak ingin bercerai. Tidak demikian halnya 

dengan suami, kepuasan seks bagi suami merupakan faktor penting yang 

bisa mengurangi tingkat perceraian. Namun salah satu faktor lazim 

pasangan menurunkan frekuensi hubungan seksual adalah ketika istri 

menjalani masa kehamilan (Manuaba, 2009).  

Frekuensi berhubungan seksual pada wanita yang tidak hamil 

umumnya berkisar antara 2 sampai 4 kali/minggu, sedangkan untuk 

wanitahamil biasanya antara 1-2 kali/minggu (Harahap, 2010).Banyak 

sekali wanita yang sedang hamil tua merasa lelah karena beban yang lebih 

berat dibandingkan saatusiakehamilan masih muda. Menurut Eisenberg 

(2006) beberapa pasangan akan mengalami penurunan kenikmatan dan 

gairah seksual 21% yang tidak mengalami kenikmatan sebelum kehamilan.  

Persentase wanita yang tidak mengalami kenikmatan seksual 

meningkat menjadi 41% pada minggu ke-12 dari kehamilan, dan 
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meningkat lagi menjadi 59% memasuki bulan kehamilan. Demikian pula 

pada minggu ke-12 kehamilan, kira-kira satu dari 10 pasangan sama sekali 

tidak melakukan hubungan seksual, memasuki bulan kesembilan 

sepertiganya menjadi pantang seksual. Sebagian besar wanita hamil 

mempertahankan aktivitas seksualnya. Namun, penelitian menunjukkan 

terjadi penurunan hasrat dan frekuensi hubungan seksual umumnya karena 

kuatnya keyakinan yang salah tentang efek buruk seksualitas selama 

kehamilan (Kiemtore et al, 2016). 

Menurut Staruch et al (2017), mitos tentang seks selama kehamilan 

dapat mengganggu janin dan menyebabkan persalinan prematur atau 

keguguran adalah faktor kuat yang menyebabkan rasa cemas dan 

mengarah ke penghindaran kontak seksual selama kehamilan. Sebagian 

kasus, keinginan melakukan hubungan seks cenderung menurun saat 

menjalani kehamilan karena perubahan hormon yang tidak stabil, akan 

tetapi ada juga pasangan yang tetap melakukannya karena merasa lebih 

terhubung secara seksualitas dan lebih terangsang ketika hamil. 

Menurut Nurazizah (2017), secara fisiologis pada saat istri hamil 

suami tidak terganggu, tetapi keinginan berhubungan seks dengan istri 

akan terganggu secara emosi. Pada kebanyakan pasangan akan timbul 

kecemasan karena perubahan saat istri hamil antara lain rasa takut pada 

keguguran sehingga suami memilih untuk menghentikan hubungan seks. 

Suami menjadi terlalu sensitif dan menyesuaikan perasaanistri pada masa 
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hamil dengan maksud bertanggung jawab untuk melindungi sang ibu, janin 

dan kehamilan.  

Dalam The Journal of the American Medical Associationdalam 

Indrayani(2016), memperlihatkan hasil bahwa 50% pasangan tidak 

menemukan kebahagiaan saatberhubungan intim, umumnya pasangan 

khawatir bahwa hubungan seksualselama kehamilan dapat melukai 

janinnya.Menurut Jones (2011), seks pada kehamilan adalah hal normal. 

Sangat sedikit kontraindikasi dan risiko yang terbukti untuk melakukan 

hubungan seksual pada kehamilan berisiko rendah, dan oleh karena itu 

masyarakat harus diedukasi.  

Sebagai tindakan pencegahan umum beberapa dokter menyarankan 

menghindari seks di minggu-minggu terakhir kehamilan karena meyakini 

bahwa hormon dalam sperma yang disebut prostaglandin dapat 

merangsang kontraksi dinisehingga bisa menyebabkan kelahiran prematur, 

atau ancaman keguguran jika usia kehamilan masih muda.Emilia (2010), 

menyarankan suami untuk menggunakan kondom atau melakukan 

pengeluaran sperma di luar vagina (coitus interuptus) untuk menghindari 

kontraksi persalinan. Sedangkan idealnya pasien kehamilan berisiko 

rendah harus merasa nyaman dalam aktivitas seksual baik secara posisi, 

teknik, maupun durasi (Jones, 2011).  

Keengganan berhubungan sekssaat istri sedang hamil juga 

dipengaruhioleh perubahan hormon yang terjadipada wanita. Banyak istri 

saat hamilyang kurang bergairah, bahkan adayang tidak mau disentuh 
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sama sekali.Disisi lain, begitu suami mengetahui istrihamil, suami juga 

akan mengalamiperubahan hormon. Pada saat itu,produksi hormon 

estradiol dan estrogenlebih tinggi, sedangkan testoteronsedikit berkurang. 

Hal ini menyebabkanpenurunan gairah dan kecemasan punmeningkat, 

sehingga hubungan seksual pada masa ini sama sekali dihentikan 

(Nurazizah, 2017). 

Rendahnya pengetahuan ibu hamil maupun pasangannya secara 

tidak langsung mempengaruhi intensitas bercinta. Kecemasan adalah hal 

wajar yang dialami oleh pasangan terlebih lagi yang menantikan kehadiran 

anak pertama. Akan tetapi, rasa cemas yang terlalu besar tanpa disertai 

dengan pengetahuan yang cukup adalah sebuah kesia-siaan. Pada sebagian 

kasus, pengalaman keguguran juga mengakibatkan pasangan 

menghentikan aktivitas seksualnya. Menurut Curtis (2000), jika ibu hamil 

mempunyai riwayat keguguran, dokter mungkin akanmenganjurkan untuk 

berhati-hati dalam seks dan orgasme. Namun demikian, tidak terdapat data 

aktual yang berhubungan dengan keduanya. 

Dari pra-observasi yang dilakukan oleh peneliti dan studi 

pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan 

resiko tinggi yang dilakukan pada bulan April-Mei 2018 di wilayah 

Puskesmas KenualKecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dari 

15suami dari ibu hamil yang melakukan antenatal caredidapatkan 6 orang 

(40%) melakukan hubungan seks selama kehamilan, 2 diantaranya 

memiliki pengalaman keguguran, sedangkan 4 orang dengan pengalaman 
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primigravida.Sedangkan 9 orang (60%) suami ibu hamilmenghentikan 

aktivitas seksual selama kehamilan. 

Dari 15 responden tersebut, sebanyak 8 responden mengalami 

kecemasan dalam berhubungan seks dikarenakan takut akan melukai 

kepala janin, dan 1 orang responden memiliki pengalaman keguguran 

sehingga aktivitas seksual suami-istri benar-benar diberhentikan secara 

total. Semua responden yang mengalai kecemasan tersebut adalah suami 

dari ibu hamil multigravida. 

Berbagai faktor penyebab menurunnya intensitas seksual ibu hamil 

dengan suaminya yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang pengetahuan, kecemasan dan pengalaman 

keguguran yang ditinjau dari pihak suami. Berdasarkan data studi 

pendahuluan, tingkat pengetahuan dan kecemasan suami diyakini 

berdampak pada frekuensi seksual dengan pasangannya. Dalam hal ini, 

pihak suami-lah yang mengambil keputusan untuk menghentikan seluruh 

aktivitas seksual selama istri hamil. 

Pengalaman keguguran yang dialami juga dapat membuat suami 

terserang post-traumatic stress disorder(PTSD) seperti yang dialami sang 

istri. Oleh sebab itu, sangat mungkin apabila suami memilih untuk 

menurunkan hingga menghentikan aktivitias seksual selama istri hamil. 

 

I.2 Rumusan masalah 

Berdasarkanlatar belakang yang teleh dikemukakan, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara 
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pengetahuan suami, kecemasan suami dan pengalaman keguguran dengan 

frekuensi hubungan seksual pada saat kehamilan? 

Adapun beberapa sub masalah penelitian yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara pengetahuan dengan frekuensi hubungan 

seksual selama kehamilan? 

2. Bagaimana hubungan antara kecemasan suami dengan frekuensi 

berhubungan seksual selama masa kehamilan? 

3. Bagaimanahubungan antara pengalaman keguguran dengan frekuensi 

hubungan seksual selama masa kehamilan? 

 

I.3 TujuanPenelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, kecemasan dan 

pengalaman keguguran dengan frekuensi berhubungan seksual pada saat 

kehamilan. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan frekuensi 

hubungan seksual selama kehamilan. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kecemasan suami dengan 

frekuensi berhubungan seksual selama masa kehamilan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pengalaman keguguran dengan 

frekuensi hubungan seksual selama masa kehamilan. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

  Menambah kajian pengetahuan kesehatan reproduksi mengenai 

Hubungan antara Pengetahuan, kecemasan suami dan pengalaman 

keguguran pada ibu hamil dengan frekuensi hubungan seksual pada masa 

kehamilan istri. 

I.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti 

  Diharapkan hasilpenelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulistentangkecemasan suami berhubungan seksual 

sealama kehamilan istri dan pemahaman dalam metodologi penelitian serta 

mengaplikasikan teori yang didapat sewaktu kuliah. 

1.4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

  Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi atau kepustakaan, untuk menambah pengetahuanbagi mahasiswa 

program studi kesehatan masyarakat terutama tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi frekuensi hubungan seksual selama periode kehamilan, dan 

faktor-faktor risiko kehamilan. 

1.4.2.3 Bagi Institusi Kesehatan 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi 

Bagidinaskesehatan Kabupaten Melawi maupun di Desa Kenual 

Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebagai bahan masukan 

untuk menentukan kebijakan dan prioritas dalam menyusun program 
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kehamilan sehat dan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kehamilan dan keguguran. 

b. Klinik Kesehatan, Puskesmas, Polindes 

Sebagai referensi dalam menyiapkan informasi yang aktual seputar 

kesehatan ibu hamil, dan faktor-faktor yang menyebabkan kelahiran 

prematur maupun keguguran. 

1.4.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

  Diharapkanhasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan mutu dan upaya pelayanan 

konseling khususnya bagi suami yang mengalami masalah kecemasan 

dalam berhubungan seksual saat masa kehamilan istri. 

 

I.5.  Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

No. Peneliti Judul Penelitian Variabel yang diteliti Persamaan Perbedaan 

1 Devita 

Zakirman 

(2011) 

Hubungan paritas 

dan pendidikan 

dengan 

pengetahuan ibu 

hamil tentang 

hubungan seksual 

pada kehamilan 

trimester 3 (RS. 

KIA Kota 

Bandung). 

Pengetahuan tentang 

seksualitas berdasarkan 

pendidikan;Pengetahuan 

tentang seksualitas 

berdasarkan paritas 

(cross sectional). 

Persamaan ingin 

mengetahui 

hubungan pendidikan 

terhadap 

pengetahuan 

mengenai hubungan 

seksual dalam 

kehamilan; hubungan 

paritas terhadap 

pengetahuan 

mengenai hubungan 

seksual dalam 

kehamilan. 

 

Perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah 

adanya variabel 

kecemasan ditinjau dari 

sisi suami. Perbedaan 

lainnya juga terletak pada 

kriteria sampel penelitian, 

yaitu ibu hamil trimester 

III, sedangkan penelitian 

ini menggunakan sampel 

ibu hamil trimester I, II 

dan III. 
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2 Harfa 

Aini 

(2013) 

Hubungan 

pengetahuan dan 

kecemasan suami 

dengan frekuensi 

berhubungan 

seksual selama 

kehamilan di 

wilayah kerja 

puskesmas kajhu 

Kec. Baitussalam 

Aceh Besar. 

Adapun variabel yang 

diteliti, yaitu variabel 

Independent 

(pengetahuan dan 

kecemasan). Variabel 

Dependent (frekuensi 

hubungan seksual) 

Dengan persamaan 

pada variabel 

dependen yaitu 

frekuensi melakukan 

hubungan seksual. 

 

Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah 

peneliti menambahkan 

variabel bebas 

pengalaman keguguran. 

Selain berbeda waktu dan 

tempat penelitian, 

perbedaan terletak pada 

jumlah item pada 

kuesioner variabel 

pengetahuan. Jumlah item 

yang digunakan Harfa 

Aini adalah 10, 

sedangkan peneliti 

menggunakan kuesioner 

dengan 20 item multiple 

choice. 

3 Diarra 

Puspita  

Syndie 

(2014) 

 

 

Hubungan 

tingkat 

pengetahuan 

mengenai 

hubungan seksual 

pada ibu hamil 

primigravida 

terhadap 

kecemasan pada 

trimester I di 

Puskesmas 

Kartasura, 

Sukoharjo. 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

kuantitatif dengan 

rancangan cross 

sectional. Variabel 

terikat dan Variabel 

bebas  

Persamaan penelitian 

dengan cara 

pengumpulan sampel 

populasi Total 

Sampling.  

Perbedaan penelitian ini 

adalah pada waktu dan 

tempat. Perbedaan lain 

juga ditemukan dalam 

sampel penelitian, yaitu 

hanya menggunakan 

sampel ibu hamil 

trimester I, dan ibu hamil 

primigravida. Peneliti 

menggunakan sampel ibu 

hamil trimester I, II, dan 

II, serta ibu hamil 

primigravida maupun 

multigravida. 

4 Fitriana 

I. Fajrin 

(2015) 

Hubungan 

tingkat 

pengetahuan ibu 

hamil tentang 

seksual selama 

kehamilan 

dengan 

melakukan 

hubungan seksual 

selama masa 

kehamilan 

Dengan mengunakan 

desain penelitian 

Analitik dengan jenis 

rancangan cross 

Sectional. 

Persamaan peneliti 

mengetahui, 

kecemasan. 

 

Perbedaan penelitian 

Fitriana I. F. 

menggunakan kuesioner 

tertutup, sampling jenuh 

dan yang menjawab 

kuesioner adalah ibu 

hamil, sedangkan dalam 

penelitian ini yang 

menjawab kuesioner 

adalah suami dari ibu 

hamil. Perbedaan lain 

juga terletak pada 

variabel bebas penelitian, 

yaitu tidak ada variabel 

pengalaman keguguran. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1 Deskripsi Data 

V.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kecamatan Nanga Pinoh merupakan salah satu kecamatan yang 

ada di Kabupaten Melawi. Kecamatan Nanga Pinoh terletak di tepi sungai 

Melawi, Nanga Pinohmerupakan pusat kota kecamatan dengan jumlah 46 

kampung dari 17 desa yang ada di wilayah kecamatan. Kecamatan Nanga 

Pinoh terletak di 0
0 

11
1 

LS –0
0 

43
1 

LS dan 111
0  

07
1
BT – 112

0 
27

1 
BT dengan 

luas wilayah 1.062,1 Km
2
.  

Puskesmas Kenual terletak di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten 

Melawi. Wilayah kerja Puskesmas Kenual mempunyai luas wilayah 80,76 

Km
2
 yang terbagi menjadi 19 desa binaan dan terdiri dari 70 dusun. Adapun 

secara administratif, batas wilayah Kecamatan Nanga Pinoh adalah di 

sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, 

disebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, 

sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Serawai 

Kabupaten Sintang dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ella 

Hilir Kabupaten Melawi. 

Tenaga kesehatan di puskesmas Kenual meliputi tenaga medis 

yaitu dokter sebanyak 2 orang serta tenaga perawat sebanyak 13 orang dan 

bidan 7 orang terdiri dari 2 bidan PTT, tenaga gizi 1 orang, tenaga gigi 1 
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orang, tenaga teknis medis, dan tenaga sanitasi lingkungan 1 orang serta 

anak magang sebanyak 2 orang. 

 

V.1.2 Demografi Penduduk 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Melawi pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Nanga 

Pinoh sebanyak 17.385 jiwa,serta 17 Desayang terdiri dari DesaBaru, 

Kelakik, Kenual, Labai Mandiri, Nanga Kayan, Nanga Kebebu, Nusa 

Pandau, Paal, Poring, Semadin Lengkong, Sidomulyo, Tanjung Lay, 

Tanjung Niaga, Tanjung Sari, Tanjung Tengang, Tebing Karangan, dan 

Tembawang Panjang. 

 

V.1.3 Gambaran Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian mengenai frekuensi hubungan 

seksual pada masa kehamilan. Selain itu penelitiaan ini juga dimaksudkan 

untuk mengetahui hubungan antara faktor pengetahuan, kecemasan suami, 

dan pengalaman keguguran terhadap frekuensi bercinta antara suami-istri 

selama menjalani kehamilan. Dengan demikian, variabel terikat pada 

penelitiaan ini adalah frekuensi seksual masa kehamilan, sedangkan variabel 

bebasnya adalah pengetahuan, kecemasan suami, dan pengalaman 

keguguran istri. 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan pada penelitiaan ini 

adalah dengan memberikan kuesioner pengetahuan kepada responden. 

Adapun populasi responden adalah pasien (ibu hamil) yang datang ke 
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puskesmas dan melakukan kunjungan pralahir. Pengambilan data dari 

respondendilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi rumah dari 

responden setelah diperolehnya data dari Puskesmas. Data yang diperoleh 

dari kuesioner selanjutnya diolah menggunakan program statistik SPSS 

versi 17, melalui uji kai kuadrat (chi square). Hasil uji statistik selanjutnya 

diinterpretasikan dalam bentuk narasi. 

Teknik sampling yang digunakan adalah non random sampling 

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan 

ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan 

dapat menjawab permasalahan penelitianya. Teknik ini disebut juga 

purposive sampling, artinya hanya ibu hamil yang melakukan kunjungan 

pralahir dapat dimasukkan sebagai populasi. Jumlah populasi selanjutnya 

dimasukkan dalam rumus isaac-michael sehingga diperoleh jumlah sampel 

yang dapat mewakili populasi tersebut yaitu sebanyak 47 orang. 

 

V.1.4Karakteristik Responden 

Subyek dalam penelitian ini adalah suami dari ibu hamil yang 

melakukan kunjungan pralahir di puskesmas Kecamatan Nanga Pinoh. 

Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel V.1 berikut: 
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Tabel V.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 
 

No. Kelompok umur Frekuensi Persentase (%) 

1 15-19 3 6,38 

2 20-24 9 19,15 

3 25-29 15 31,91 

4 30-34 11 23,40 

5 35-39 5 10,64 

6 40-44 3 6,38 

7 45-49 1 2,13 

Total 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas rentang 

usiaresponden dalam penelitian iniadalah 25-29 yaitu 15 sampel (31,91%), 

sedangkan paling sedikit responden berada pada rentang usia 44-49 tahun 

yaitu sebanyak 1 orang atau 2,13%. 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

No Tingkat Pendidikan  Frekuensi Prosentase (%) 

1 Tamat SD 19 40,43 

2 Tamat SMP 12 25,53 

3 Tamat SMA 13 27,66 

4 Tamat Kuliah 3 6,38 

Total 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

 

Berdasarkan tabelV.2 dapat dilihat bahwa distribusi responden 

berdasarkan tingkat pendidikannya, menunjukkan responden yang tamat 

sekolahdasar (SD) memiliki persentase paling besar yaitu 40,43% atau 

sebanyak 19 orang. Selanjutnya distribusi frekuensi dimiliki kelompok 

responden yang tamat sekolah menengahpertama (SMP) dengan frekuensi 

sebanyak 12 orang (25,53%), kemudian secara berturut-turut adalah 

kelompok responden tamat sekolah menengah atas (SMA) 13 orang dengan 
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persentase 27,66%, responden yang menyelesaikanperguruan 

tinggiberjumlah 3 orang (6,38%). 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1 Petani 14 29,79 

2 Wiraswasta 7 14,89 

3 PNS 2 4,26 

4 TNI/POLRI 6 12,77 

5 Swasta 12 25,53 

6 Lain-Lain 6 12,77 

Total 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

Pada tabel V.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan responden 

adalah petani yaitu sebanyak 14 responden dengan persentase sebesar 

29,79%, kemudian responden bekerja di sektor swasta sebanyak 12 orang 

yaitu 25,53%. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai pegawai negeri 

sipil yang paling sedikit yaitu 4,26%. 

 

V.1.5  Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dan 

persentase dari setiap variabel bebas. Umumnya pada analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 

2012). Data hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel dan narasi 

untuk mengevaluasi besarnya proporsi masing-masing variabel yang diteliti. 

1. Pengetahuan Responden 

Distribusi frekuensi pengetahuan responden tentang hubungan 

seks pada masa kehamilan adalah sebagai berikut: 
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Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Responden 
 

No Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

1 Kurang 21 44,68 

2 Baik 26 55,32 

Jumlah 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

Berdasarkan tabel V.4, 44,68% responden memiliki pengetahuan 

yang kurang tentang hubungan seks pada masa kehamilan. Sedangkan 

sebesar 55,32% responden memiliki pengetahuan yang baik seputar 

hubungan seks saat istri hamil. 

Tabel V.5 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pengetahuan 
 

No. Pengetahuan Ibu Hamil 
Jawaban Responden 

Salah % Benar % 

1 
Apa yang dimaksud dengan 

seksualitas? 
21 46,8 25 53,2 

2 
Menurut anda, secara teknis 

hubungan seksual? 
23 48,9 24 51,1 

3 
Apa tujuan utama hubungan seksual 

saat kehamilan? 
15 31,9 32 68,1 

4 
Apa manfaat dari hubungan seksual 

pada masa kehamilan? 
14 29,8 33 70,2 

5 
Bagaimana frekuensi hubungan 

seksual saat awal kehamilan? 
11 23,4 36 76,6 

6 
Bagaimana rekuensi hubungan 

seksual saat trimester 2? 
19 40,4 28 59,6 

7 

Pada usia kehamilan 7 bulan ke 

atas, bagaimana aktivitas seksual 

pasangan suami-istri? 

10 21,3 37 78,7 

8 

Kapan aktivitas hubungan seksual 

antara suami istri mengalami 

peningkatan? 

19 40,4 28 59,6 

9 

Apa penyebab keinginan suami 

untuk melakukan hubungan seksual 

menurun? 

20 42,6 27 57,4 

10 

Bagaimana sebaiknya posisi saat 

berhubungan seksual selama 

kehamilan? 

17 36,2 30 63,8 
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11 

Apa tujuan utama dari pemilihan 

semua posisi hubungan seks selama 

kehamilan? 

10 21,3 37 78,7 

12 

Apa faktor yang paling sering 

menyebabkan ketidaknyamanan 

selama berhubungan seksual selama 

hamil? 

11 23,4 36 76,6 

13 

Apa alasan utama pasangan 

(suami/istri) menolak untuk 

berhubungan seksual biasanya? 

13 27,7 34 72,3 

14 

Apa penyebab pendarahan (bercak 

darah) pada vagina setelah 

berhubungan seks selama masa 

kehamilan? 

8 17,0 39 83,0 

15 

Bagaimana sebaiknya jika timbul 

rasa nyeri pada ibu hamil saat 

berhubungan seksual? 

12 25,5 35 74,5 

16 

Apa yang menyebabkan 

menurunnya intensitas hubungan 

seksual pada masa trimester III? 

10 21,3 37 78,7 

17 

Apa dorongan utama pasangan 

melakukan hubungan seksual pada 

masa kehamilan trimester III? 

26 55,3 21 44,7 

18 

Bagaimana cara terbaik untuk 

hubungan seks aman selama awal 

kehamilan? 

21 25,5 35 74,5 

19 

Apa kemungkinan buruk yang 

terbesar dari aktivitas seksual pada 

masa kehamilan? 

21 44,7 26 55,3 

20 

Mengapa frekuensi hubungan 

seksual pada masa menjelang 

persalinan harus dikurangi? 

27 57,4 20 42,6 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

 

Berdasarkan tabel V.5, diketahui jawaban tertinggi adalah item 

nomor 14, sebanyak 39 responden (83,0%) tahu tentang penyebab 

pendarahan (bercak darah) pada vagina setelah berhubungan seks selama 

masa kehamilan yaitu pembuluh halus yang pecah akibat sejumlah besar 

tekanan yang diterima oleh leher rahim, bukan karena janin dan dinding 

rahim yang terluka. Sedangkan jawaban terendah adalah item nomor 20, 
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hanya 20 responden yang benar tentang pengurangan frekuensi hubungan 

seksual pada masa menjelang persalinan karena sulit mecari posisi 

hubungan seksual yang ideal karena bentuk tubuh ibu hamil yang besar. 

Data pengetahuan responden ini kemudian diuji normalitas 

menggunakan one-sample kolmogorov smirnov test hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel V.6 

Uji Normalitas Data Pengetahuan Responden 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Jumlah Data 47 

Rata-Rata 

Standar Deviasi 

 13,21 

 3,120 

Nilai Uji Kolmogorov-Smirnov Z 1,047 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,223 

 

Oleh karena nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed)0,223 di atas 

0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan 

sebaliknya jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai 

tidak normal. 

2. Kecemasan Suami 

Distribusikecemasan suami dalam berhubungan seks pada masa 

kehamilan adalah sebagai berikut: 
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Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kecemasan Suami 
 

No Tingkat Kecemasan Suami Frekuensi Persentase (%) 

1 Ringan 21 44,68 

2 Sedang 21 44,68 

3 Berat 5 10,64 

Jumlah 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

Berdasarkan tabel V.7, sebanyak 44,68% responden menyatakan 

mengalami kecemasan sedang selama berhubungan seks saat istri 

sedang hamil. Hasil juga menunjukkan bahwa 44,68% responden 

mengalami kecemasan sedang saat berhubungan seks. Sedangkan 

sebanyak 10,64% responden mengalami kecemasan berat. Dari hasil 

perolehan data, responden mengalami kecemasan ringan dan sedang 

merupakan yang terbanyak yaitu 21 orang. 

Tabel V.8 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Kecemasan 
 

No. Kecemasan Suami 
Jawaban Responden 

Tidak  % Ada % 

1 Perasaan cemas 10 21,3 37 78,7 

2 Ketegangan 8 17,0 39 83,0 

3 Ketakutan 9 19,1 38 80,9 

4 Gangguan tidur 10 21,3 37 78,7 

5 Gangguan kecerdasan 17 36,2 30 63,8 

6 Gangguan depresi 12 25,5 35 74,5 

7 Gejala Somatik (otot-otot) 12 25,5 35 74,5 

8 Gejala Somatik (sensori) 13 27,7 34 72,3 

9 Gejala kardiovaskuler 10 21,3 37 78,7 

10 Gejala respiratori 11 23,4 36 76,6 

11 Gejala Gastrointestinal 13 27,7 34 72,3 

12 Gejala urogenital 12 25,5 35 74,5 

13 Gejala otonom 8 17,0 39 83,0 

14 Tingkah laku pada wawancara 6 12,8 41 87,2 

(Sumber: Data Primer, 2019) 
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Berdasarkan tabel V.8, diketahui persentase tertinggi adalah item 

nomor 14, yaitu tingkah laku saat responden diwawancara sebesar 

87,2%. Responden menunjukkan kegelisahan dan tidak senang saat 

menjawab pertanyaan. Sedangkan persentase terendah yaitu pada gejala 

gangguan kecemasan sebesar 63,8%. 

Data tingkat kecemasan responden ini kemudian diuji normalitas 

menggunakan one-sample kolmogorov smirnov test hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel V.9 

Uji Normalitas Data Tingkat Kecemasan Responden 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kecemasan Suami 

N 47 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 18.34 

Std. Deviation 7.329 

Most Extreme Differences Absolute .178 

Positive .178 

Negative -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.223 

Asymp. Sig. (2-tailed) .100 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Oleh karena nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed)0,100 di atas 

0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan 

sebaliknya jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai 

tidak normal. 

3. Pengalaman Keguguran 

Distribusi frekuensi responden dengan riwayat/pengalaman 

keguguran yang diperoleh dari kuesioner sebagai berikut: 
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Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengalaman Keguguran 
 

No Pengalaman Keguguran Frekuensi Persentase (%) 

1 Pernah 13 27,66 

2 Tidak Pernah 34 72,34 

Jumlah 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

Berdasarkan tabel V.10, sebanyak 27,66% responden memiliki 

riwayat/pengalaman keguguran. Sedangkan 72,34% responden tidak 

memiliki pengalaman keguguran. Dengan demikian, dapat disimpulkan  

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini tidak memiliki 

pengalaman keguguran. 

4. Frekuensi Hubungan Seksual 

Berdasarkan hasil pengumpulan data variabel terikat, dapat 

disimpulkan frekuensi hubungan seksual pasangan pada masa 

kehamilan diperoleh dari 47 responden sebagai berikut: 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Intensitas Bercinta 
 

No 
Frekuensi Hubungan 

Seksual 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tinggi 30 63,83% 

2 Normal 17 36,17% 

Jumlah 47 100 
(Sumber: Data Olahan, 2019) 

Berdasarkan tabel V.11, sebanyak 17 responden (36,17%) 

memiliki aktivitas seksual yang normal pada masa kehamilan. 

Sedangkan sebanyak 32 responden (63,83%) tetap melakukan 

hubungan seksual dengan frekuensi tinggi.  
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Tabel V.12 

Distribusi Data Per-Item Pertanyaan Frekuensi Hubungan Seksual 

 
No. Frekuensi Hubungan Seksual Jawaban Responden 

1 Apakah anda dan pasangan 

melakukan hubungan seksual 

selama masa kehamilan? 

Ya 

87,2% 

Tidak 

12,8 

2 Berapa kali anda dan pasangan 

anda melakukan hubungan 

seksual pada masa kehamilan 

dalam waktu 1 minggu? 

1 kali 

17 (36,2%) 

2 kali 

20 (42,6%) 

3 kali 

4 (8,5%) 

>3 kali 

0 (0%) 

3 Berapa kali anda dan pasangan 

anda melakukan hubungan 

seksual sebelum masa 

kehamilan? 

1 kali 

12 (25,5%) 

2 kali 

18 (38,3%) 

3 kali 

8 (17%) 

>3 kali 

3 (6,4%) 

4 Apakah anda dan pasangan anda 

menemukan kesulitan dalam 

berhubungan seksual pada masa 

kehamilan? 

Selalu 

14 (29,8%) 

Kadang 

18 (38,3%) 

Jarang 

8 (17%) 

Tidak 

Pernah 

1 (2,1%) 

5 Kapan anda dan pasangan anda 

menghentikan aktivitas seksual 

pada masa kehamilan secara 

total? 

Trimester 

I 

9 (19,2%) 

Trimester 

II 

13 (27,7%) 

Trimester 

III 

12 (25,5%) 

Menjelang 

Persalinan 

7 (14,9%) 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

 

Berdasarkan penyajian tabel V.12, sebanyak 87,2% responden 

tetap melakukan aktivitas bercinta selama masa kehamilan. Sebanyak 

42,6% responden setidaknya melakukan hubungan seksual 2 kali dalam 

waktu seminggu selama masa kehamilan. Sedangkan aktivitas seksual 

responden tidak jauh berbeda dengan sebelum masa kehamilan, yaitu 

42,6% responden melakukan hubungan seksual minimal 2 kali dalam 

seminggu. 

Sebanyak 38,3% responden menjawab kadang-kadang mengalami 

kesulitan dalam berhubungan seksual selama masa kehamilan, Sebagian 

besar (27,7%) responden menghentikan hubungan seksual pada masa 

trimester II, sedangkan ada 7 responden (14,9%) baru menghentikan 

aktivitas seksual pada masa menjelang persalinan. 
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Tabel V.13 

Uji Normalitas Data Frekuensi Hubungan Seksual Responden 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Frekuensi Seksual 

N 47 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 13.19 

Std. Deviation 2.213 

Most Extreme Differences Absolute .145 

Positive .145 

Negative -.128 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.992 

Asymp. Sig. (2-tailed) .279 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Oleh karena nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed)0,279di atas 

0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan 

sebaliknya jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai 

tidak normal. 

V.1.6Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan beberapa 

variabel bebas yaitu pengetahuan,kecemasan suami, dan pengalaman 

keguguran, sedangkan variabel terikatnya adalah frekuensi hubungan 

seksual pada kehamilan.  

Hasil analisis bivariat masing- masing variabel bebas terhadap 

frekuensi hubungan seksual di Kecamatan Nanga Pinoh dengan software 

program SPSS statistic 17.0menggunakan uji Chi-square (X
2
) dan 

penentuan p valuedengan taraf kepercayaan (CI) 95% dan taraf kemaknaan 

(α) 0,05 adalah sebagai berikut: 
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1. Hubungan antara Pengetahuan dengan Frekuensi Hubungan Seksual 

 Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh data 

hubungan antara pengetahuan dengan frekuensi hubungan seksual, yang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel V.13 

Hubungan PengetahuanTerhadap Frekuensi Hubungan Seksual 
 

Pengetahuan 
Frekuensi Hubungan Seksual P 

value 

Asymp Sig 

(2-sided) Normal % Tinggi % Total % 

Kurang 7 14,89 14 29,79 21 44,68 
0,132 0,768 

Baik 10 21,28 16 34,04 26 55,32 

Total 17 36,17 30 63,83 47 100   

(Sumber: Data Olahan, 2019) 

 Hasil uji statistik dengan Chi-square didapat p-value2,892, dan 

nilai signifikan (p value) sebesar 0,768> 0,05 (p value > α), yang berarti 

bahwaada tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan frekuensi hubungan seksual responden di Kecamatan Nanga 

Pinoh. 

2. Hubungan antara Kecemasan Suami dengan Frekuensi Seksual 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh 

data hubungan antara kecemasan suamidengan frekuensi hubungan 

seksual, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel V.14 

Hubungan antara Kecemasan Suami dengan Frekuensi Seksual 
 

Kecemasan 

Suami 

Frekuensi Hubungan Seksual P 

value 

Asymp Sig 

(2-sided) Normal % Tinggi % Total % 

Ringan 5 10,64 16 34,04 21 44,68 

10,286 0,006 Sedang 7 14,89 14 29,79 21 44,68 

Berat 5 10,64 0 0,00 5 10,64 

Total 17 36,17 30 63,83 47 100   

(Sumber: Data Olahan, 2019) 
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Tabel V.14 menjelaskan bahwa sebanyak 16 responden 

(34,04%)yang mengalami kecemasan ringan memiliki intensitas 

bercinta yang tergolong tinggi, sedangkan sebanyak 10,64% responden 

memiliki frekuensi bercinta normal pada masa kehamilan. 

Hasil perhitungan uji statistik chi-squarediperoleh p-value10,286 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 sehingga H0diterima. Dengan 

demikianAsymp Sig(2-sided)<�, yang berarti ada hubungan yang 

signifikan antara kecemasan suami dengan frekuensi hubungan seksual 

pada masa kehamilan. 

3. Hubungan antara Pengalaman Keguguran dengan Frekuensi Seksual 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh data 

hubungan antara riwayat/pengalaman keguguran responden dengan 

frekuensi hubungan seksual pada kehamilan, yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel V.15 

Hubungan Pengalaman KeguguranTerhadapFrekuensi Seksual 

 
Pengalaman 

Keguguran 

Frekuensi Hubungan Seksual P 

value 

Asymp Sig 

(2-sided) Normal % Tinggi % Total % 

Tidak Pernah 11 23,40 23 48,94 34 27,66 
0,776 0,500 

Pernah 6 12,77 7 14,89 13 72,34 

Total 17 36,17 30 63,83 47 100   

(Sumber: Data Olahan, 2019) 

 

 Hasil dari tabel V.15 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang bermakna antara pengalaman keguguran dengan frekuensi hubungan 

seksual karena nilai signifikan (p value) yang didapat adalah0,776 dengan 

signifikansi0,500> 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan 
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yang signifikan antara pengalaman keguguran dengan frekuensi hubungan 

seksual responden di Kecamatan Nanga Pinoh. 

Tabel V.16 

Odds Ratio Pengalaman Keguguran terhadap Frekuensi Seksual 
 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 0.558 

CI = 95% Nilai OR 
Batas Bawah 0.151 

Batas Atas 2.059 

 

Berdasarkan hasil uji odds ratio, responden yang tidak memiliki 

pengalaman keguguran diperkirakan 0,558 kali lebih sering melakukan 

hubungan seksual pada kehamilan dibandingkan dengan responden yang 

memiliki riwayat keguguran. Pada Confidence Interval (95%) paling tidak 

responden tanpa pengalaman keguguran melakukan hubungan seksual 

0,151 kali lebih banyak dari responden dengan pengalaman keguguran. 

Sedangkan kemungkinan terbesar responden tanpa pengalaman keguguran 

melakukan hubungan seksual 2,059 kali lebih banyak dari responden 

dengan pengalaman keguguran. 

 

V.2 Pembahasan 

V.2.1 Hubungan Pengetahuan dengan Frekuensi Hubungan Seksual Pada 

Kehamilan 

 Hasil penelitian terhadap hubungan antara pengetahuan dengan 

frekuensi hubungan seksual pada kehamilan di Kecamatan Nanga Pinoh 

tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dilihat dari nilai 

signifikansi (p value) yang bernilai 0,768> 0,05. Hal ini menunjukkan 

sebuah indikasi bahwa pengetahuan responden bukan merupakan faktor 



87 

 

 

 

terjadinya penurunan frekuensi hubungan seksual suami-istri pada masa 

kehamilan. 

Pengetahuan dalam penelitiian ini meliputi pengertian seksualitas, 

kegiatan yang dikategorikan sebagai hubungan seksual, tujuan dan manfaat 

hubungan seksual, serta perilaku seksual suami-istri selama kehamilan 

setiap trimester. Pengetahuan responden tentang bagaimana melakukan seks 

aman dan nyaman selama masa kehamilan juga termasuk dalam indikator 

pengetahuan responden yang hendak diukur. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tidak tahu menjadi tahu, ini 

terjadi karena seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek 

tertentu. Peningkatan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera 

penciuman, penglihatan, pendengaran, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 

2012).  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Harfa Aini (2013) yang 

menunjukkan bahwa dari 57 responden yang berpengetahuan kurang 

terdapat 22 orang (78,6%) frekuensi hubungan seks dalam 1 minggu 

dibawah rata-rata, pengetahuan sedang terdapat 16 orang (66,7%) frekuensi 

hubungan seks dalam 1 minggu dibawah rata-rata, dan pengetahuan baik  

terdapat 3 orang (60,0%) frekuensi hubungan seks dalam 1 minggu diatas  

rata-rata. Sedangkan hasil uji chi square terdapat nilai p-value 0,196 > 0,05, 

jadi tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan frekuensi hubungan 

seks dalam 1 minggu. 
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Pemahaman tentang berhubungan seks selama kehamilan seperti apa 

itu hubungan seksual, dan frekuensi berhubungan seks dalam kehamilan, 

Secara singkat tidak dapat diramalkan bagaimana seseorang suami akan 

bereaksi, setelah dia merasa cemas tetapi secara umum dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai 

hubungan seks selama kehamilan maka dapat menurunkan kecemasan 

mengenai dampak berhubungan seks sehingga frekuensi seks dalam normal. 

Begitu juga sebaliknya, semakin tidak memahami bagaimana berhubungan 

seks selama kehamilan akan menimbulkan kecemasan, kebingungan dan 

kekhawatiran sehingga menurunnya aktivitas seksual atau frekuensi seks 

dalam kehamilan (Close, 1998). 

Hal ini diketahui dalam wawancara peneliti bahwa dalam mengantar 

periksa hamil, suami jarang ikut masuk ke tempat pelayanan sehingga bidan 

hanya memberikan penyuluhan kepada istrinya saja sehingga responden 

kurang mendapatkan pengetahuan yang maksimal khususnya tentang 

hubungan seksual selama kehamilan. Sebenarnya dengan semakin banyak 

informasi yang diterima oleh responden, maka akan semakin banyak  pula 

pengetahuan yang didapat oleh responden.Seharusnya responden juga harus 

aktif bertanya kepada tenaga kesehatan mengenai hubungan seks selama 

kehamilan, selain itu juga harus aktif mencari informasi mengenai hubungan 

seks selama kehamilan melalui media-media informasi seperti majalah, 

buku, koran, radio, televisi dan yang lebih canggih lagi dari internet.  
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Notoatmodjo (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan itu merupakan 

hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan itu terjadi melalui panca indra 

manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, raba dan 

sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Jadi jika mata dan telinga tidak difungsikan dengan baik maka informasi 

yang diperoleh juga tidak akan maksimal. 

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan yaitu tingkat 

pendidikan responden. Dari hasil penelitian didapatkan responden sebanyak 

40,43% memiliki pendidikan dasar yaitu SD. Pada umumnya pendidikan itu 

merupakan suatu proses perkembangan yang didalamnya seseorang 

menerima informasi, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan reponden maka 

informasi yang diperoleh juga akan semakin banyak sehingga dapat 

menambah pengetahuan. Hal ini sesuai dengan Croven dan Hirnle (2016) 

yang menyatakan bahwa pendidikan adalah penambahan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang melalui tehnik praktik belajar atau instruksi. Dari 

sini dapat disimpulkan pendidikan merupakan proses belajar dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mandiri. Dengan demikian 

pendidikan merupakan usaha/kegiatan dalam meningkatkan kemampuan 

baik pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Jadi, semakin tinggi tingkat 

pendidikan suami maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. 

V.2.2 Hubungan antara Kecemasan Suami dengan Frekuensi Hubungan  

Seksual Pada Kehamilan 
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Indikator kecemasan suami pada penelitian ini menggunakan standar 

Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS. Menurut Nursalam (2003), 

tingkat kecemasan menurut Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)meliputi 

perasaan cemas, ketegangan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan 

kecerdasan, perasaan depresi, gejala somatik, gejala sensorik, gejala 

kardiovaskuler, gejala respiratori, gejala gastrointestinal, gejala urogenital, 

gejala otonom, dan tingkah laku saat wawancara. 

Berdasarkan data dari kuesioner, sebanyak 100,0% responden 

menyatakan memiliki kecemasan dengan rincian kecemasan ringan 44,68%, 

kecemasan sedang 44,68%, dan 10,64% responden mengalami kecemasan 

berat jika berhubungan seks saat istri sedang hamil dengan intensitas tinggi. 

Hasil juga menunjukkan bahwa 5 responden mengalami kecemasan berat 

saat berhubungan seks, tidak ada responden yang memiliki intensitas 

hubungan seks yang tinggi. Dari hasil perolehan data, responden mengalami 

kecemasan berat memiliki aktivitas hubungan seksual yang normal selama 

istri dalam masa hamil. 

Hasil perhitungan uji statistik chi-squarediperoleh p-value10,286 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 sehingga Haditerima. Dengan 

demikian Asymp Sig(2-sided)<�, yang berarti ada hubungan yang signifikan 

antara kecemasan suami dengan frekuensi hubungan seksual pada masa 

kehamilan. 

Kecemasan suami timbul dikarenakan adanya persepsi yang kurang 

benar yang berkembang di masyarakat mengenai hubungan seks selama 
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kehamilan yaitu misalnya hubungan seksual itu dapat melukai janin, 

menyebabkan keguguran/kematian janin. Kekhawatiran responden terhadap 

dampak dari berhubungan seks selama kehamilan inilah yang menyebabkan 

kecemasan responden. Hal ini sesuai denganTallis (2015) yang menyatakan 

bahwa penyebab individu cemas adalah masalah yang tidak bisa 

terselesaikan. Contoh masalah yang tidak bisa terselesaikan adalah 

kematian. Selain itu menurut Freud (dalam Feist & Feist, 2010) faktor yang 

mempengaruhi kecemasan adalah lingkungan disekitar individu. Jadi 

apabila di lingkungan berkembang pemahaman yang salah mengenai 

hubungan seks selama kehamilan maka akan membuat semakin cemas 

untuk melakukan hal tersebut. Petugas kesehatan harus aktif memberikan 

informasi tentang hubungan seks selama kehamilan sehingga persepsi 

masyarakat mengenai hubungan seks selama kehamilan menjadi benar.  

 

V.2.3 Hubungan antara Pengalaman Keguguran dengan Frekuens i  

Hubungan Seksual Pada Kehamilan 

 

Hasil dari uji statistik terhadap data kuisioner yang didapat dari 

responden menunjukkan nilai signifikan (p value)  sebesar 0,007< 0,05. Hal 

ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengalaman keguguran dengan frekuensi hubungan seksualpada 

kehamilan di Kecamatan Nanga Pinoh. Hal ini mengindikasikan bahwa 

riwayat pernah keguguranmerupakan faktor penyebab penurunan frekuensi 

hubungan seksual para responden.Sebanyak 8 responden yang memiliki 

pengalaman keguguran, melakukan hubungan seksual frekuensi normal, 
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sedangkan 5 responden tetap melakukan hubungan seksual dengan 

intensitas tinggi.  

Dengan demikian lebih banyak responden yang merasa lebih 

waspada setelah mengalami pengalaman keguguran. Mayoritas responden 

tanpa pengalaman keguguran melakukan aktivitas seksual dengan frekuensi 

tinggi yaitu sebanyak 27 responden (57,45%). Dari hasil penelitian yang di 

dapatkan dari responden masih banyak suami ibu hamil yang mengalami 

kecemasan dan pengalaman keguguran yang masih menghantui.  

Menurut Hasim (2018), penurunan frekuensi seksual pada kehamilan 

juga diakibatkan kecemasan ibu hamil berkaitan dengan kondisi 

kesejahteraan ibu dan janin, rasa aman dan nyaman selama kehamilan, 

pengalaman keguguran atau hal buruk selama kehamilan sebelumnya, sikap 

menerima kehamilan serta dukungan dari suami dan keluarga. Semakin 

suami mengerti tentang berhubungan seks selama kehamilan seperti apa itu 

hubungan seksual, frekuensi dan waktu berhubungan seks, hal-hal yang 

membahayakan hubungan seks dan dampaknya serta sikap menghadapi 

ketidaknyamanan dalam berhubungan seks selama kehamilan akan dapat 

meredakan ketakutan dan kecemasan suami. Komunikasi antar pasangan 

merupakan salah satu cara dalam mempertahankan hubungan seksual 

selama kehamilan. Hal ini sesuai dengan Eisenberg (2006) yang 

menjelaskan bahwa pemahaman yang baik tentang berhubungan seks 

selama kehamilan akan dapat meredakan ketakutan dan kecemasan, 

sehingga pasangan dapat merasa tenang dengan keputusan yang diambil 
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untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan seks. Pemberian 

informasi atau penyuluhan kepada pasangan tentang hubungan seks selama 

kehamilan dapat membantu dalam mengatasi trauma pasca keguguran. 

Menurut penelitian ini Putri (2018), diperoleh 81,8% dari ibu yang 

memiliki riwayat abortus sebelumnya mengalami abortus spontan pada 

kehamilan selanjutnya. Hasil uji chi square untuk variabel riwayat abortus 

didapatkan nilai p < 0,05 (p = 0,020, OR = 5,870).  Hal ini menunjukkan 

bahwa riwayat abortus sebelumnya berpengaruh secara bermakna terhadap 

abortus spontan dan ibu yang memiliki riwayat abortus berpeluang 5 kali 

lebih besar untuk mengalami abortus pada kehamilan selanjutnya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa (2017) 

yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat abortus 

dengan kejadian abortus spontan yaitu ibu yang pernah mengalami abortus 

sebelumnya 5 kali lebih berisiko mengalami abortus pada kehamilan 

selanjutnya.Riwayat abortus merupakan faktor risiko yang dapat 

meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Setelah 1 kali 

abortus spontan, ibu hamil memiliki risiko 15% mengalami abortus rekuren 

dan meningkat menjadi 30 – 45% pada kehamilan-kehamilan berikutnya 

(Prawirohardjo, 2009). Abortus spontan yang rekuren dapat disebabkan oleh 

gaya hidup dan pola perilaku ibu hamil yang kurang baik seperti merokok 

dan minum alkohol(Kuntari, Wilopo, & Emilia, 2010). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

Adapunkesimpulandaripenelitian yang telahdilakukantentangfaktor 

yang berhubungandenganfrekuensihubunganseksualpadamasakehamilandi 

wilayahpuskesmasKenualKecamatan Nanga PinohKabupaten Melawi 

adalahsebagaibeikut : 

1. Tidakadahubunganyang 

signifikanantarapengetahuanrespondendenganfrekuensihubunganseksua

lpadamasakehamilan di wilayahpuskesmasKenualKecamatan Nanga 

Pinohdenganhasilujistatistiknilaisignifikan> 0,05. 

2. Adahubunganyang 

signifikanantarakecemasansuamidenganfrekuensihubunganseksualpada

masakehamilan di wilayahpuskesmasKenualKecamatan Nanga 

Pinohdenganhasilujistatistiknilaisignifikan< 0,05. 

3. Ada hubunganyang 

signifikanantarapengalamankegugurandenganfrekuensihubunganseksua

lpadamasakehamilan di wilayahpuskesmasKenualKecamatan Nanga 

Pinohdenganhasilujistatistiknilaisignifikan< 0,05. 

 

VI.2 Saran 

1. Dari hasilwawancarapenelitikepadarespondendantenagakesehatan di 

PuskesmasKenual, 
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suamijarangikutmasukketempatpelayanansehinggabidanhanyamemberi

kanpenyuluhankepadaistrinyasajasehinggarespondenkurangmendapatka

npengetahuan yang 

maksimalkhususnyatentanghubunganseksualselamakehamilan. 

Seharusnyasuamijugaharusaktifbertanyakepadatenagakesehatanmengen

aibahayadanfaktorresikohubunganseksselamakehamilan, 

selainitujugaharusaktifmencariinformasimengenaisepertimajalah, buku, 

koran, radio, televisidan yang lebihcanggihlagidari internet.  

2. Pasangan yang 

mengalamikeguguranmembutuhkandukunganpsikologisuntukmengatasi 

trauma.Psikologiskehilanganiniharusnyadibicarakandandicurahkan, 

bukanmalahdipendam. Olehkarenaitu, 

tenagamedisseharusnyamemberikanlayananbimbingandankonselingkep

adapasangan. BKKBN 

seharusnyaterlibatdalampemulihanpsikologispasangan yang 

mengalamikegugurandanmembantumenyusun program 

kehamilanberikutnyapadawaktu yang tepat. 

3. Bagipenelitiselanjutnya, 

disarankanperluadanyapenelitianlebihlanjutterhadapfaktor- faktor lain 

yang 

berhubungandenganfrekuensihubunganseksualpadakehamilansepertitin

gkatpendapatan, 

sertamenggunakanberbagaimacammetodeanalisis.Penelitijugadapatmela
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kukanpengkategorianprimigravidadan multigravida 

untukmemperolehhasil yang lebihspesifik. 
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