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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

II.1 Kehamilan 

II.1.1 Pengertian 

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin 

intrauterine mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan 

persalinan. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus kira-kira 

280 hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). 

Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). 

kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila 

kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan 

antara 28-36 minggu disebut kehamilan prematur (Megasari, 2015). 

Ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi dalam 3 bagian; 

masing-masing 1) kehamilan triwulan pertama (antara 0 sampai 12 

minggu); kehamilan triwulan kedua (antara 12 sampai 28 minggu); dan 3) 

kehamilan triwulan terakhir (antara 28 sampai 40minggu) (Almatsier dkk, 

2011). 

II.1.2 Tanda dan Gejala 

Menurut Sulistyawati (2009), untuk mengetahui seorang wanita 

sedang hamil atau tidak, kita dapat melihat tanda-tanda kehamilan yang 

ada. Tanda-tanda kehamilan dapat dibagi menjadi: 

1. Tanda-tanda dugaan hamil 

a. Amenorea/tidak mengalami menstruasi (terlambat haid) 
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b. Mual (nausea) dan muntah (emesis) 

c. Pusing 

d. Miksi/sering buang air kecil 

e. Pigmentasi kulit di daerah muka, areola payudara, dan dinding perut 

f. Varices atau penampakan pembuluh darah vena 

g. Payudara menegang dan sedikit nyeri 

h. Epulis: hipertropi dari pupil gusi. 

2. Tanda tidak pasti kehamilan 

a. Rahim membesar, sesuai dengan umur kehamilan 

b. Pada pemeriksaan dalam dijumpai 

1) Tanda Hegar: SBR lunak. 

2) Tanda Chadwicks: Warna kebiruan pada serviks, vagina, dan 

vulva. 

3) Tanda Piscaseck: Pembesaran uterus ke salah satu arah sehingga 

menonjol jelas ke arah pembesaran tersebut. 

4) Kontraksi Braxton hicks: Bila uterus dirangsang (distimulasi 

dengan diraba) akan mudah berkontraksi. 

5) Ballotement positif: Jika dilakukan pemeriksaan palpasi di perut 

ibu dengan cara menggoyang-goyangkan di salah satu sisi, maka 

akan terasa “pantulan” di sisi yang lain. 

c. Tes urin kehamilan (tes HCG) positif, yaitu tes urin dilaksanakan 

minimal satu minggu setelah terjadi pembuahan. Tujuan dari 

pemeriksaan ini adalah mengetahui kadar hormongonadotropin 
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dalam urin. Kadar yang melebihi ambang normal, mengindikasikan 

bahwa wanita mengalami kehamilan. 

3. Tanda pasti kehamilan 

a. Terdengar denyut jantung janin (DJJ) 

b. Terasa gerak janin 

c. Pada pemeriksaan USG terlihat adanya kantong kehamilan dan ada 

gambaran embrio 

d. Pada pemeriksaan rontgenterlihat adanya rangka janin (>16 minggu). 

 

II.1.3 Perubahan-Perubahan Fisik Ibu Hamil 

Perubahan-perubahansecara fisik pada ibu hamil menurut Kurnia 

(2009) adalah: 

1. Perubahan Fisik pada Trimester I 

a. Morning Sickness, mual dan muntah 

Hampir 50% wanita hamil mengalami mual dan biasanya mual 

dimulai sejak awal kehamilan. Mual muntah diusia muda disebut 

morning sickness tetapi kenyataannya mual muntah ini dapat terjadi 

setiap saat. Mual ini biasanya akan berakhir pada 14 mingggu 

kehamilan. Pada beberapa kasus dapat berlanjut sampai kehamilan 

trimester kedua dan ketiga. 

b. Pembesaran Payudara 

Payudara akan membesar dan mengencang, karena terjadi 

peningkatan hormon kehamilan yang menimbulkan pelebaran 
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pembuluh darah dan untuk mempersiapkan pemberian nutrisi pada 

jaringan payudara sebagai persiapan menyusui. 

c. Sering buang air kecil 

Keinginan sering buang air kecil pada awal kehamilan ini 

dikarenakan rahim yang membesar dan menekan kandung kencing. 

Keadaan ini akan menghilang pada trimester II dan akan muncul 

kembali pada akhir kehamilan, karena kandung kemih ditekan oleh 

kepala janin. 

d. Konstipasi atau Sembelit 

Keluhan ini juga sering dialami selama awal kehamilan, karena 

peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot 

sehingga usus bekerja kurang efisien. Adapun keuntungandari 

keadaan ini adalah memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih 

baik saat hamil. 

e. Sakit Kepala/Pusing 

Sakit kepala atau pusing sering dialami ibu hamil pada awal 

kehamilan karena adanya peningkatan tekanan darah ke tubuh 

sehingga ketika akan mengubah posisi dari duduk / tidur ke posisi 

yang lain (berdiri) tiba-tiba, sistem sirkulasi darah merasa sulit 

beradaptasi. Sakit kepala/pusing yang lebih sering daripada biasanya 

dapat disebabkan oleh faktor fisik maupun emosional. Pola makan 

yang berubah, perasaan tegang dan depresi juga dapat menyebabkan 

sakit kepala. 
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f. Kram Perut 

Kram perut saat trimester awal kehamilan seperti kram saat 

menstruasi di bagian perut bawah atau rasa sakit seperti ditusuk yang 

timbul hanya beberapa menit dan tidak menetap adalahnormal. Hal 

ini sering terjadi karena adanya perubahan hormonal dan juga karena 

adanya pertumbuhan dan pembesaran dari rahim dimana otot dan 

ligamen merenggang untuk menyokong rahim. 

g. Meludah 

Keinginan meludah yang terjadi pada ibu hamil yang terus 

menerus dianggap normal sebab hal ini termasuk gejala morning 

sickness. 

h. Peningkatan Berat Badan 

Pada akhir trimester pertama wanita hamil akan merasa 

kesulitan memasang kancing/rok celana panjangnya, hal ini bukan 

berarti ada peningkatan berat badan yang banyak tapi karena rahim 

telah berkembang dan memerlukan ruang juga, dan ini semua karena 

pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan pembesaran rahim 

dan hormon progresteronyang menyebabkan tubuh menahan air. 

2. Perubahan Fisik dan Psikologis pada Trimester II 

a. Perut semakin membesar 

Setelah usia kehamilan 12 minggu, rahim akan membesar dan 

melewati rongga panggul. Pembesaran rahim akan tumbuh sekitar 1 

cm setiap minggu. Pada kehamilan 20 minggu, bagianteratas rahim 
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sejajar dengan puser (umbilicus). Setiap individu akan berbeda-beda 

tapi pada kebanyakan wanita, perutnya akan mulai membesar pada 

kehamilan 16 minggu. 

b. Sendawa dan buang angin 

Sendawa dan buang angin akan sering terjadi pada ibu hamil hal 

ini sudah biasa dan normal karena akibat adanya perenggangan usus 

selama kehamilan. Akibat dari hal tersebut perut ibu hamil akan 

terasa kembung dan tidak nyaman. 

c. Rasa panas di perut 

Rasa panas diperut adalah keluhan yang paling sering terjadi 

selama kehamilan, karena meningkatnya tekanan akibat rahim yang 

membesar dan juga pengaruh hormonal yangmenyebabkan rileksasi 

otot saluran cerna sehingga mendorong asam lambung kearah atas. 

d. Pertumbuhan rambut dan kuku 

Perubahan hormonal juga menyebabkan kuku bertumbuh lebih 

cepat dan rambut tumbuh lebih banyak dan kadang di tempat yang 

tidak diinginkan, seperti di wajah atau di perut. Tapi,tidak perlu 

khawatir dengan rambut yang tumbuh tak semestinya ini, karena 

akan hilang setelah bayi lahir. 

e. Sakit perut bagian bawah 

Pada kehamilan 18-24 minggu, ibu hamil akan merasa nyeri di 

perut bagian bawah seperti ditusuk atau tertarik ke satu atau dua sisi. 

Hal ini karena perenggangan ligamentum dan ototuntuk menahan 
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rahim yang semakin membesar. Nyeri ini hanya akan terjadi 

beberapa menit dan bersifat tidak menetap. 

f. Pusing 

Pusing menjadi keluhan yang sering terjadi selama kehamilan 

trimester kedua, karena ketika rahim membesar akan menekan 

pembuluh darah besar sehingga menyebabkan tekanan darah 

menurun. 

g. Hidung dan gusi berdarah 

Perubahan hormonal dan peningkatan aliran darah ke seluruh 

tubuh termasuk ke daerah hidung dan gusi selama masa kehamilan 

akan menyebabkan jaringan disekitarnya menjadi lebih lembut dan 

lunak. Akibatnya, hidung dan gusi akan bisa berdarah ketika 

menyikat gigi. Keluhan ini akan hilang setelah melahirkan. 

h. Perubahan kulit 

Perubahan kulit timbul pada trimester ke-2 dan 3, karena 

melanosit yang menyebabkan warna kulit lebih gelap. Timbul garis 

kecoklatan mulai dari pusar ke arah bawah yang disebut linea nigra. 

Kecoklatan pada wajah disebut chloasma atau topeng kehamilan. 

Tanda ini dapat menjadi petunjuk kurangnya vitamin folat. 

i. Payudara 

Payudara akan semakin membesar dan mengeluarkan cairan 

yang kekuningan yang disebut kolostrum. Putting dan sekitarnya 
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akan semakin berwarna gelap dan besar. Bintik-bintik kecil akan 

timbul disekitar putting, dan itu adalah kelenjar kulit. 

j. Sedikit pembengkakan 

Pembengkakan adalah kondisi normal pada kehamilan, dan 

hampir 40% wanita hamil mengalaminya. Hal ini karena perubahan 

hormon yang menyebabkan tubuh menahan cairan.Pada trimester 

kedua akan tampak sedikit pembengkakan pada wajah dan terutama 

terlihat pada kaki bagian bawah dan pergelangan kaki. 

Pembengkakan akan terlihat lebih jelas pada posisi duduk atau 

berdiri yang terlalu lama. 

3. Perubahan Fisik dan Psikologis pada Trimester III 

a. Sakit bagian tubuh belakang 

Sakit pada bagian tubuh belakang, karena meningkatnya beban 

berat dari bayi dalam kandungan yang dapat memengaruhi postur 

tubuh sehingga menyebabkan tekanan ke arah tulang belakang. 

b. Konstipasi 

Pada trimester ini sering terjadi konstipasi karena tekanan rahim 

yang membesar kearah usus selain perubahan hormon progesteron. 

c. Pernafasan 

Karena adanya perubahan hormonal yang mempengaruhi aliran 

darah ke paru-paru, pada kehamilan 33-36 minggu, banyak ibu hamil 

akan merasa susah bernapas. Ini juga didukung olehadanya tekanan 

rahim yang membesar yang berada di bawah diafragma. 
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d. Sering buang air kecil 

Pembesaran rahim ketika kepala bayi turun ke rongga panggul 

akan makin menekan kandung kencing ibu hamil. 

e. Varises 

Peningkatan volume darah dan alirannya selama kehamilan akan 

menekan daerah panggul dan vena di kaki, yang mengakibatkan 

vena menonjol, dan dapat juga terjadi di daerah vulva vagina. Pada 

akhir kehamilan, kepala bayi juga akan menekan vena daerah 

panggul yang akan memperburuk varises. Varises juga dipengaruhi 

faktor keturunan. 

f. Kontraksi perut 

Braxton-Hicks atau kontraksi palsu ini berupa rasa sakit di 

bagian perut yang ringan, tidak teratur, dan akan hilang bila ibu 

hamil duduk atau istirahat. 

g. Bengkak 

Perut dan bayi yang kian membesar selama kehamilan akan 

meningkatkan tekanan pada daerah kaki dan pergelangan kaki ibu 

hamil, dan kadang membuat tangan membengkak. Ini disebut edema, 

yang disebabkan oleh perubahan hormonal yang menyebabkan 

retensi cairan. 

h. Kram pada kaki 

Kram kaki ini timbul karena sirkulasi darah yang menurun, atau 

karena kekurangan kalsium. 
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II.2 Seksualitas pada Masa Kehamilan 

II.2.1 Pengertian 

Kehamilanadalahmasadimanaterdapatjanin  di  dalam  rahim 

seorangperempuan.Masakehamilandidahuluiolehterjadinya 

pembuahanyaitubertemunyaselspermalaki-lakidenganselteluryang 

dihasilkan oleh indung telur (Depkes RI, 2009). Dorongan seksualadalah 

kecenderungan biologisuntukmencari tanggapan yang berbau seksual dari 

seorang lain atau lebih,biasanya dari jenis yang berlawanan. 

Seksualitasmeliputiperasaan danperilaku yangberkaitan 

denganseksbaikmelalui biologi maupun melalui belajar sosial. Manusia 

memilikikesinambunganseksualitas biologis artinya kehidupanseks 

manusiadapat berlangsung setiap saat (Horton & Hunt, 2003). 

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasarmanusiaberupaekspresi 

perasaan duaorangindividusecarapribadiyangsaling menghargai, 

memperhatikan,danmenyayangisehinggaterjadi hubungan timbal balik 

antara kedua individu tersebut (Hidayat, 2006). Frekuensi hubungan 

seksual selama kehamilan sangat tergantung pada kondisi wanita. Semakin 

jarang  hubungan frekuensi seksual pada pasangan, semakin tidak sehat 

pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan masing -masing kebutuhan ada 

yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan rasa frustasi karena 

kurangnya perhatian dari pasangan tentang hal seksual. 

Frekuensirata-

rataberhubungansekspadakehamilanadalahsebagaiberikut:Trimesterpertam
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a2,25kaliperminggu,Trimesterkedua2,39kali perminggu, 

Trimesterketiga1,08kali perminggu (Andik, 2005).Jadiselama tidak 

menjadi beban bagiistri, hubungan intim selama hamil tak 

jadimasalah.Namun jika istri kehilangan dorongan seksual dan hanya 

melakukan hubungan seksual demi memuaskan suami bisa hanya akan 

menjadi beban. 

 

II.2.2. Manfaat Hubungan Seksual Selama Kehamilan 

Menurut Pangkahila (2006) manfaat dari hubungan seksual selama 

masa kehamilan ini adalah:  

1. Dapat meningkatkan keharmonisan dan kehangatan cinta bagisuami-

istri karena perasaan bahagia telah hamil sehingga dapatdirasakan 

bersama kebahagiaan ini melalui hubungan seksual. 

2. Menambah gaya dan seni baru dalam bercinta selama kehamilan. 

3. Dapat mempermudah kelancaran dalam proses persalinan karena 

dengan hubungan seksual melatih otot-otot uterus berkontraksi. 

4. Dapat menghindari suami melakukan penyelewengan seksual kepada 

orang lain selainistrinya. 

5. Meningkatkan ikatan kebersamaanantar suami-istri. 

6. Tidak terjadi masalah antara suami-istri yang berpangkal pada 

hubungan seksual selama kehamilan. 

 

II.2.3. Perubahan Fisik yang Mempengaruhi Gairah dan Kenikmatan Seksual 

1. Mual dan muntah  



22 

Jika rasa mual pagi hari menyerang sepanjang hari, mungkin harus 

menunggu sampai gejala menghilang. (Pada kebanyakan kasus, rasa 

mual akan mulai menghilang di akhir trimester pertama). Jika ia hanya 

menyerang pada jam –jam tertentu, maka lenturkan jadwal dan gunakan 

waktu dengan baik. Jangan memaksa diri untuk merasa sexy ketika 

merasa tidak mual, rasa mual bisa di perparah oleh stres emosional. 

2. Keletihan  

Ini juga akan berlalu pada bulan keempat (meskipun mungkin akan 

kembali pada trimester terakhir). Sampai saat ini tiba, bercinta lah 

ketika matahari bersinar (ketika kesempatan muncul dengan 

sendirinya), dari ada berusaha memaksakan diri untuk tetap romantis. 

Diakhir minggu, sisipkan hubungan seksual bersama tidur siang, atau 

sebaliknya. 

3. Perubahan Bentuk  

Hubungan seksual bisa canggung serta tidak nyaman ketika perut besar 

menghalangi. Ketika kehamilan berlanjut dan perut mulai semakin 

membesar, beberapa pasangan merasa ragu, beberapa pasangan ragu 

untuk berhubungan seksual ini layak diusahakan (Tetapi ada cara –cara 

untuk mendapatkan posisi yang nyaman). Selain itu, bentuk tubuh ibu 

bisa menghilangkan gairahbagi salah satu atau kedua pasangan.  

4. Pembengkakan Kelamin 

Meningkatnya aliran darah ke area pinggul, yang disebabkan oleh 

perubahan hormon kehamilan bisa meningkatkan respons seksual ada 
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beberapa ibu.Tetapi bisa membuat hubungan seksual kurang 

memuaskan (terutama di kehamilan lanjut); jika sisa perasaan 

membesar tetap bertahan setelah orgasme maka ibu merasa seakan –

akan tidak selesai melakukannya. Juga bagi pria, membesarnya kelamin 

ibu bisa meningkatkan kenikmatan. 

5. Bocornya kolostrum 

Pada kehamilan lanjut, beberapa ibu mulai menghasilkan air susu awal 

yang disebut kolostrum. Kolostrum bisa bocor keluar payudara selama 

perangsangan seksual, dan bisa mengganggu pesiapan hubungan 

seksual. 

6. Kepekaan Payudara  

Beberapa pasangan yang beruntung malah menikmati pembesaran 

payudara. Tetapi banyak pasangan yang mengalami bahwa di awal 

kehamilan, payudara merupakan area yang tidak boleh disentuh karena 

sangat nyeri jika tersentuh.Bagi banyak ibu, kepekaan ini berkurang 

pada akhir trimester pertama, tetapi bagi banyak pasangan, kepekaan 

dan pembesaran payudara meningkatkan seks. 

7. Perubahan Sekresi Vagina  

Sekresi atau keluaran dari vagina mengalami pertambahan volume dan 

perubahan kekentalan, bau, dan rasa selama kehamilan. Penambahan 

cairan bisa meningkatkan kenikmatan bagi pasangan selama vagina ibu 

selalu kering atau terlalu sempit. Atau membuat saluran vagina terlalu 

basah dan licin sehingga pria sulit mencapai orgasme. Dalam hal ini, 
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lebih banyaknya permainan awal bisa membantunya. Semakin bau dan 

rasa cairan vagina bisa membuat seks oral terasa tidak nyaman bagi 

beberapa orang. Keadaan ini bisa dibantu dengan memijatkan krim 

pewangi ke area pubis dan paha bagian dalam (bukan kedalam vagina). 

8. Pendarahan yang disebabkan oleh kepekaan leher rahim  

Mulut rahim selalu membesar selama hamil dipenuhi dengan banyak 

pembuluh darah tambahan untuk mengakomodasi peningkatan aliran 

darah dan jauh lebih lunak dari pada sebelum hamil.Ini berarti, 

penetrasi yang dalam kadang-kadang bisa menyebabkan pendarahan, 

terutama dikehamilan lanjut ketika leher rahim mulai mematangkan diri 

untuk kelahiran.Jika ini terjadi (dan dokter anda meneguhkan bahwa 

pendarahan ini tidak disebabkan oleh kemungkinan komplikasi 

sehingga melarang dilakukannya hubungan seksual), maka hindari saja 

penetrasi yang terlalu dalam. 

 

II.2.3 Pengaruh Psikologi yang Mengganggu Kenikmatan Hubungan Seksual  

Selama Hamil  

1. Takut janin atau menyebabkan keguguran  

2. Pada kehamilan normal, hubungan seksual tidak akan menyebabkan 

kedua hal ini. Janin dilindungi dan dibungkus oleh bantal cairan 

ketuban dan rahim, dan rahim ini ditutupi dari dunia luar dengan sebuah 

sumbatan lendir dimulut rahim. 

3. Takut orgasme akan merangsang keguguran lanjut atau persalinan dini 
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Meskipun rahim memang berkontraksi setelah orgasme dan pada 

beberapa ibu, kontraksi ini bisa sangat kuat dan berlangsung sampai 

setengah jam sesudah hubungan seksual tetapi kontraksi ini bukanlah 

tanda persalinan dan tidak memunculkan bahaya pada kehamilan 

normal.Sebenarnya, kajian menunjukkan bahwa pasangan yang 

kegiatan seksualnya cukup aktif selama hamil memiliki angka rata –rata 

persalinan dini yang lebih rendah dari pada mereka yang tidak 

melakukannya. 

4. Takut Janin “melihat “ atau “menyadari “ 

Meskipun bayi anda mungkin menikmati ayunan lembut dari kontraksi 

rahim selama orgasme, tetapi ia tidak bisa melihat serta sama sekali 

tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan jelas tidak akan mengingatnya. 

Reaksi janin(yang melambat selama hubungan seksual, kemudian 

menendang dan menggeliat dengan kuat serta denyut jantung yang lebih 

cepat setelah orgasme) adalah respons yang hanya disebabkan oleh 

kegiatan hormonal dan rahim. 

5. Takut masuknya penis ke dalam vagina akan menyebabkan infeksi 

Sejauh pasangan prianya tidak memiliki penyakit yang ditularkan 

melalui hubungan seksual, maka tidak ada akan bahaya infeksi baik 

pada ibu maupun janin melalui hubungan seksual selama tujuh atau 

delapan bulan pertama bayi aman dari infeksi karena terlindung 

didalam kantung ketuban. Kebanyakan dokter percaya bahwakeadaan 

ini pun masih terjadi selama bulan kesembilan sejauh kantung ketuban 
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tetapi utuh. Tetapi karena mereka bisa pecah, setiap saat maka beberapa 

dokter menganjurkan penggunaan kondom selama hubungan seksual di 

4-8 minggu terakhir dari kehamilan, untuk mencegah terjadinya infeksi. 

6. Kecemasan pada peristiwa yang menjelang 

Baik calon ibu maupun ayah bisa mengalami perasaan-perasaan 

mendua tentang peristiwa besar menjelang ini. Pikiran-pikiran tentang 

tanggung jawab dan perubahan gaya hidup serta biaya keuangan dan 

emosional dari membesarkan seorang bayi bisa menghambat percintaan 

yang rileks. Perasaan mendua ini, yang banyak dialami oleh pasangan 

calon orang secara terbuka dari pada dibawa ke tempat tidur 

7. Perubahan Hubungan  

Beberapa pasangan bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri 

dengan ide bahwa mereka bukan lagi sepasang kekasih, atau suami-

istri, tetapi juga ibu dan ayah. Bagaimanapun, banyak dari kita yang 

masih menghindari pengaitan orang tua kita sendiridengan seks, 

meskipun kita adalah saksi hidup bahwa kaitan itu sungguh-sungguh 

ada. Di sisi lain, beberapa pasangan bisa menemukan bahwa dimensi 

baru dari relasi mereka mendatangkan keakraban baru dalam bercinta 

beserta kegembiraan baru terkandung didalamnya. 

8. Kekerasan bawah sadar 

Dari calon ayah terhadap calon ibu, karena ia cemburu bahwa ia telah 

menjadi pusat, atau calon ibu terhadap calon ayah karena ia merasa 

dirinyalah yang menanggung semua penderitaan (terutama jika 
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kehamilannya sulit) untuk bayi yang mereka inginkan dan akan nikmati 

bersama. Perasaan–perasaan seperti ini penting untuk dibicarakan, 

tetapi sekali lagi, tidak ditempat tidur. 

9. Keyakinan Bahwa hubungan seksual selama 6 minggu terakhir akan 

menyebabkan persalinan dimulai. 

Memang benar bahwa kontraksi rahim yang dipicu oleh orgasme akan 

semakin kuat ketika kehamilan berlanjut. Tetapi sebelum leher rahim 

matang, kontraksi ini tampaknya tidak mendatangkan persalinan seperti 

yang diharapkan dan dicoba oleh banyak pasangan yang tanggal 

kelahirannya sudah terlambat. Tetapi, karena tidak ada yang tahu 

dengan pasti tentang mekanisme dimulainya persalinan, maka sering 

kali ibu yang mempunyai kecenderungan persalinan prematur akan 

dilarang melakukan hubungan seksual pada saat-saat ini. 

10. Takut “ memukul “kepala bayi ketika memasuki rongga pinggul 

Bahkan para pasangan yang melakukan hubungan seksual dengan santai 

sebelumnya, bisa menjadi khawatir menjelang akhir kehamilan karena 

bayi sepertinya sudah terlalu dekat. Banyak dokter yang mengatakan 

bahwa meskipun penetrasi yang dalam tidak akan melukai bayi, tetapi 

sebaiknya dihindari, lagi pula akan sulit untuk mendapatkan 

kenyamanan. 

II.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Seksual Saat  

 Kehamilan 

II.3.1 Pengetahuan Suami  

II.3.1.1  Pengetahuan Suami Terhadap Seksual Saat Hamil 
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Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yaitu indera 

penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan merupakan 

perilaku paling sederhana dalam urutan perilaku kognitif. Seseorang 

dapat mendapatkan pengetahuan dari informasi baru dan dapat di ingat 

kembali. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari pengalaman hidup yang 

akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam mempelajari informasi 

(Potter & Perry, 2010). 

Hubunganseksualselamakehamilandapatmeningkatkanperasaanc

intaantarasuamidanistri.Hal 

inidisebabkanolehadanyapeningkatanhormonseksual yang 

besarsejakmasakonsepsi.Selainituhubunganseksualmembantupersiapan

untuk proses persalinannantimelaluilatihanototpanggulyang 

akanmembuatotottersebutkuatdanfleksibel(Jane, 2003). Pengetahuan 

adalahapa yang adadidalampikiranyangdilihatdanmendengar apa yang 

diceritakan kerabat, keluarga, 

dantetanggasehinggapercayadanyakinakanhaltersebut. 

Pengetahuan suami mengenai masa kehamilan, hubungan 

seksual merupakan suatu komponen dari kehidupan seorang wanita 

normal, dimana hubungan seksual yang nyaman merupakan salah satu 
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faktor yang berperan penting dalam hubungan perkawinan bagi banyak 

pasangan (Winkjosastro, 2005). Sedangkan pengetahuan dalam diri 

sendiri kurang bahkan tidak memahami apa yang seharusnya dilakukan 

dan dipercaya. Jika pasutri sendiri rajin berkunjung ke Puskesmas dan 

konsultasi dengan tenaga medis makapengetahuan yang di dapatkan 

cukup baik bahkan dapat menguntungkan diri sendiri dan dapat 

dibagikan dengan orang lain. 

Kelonggaran atau kelemahan pada mulut rahim yang disebut 

cervical incompetence bisa terjadi terutama pada wanita yang pernah 

mengalami keguguran atau menggugurkan anak dengan sengaja.Oleh 

karena itu apabila terdeteksi mulut rahim mengalami kelongaran 

hubungan seksual sebaiknya dihindari jika menderita penyakit herpes 

kelamin atau infeksi akibat hubungan seksual lain dan belum sembuh 

sepenuhnya sebaiknya hubungan seksual dihindari karena 

dikhawatirkan dapat menginfeksi janin (Pantiawati,2009). 

II.3.1.2.  Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012)tingkat pengetahuan dibagi 

menjadi 6 yaitu: 

1. Tahu (Know) 

Tahu berarti mengerti apayang telah disampai kan oleh tenaga medis 

dan paham apa dampak kecemasan saat melakukan hubungan 

seksual ketika masa kehamilan yang berdampak mengakibat kan 



30 

keguguran, dantahu bagai mana cara mengatasi kecemasan saat 

berhubungan seksual selama masa kehamilan. 

2. Memahami (Comprehension) 

Memahami bagaimana berjalannya frekuensi berhubungan seksual 

selama masa kehamilan dengan baik sehingga tidak menyebabkan 

kecemasan pada suami yang berakibat menyebabkan keguguran pada 

kehamilan istri.  

3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi kemampuan untuk menggunakan apa yang telah 

disampaikan tim medis kepada pasangan suami istripada saat pergi 

konsultasi kedokter kandungan atau para medis ahli kandungan 

lainnya. Dimana suami mampu mengatasi kecemasan pada saat ingin 

berhubungan seksual. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemempuan untuk membedakan jenis-jenis 

kecemasan aktivitas seksual ke dalam komponen-komponen, tetapi 

masih dalam bagian kecemasan aktivitas seksual suami selama masa 

kehamilan tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk membedakan jenis-

jenis kecemasan aktivitas seksual atau menghubungkan bagian-

bagian dari aktivitas seksual dalam suatu bentuk keseluruhan dari 

jenis-jenis aktivitas seksual. 
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6. Evaluasi (Evaluation) 

Sintesis menujukan suatu kemampuan untuk membedakan jenis-

jenis kecemasan suami saat aktivitas seksual atau menghubungkan 

bagian-bagian dari kecemasan aktivitas seksual suami dalam bentuk 

keseluruhan dari jenis-jenis aktivitas seksual yang dilakukan. 

II.3.1.3.  Cara Memperoleh Pengetahuan  

1. Cara Coba Salah  (trial and error) 

Cara dimana yang hasilnya belum pasti dan dalam kemungkinan 

besar caranya yang digunakan salah dan sangat membahayakan bagi 

diri sendiri dan akan berakibat fatal bahkan bisa menjadi trauma bagi 

individu. 

2. Cara Kekuasaan (otoritas) 

Cara yang diperoleh dari sumber terpecaya contohnya tim medis atau 

pimpinan masyarakat.Namundalam hal ini pengetahuan tersebut 

diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kekuasaan. 

3. Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan untuk mempeoleh 

kebenaran pengetahuan,pengalaman yang diperolehdalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.Kita 

sebagai umat manusia yang diciptakan berbeda dengan makhluk lain 

nya, karna kita manusia dicitakan sangat istimewah karena memiliki 

alat pikir yang berbeda dari ciptaan lainnya. 

Manusiaberpikirmelaluipenalarandandapatmemperoleh pengetahuan. 
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II.3.1.4. Cara Mengukur Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

peelitian atau responden.Dari data tentang hasil pengukuran tingkat 

pengetahuan tersebut dapat dikategorikan, baik,cukup, dan kurang. 

Ketentuan tersebut menggunakan aturan normatif yang mengunakan 

mean atau rata rata dan simpangan baku(standard deviation). 

Cara modern& cara baru yang diperoleh pengetahuan lebih 

sistemetis logis dan alamiah. Metode ini disebut dengan metode 

penelitian yaitu dengan cara mengembangkan metode berfikir induktif 

mula-mula hanya mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-

gejala alam masyrakat.Kemudian hasilnya dikumpulkan dan 

diklasifikasikan lalu diambil sebuah kesimpulan (Dewi L, 2013). 

II.3.1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Health (2009) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan diantaranya adalah: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu sarana untuk mengembangkan 

kemampuan diluar sekolah dan didalam dan berlangsung seumur hidup. 

Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin mudah menerima hal-

hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal baru tersebut. 

Namunbagi seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti 

pengetahuannya rendah juga(Zakirman, 2011). 
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Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang.Dengan pengetahuan juga 

dapatmembentuk keyakinan tertentu, sehingga masyarakat berperilaku 

sesuaikeyakinan tersebut.Pemahaman tentang berhubungan seks selama 

kehamilan seperti apaitu hubungan seksual, dan frekuensi berhubungan 

seks dalam kehamilan, secara singkat tidak dapat diramalkan 

bagaimana seseorang suami akanbereaksi, setelah dia merasa cemas 

tetapi secara umum dapat dikatakanbahwasemakin tinggi tingkat 

pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan seks selama 

kehamilan maka dapat menurunkan kecemasanmengenai dampak 

berhubungan seks sehingga frekuensi seks dalam normal. 

Begitu juga sebaliknya, semakin tidak memahami bagaimana 

berhubungan seksual selama kehamilan akan menimbulkan kecemasan, 

kebingungan dan kekhawatiran sehingga menurunnya aktivitas seksual 

atau frekuensi seksual dalam kehamilan(Close, 1998). 

2. Media Massa atau Informasi 

Majunya teknologi akan tersedia macam macam media yang dapat 

mempengaruhi pengetahuanmasyarakat tentang inovasi baru. Sebagai 

sarana komunikasi, berbagai bentuk mediamassa seperti terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian media 

massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan ke opini pemikiran seseorang (Fajrin, 2015) 

3. Sosial Budaya dan Ekonomi  
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Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian 

seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. 

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu 

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial 

ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. (Sulistyowati, 

2011). 

4. Lingkungan 

Lingkungan segala sesuatu yang sangat dekat dan paling sering 

dikunjungi karna berada disekitar individu, baik lingkungan fisik,atau 

biologis maupun sosial. Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap 

cara pola pikir, baik dalam pengetahuan individu yang sangat dekat 

dengan lingkungan tersebut hal ini kerap terjadi karna ada nya interaksi 

dan timbal balik sebagai pengetahuan oleh setiap individu (DwiL, 

2013). 

 

II.3.2  Kecemasan 

Dampak hubungan seksual terhadap kehamilan menurut 

Suryoprajogo (2008) melakukan hubungan seksual pada saat masa hamil 

dapat berdampak beberapa situasi yang menyarankan untuk menghentikan 

hubungan seksual yaitu jika terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran 

cairan disertai rasanyeri atau panas, terjadi perdarahan saat berhubungan 

seksual, terdapatpengeluaran cairan (air) yang mendadak,pernah 
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mengalami keguguran, terjadi plasenta previa, kehamilan kembar 

(Manuaba, 2000). 

Secara fisiologis pada saat istri hamil suami tidak terganggu, 

tetapikeinginan berhubungan seksual dengan istri akan terganggu secara 

emosi. Oleh karena itu, keinginan berhubungan seksual dengan istrinya 

yang sedang hamilberbeda. Pada kebanyakan pasangan akantimbul 

kecemasan karenaperubahan saat istri hamil antara lain rasa takut pada 

keguguran sehinggasuami memilih untuk menghentikan hubungan seksual. 

Suami menjadi terlalusensitif dan menyesuaikan perasaan istri pada masa 

hamil dengan maksudbertanggung jawab untuk melindungi sang ibu, janin 

dan kehamilan ataukarena menuruti peraturan agama atau adat setempat 

(Close, Sylvia, 1998). 

Seorang psikiater di Jakarta mengatakan bahwa beberapa pria 

mengalami perubahan hormonal selama kehamilan istrinya.Sampai saat ini 

dilaporkan 22%-79% dari calon ayah mengalami perubahan hormonal, 

11%-50% diantaranya mengalami penurunan gairah dan frekuensi dan 

mengalamikecemasan karena tidak mengerti dengan perubahan yang 

terjadi (Bibilung,2007). 

Keengganan berhubungan seks saat istri sedang hamil juga 

dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi pada wanita. Banyak 

istrisaat hamil yang kurang bergairah, bahkan ada yang tidak mau disentuh 

samasekali. Disisi lain, begitu suami mengetahui istri hamil, suami juga 
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akanmengalami perubahan hormon. Pada saat itu, produksi hormon 

estradiol danestrogen lebih tinggi, sedangkan testoteron sedikit berkurang. 

Hal ini menyebabkan penurunan gairah dan kecemasan pun 

meningkat sehinggamengurangi frekuensi seksual.Pada satu kelompok 

wanita, hanya 21% yang tidak mengalami atausedikit mengalami 

kenikmatan seksual sebelum kehamilan. Hal tersebutmeningkat menjadi 

41% pada trimester I kehamilan, dan 59% pada trimesterIII. Hampir setiap 

pasangan selama kehamilan akan mengalami beberapa perubahan seperti 

tidak berhubungan seks sama sekali atau menjadi sedikit tidak nyaman 

(Eisenberg, 2002). 

Pemahaman tentang mengapa berhubungan seks selama kehamilan 

menjadi berbeda dengan biasanya, akan dapat meredakan ketakutan 

dankecemasan sehingga pasangan dapat merasa tenang dengan keputusan 

untukmelakukan atau tidak melakukan hubungan seks (Eisenberg, 2002). 

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 akanbereaksi, setelah dia merasa cemas tetapi secara umum dapat 

dikatakanbahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman 

mengenaihubungan seks selama kehamilan maka dapat menurunkan 

kecemasanmengenai dampak berhubungan seks sehingga frekuensi seks 

dalam normal. 
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Begitu juga sebaliknya, semakin tidak memahami bagaimana 

berhubunganselama kehamilan akan menimbulkan kecemasan, 

kebingungan dan kekhawatiran sehingga menurunnya aktivitas seksual 

atau frekuensi seksdalam kehamilan (Close, Sylvia, 1998). 

 

II.3.2.1.  Definisi Kecemasan 

 Kecemasan merupakan perasaan tidak jelas terhadap keperihatinan 

dan kekhawatiran karena ancaman pada sistem nilai atau pola 

keamananseseorang (Carpenito, 2007).Kecemasan adalah kekhawatiran 

yang tidak jelas dan menyebar, yangberkaitan dengan perasaan tidak pasti 

dan tidak berdaya (Stuart dalam Mardjan, 2016). 

Kecemasan adalah respon individu terhadap suatu keadaan yang 

tidak menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup dalam 

kehidupansehari-hari (Suliswati,2005).Faktoryang mempengaruhi 

frekuensi seks dalam kehamilan adalah lingkungan dan pengetahuan 

semakin rendah pengetahuan akan timbulrasa cemas melakukan hubungan 

seks, dan rasa cemas sangatmempengaruhi frekuensi hubungan seks 

(Winkjosatro, 2000). 

 

II.3.2.2.  Tingkat Kecemasan 

 Cemas sangat berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak 

berdaya.Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang 

spesifik.Kondisidialami secara subjektif dan dikomunikasikan dalam 

hubunganinterpersonal.Cemas adalah respon emosional terhadap penilaian 
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tersebut.Kapasitas untuk menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup, 

tetapitingkat cemas yang parah tidak sejalan dengan kehidupan. Menurut 

Stuart dan Laraia (2005), ada empat tingkat kecemasanyang dialami oleh 

individu yaitu ringan, sedang, berat, dan panik. 

1. Kecemasan ringan 

 Berhubungan dengan ketenganan yang dialami sehari-hari. Individu 

masih waspada serta lapang pesepsinya meluas, menajamkan 

indra.Dapat memotivasi individu untuk belajar dan mampu 

memecahkan masalah secara efektif dan menghasilkan pertumbuhan 

dan kreatifitas. 

2. Kecemasan sedang 

 Memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain. Ansietas ini mempersempit lapangan 

persepsi individu.Dengan demikian individumengalami tidakperhatian 

yang selektif namun dapat berfokus pada lebih banyak areajika 

diarahkan untuk melakukannya. 

3. Kecemasan berat 

 Lapangan persepsi individu sangat sempit. Individu cenderung fokus 

pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berpikir tentang hal 

lain.Semua perilaku ditunjukan untuk mengurangi ketegangan. 

Individutersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area 

lain. 

4. Panik 
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 Behubungan dengan terperanglah, ketakutan, dan terror.Hal yang rinci 

terpecah dari proporsinya.Karena mengalami kehilangan 

kendali,individu yang mengalami panik tidak mampu melakukan 

sesuatuwalaupun dengan arahan. Panik mencakup disorganisasi 

kepribadiandan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, 

menurunnyakemampuan untuk berhubungan denagan orang lain, 

persepsi yangmenyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional. 

Tingkat ansietasini tidak sejalan dengan kehidupan, jika berlangsung 

terus dalam waktuyang lama, dapat terjadi kelelahan dan kematian. 
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II.3.2.3.  Skala Kecemasan Hamilton AnxietyRating Scale (HARS) 

 Skala HARS ditemukan Max Hamilton tahun 1959, yang 

digunakan untuk mengukur kecemasan yang muncul pada individu yang 

mengalamikecemasan.Terdapat 14 gejala yang nampak pada individu 

yangmengalami kecemasan.Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan 

skor antara 0 (nol persen) sampai dengan 4.Tingkat kecemasan menurut 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)meliputi gejala kecemasan 

(Nursalam, 2003): 

1. Perasaan cemas 

a. Firasat buruk 

b. Takut akan pikiran sendiri 

c. Mudah tersinggung 

2. Ketegangan 

a. Merasa tegang 

b. Lesu 

c. Mudah terkejut 

d. Tidak dapat istirahat dengan nyenyak 

e. Mudah menangis 

f. Gelisah 

3. Ketakutan 

a. Pada gelap 

b. Ditinggal sendiri 

c. Pada orang asing 

d. Pada binatang besar 

e. Pada keramaian lalu lintas 

f. Pada kerumunan banyak orang 

4. Gangguan tidur 

a. Sukar memulai tidur 

b. Terbangun malam hari 

c. Tidak pulas 

d. Mimpi buruk 

e. Mimpi yang menakutkan 

5. Gangguan kecerdasan 

a. Daya ingat buruk 

b. Sulit berkonsentrasi 

c. Sering bingung 
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6. Perasaan depresi 

a. Kehilangan minat 

b. Sedih 

c. Bangun dini hari 

d. Berkurangnya kesukaan pada hobi 

e. Perasaan berubah-ubah sepanjang hari 

7. Gejala Somatik (Otot)  

a. Sakit dan Nyeri di Otot-Otot 

b. Kaku 

c. Kedutan Otot 

d. Gigi Gemerutuk 

e. Suara Tidak Stabil 

8. Gejala Somatik (Sensorik)  

a. Tinitus 

b.  Penglihatan Kabur 

c. Muka Merah atau Pucat 

d. Merasa Lemah 

e. Perasaan ditusuk-Tusuk 

9. Gejala Kardiovaskuler 

a. Takhikardia 

b. Berdebar 

c. Nyeri di Dada 

d. Denyut Nadi Mengeras 

e. Perasaan Lesu/Lemas Seperti Mau Pingsan 

f. Detak Jantung Menghilang 

10. Gejala Respiratori 

a. Rasa Tertekan atau Sempit Di Dada 

b. Perasaan Tercekik 

c. Sering Menarik Napas 

d. Napas Pendek/Sesak 

11. Gejala Gastrointestinal 

a. Sulit Menelan 

b. Perut Melilit  

c. Gangguan Pencernaan  

d. Nyeri Sebelum dan Sesudah Makan   

e. Perasaan Terbakar di Perut  

f. Rasa Penuh atau Kembung  

g. Mual  

h. Muntah  

i. Buang Air Besar Lembek  

j. Kehilangan Berat Badan  

k. Sukar Buang Air Besar (Konstipasi) 

12. Gejala Urogenital 

a. Sering Buang Air Kecil  

b. Tidak Dapat Menahan Air Seni  
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c. Amenorrhoe  

d. Menorrhagia  

e. Menjadi Dingin (Frigid)  

f. Ejakulasi Praecocks  

g. Ereksi Hilang  

h. Impotensi 

13. Gejala Otonom 

a. Mulut Kering 

b. Muka Merah 

c. Mudah Berkeringat 

d. Pusing, Sakit Kepala 

e. Bulu-Bulu Berdiri 

14. Tingkah Laku Pada Wawancara  

a. Gelisah 

b. Tidak Tenang 

c. Jari Gemetar 

d. Kerut Kening 

e. Muka Tegang 

f. Tonus Otot Meningkat 

g. Napas Pendek dan Cepat 

h. Muka Merah 

 Penilaian tingkat kecemasan berdasarkan HARS, yaitu : 

 0 = tidak ada gejala sama sekali 

 1 = 1 gejala dari pilihan yang ada 

 2 = kurang dari separuh gejala yang ada 

 3 = separuh atau lebih dari gejala yang ada 

 4 = semua gejala yang ada 

 Skor yang didapat diklarifikasikan dalam 4 kategori tingkat kecemasan,   

(Nursalam, 2003). Yaitu : 

 Skor < 6 = tidak ada kecemasan 

 Skor 6-14 = kecemasan ringan 

 Skor 15-27 = kecemasan sedang 

 Skor >27 = kecemasan berat 
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II.3.2.4.  Teori Kecemasan 

1. Teori Psikoanalitik 

Kecemasantimbulakibat reaksi psikologis individu terhadap 

ketidakmampuan mencapai orgasme dalam berhubungan seksual.Energi 

seksual tidak terekspresikanakan mengakibatkan rasa cemas.Kecemasan 

dapat timbul secara otomatis akibat dari stimulus internaldan eksternal 

yang berlebihan sehingga melampaui kemampuanindividu untuk 

menaganinya. Ada dua tipe kecemasan yaitu kecemasan primer dan 

kecemasan subsekuensi. 

2. Teori Interpersonal 

Sullivan (2009)mengemukakan bahwa 

kecemasantimbulakibatketidakmampuan untuk berhubungan secara 

interpersonal dan sebagaiakibat penolakan. Kecemasan bisa dirasakan 

bilaindividu mempunyaikepekaan lingkungan. Kecemasan pertama kali 

ditentukan olehhubungan ibu dan anak pada awal kehidupannya, bayi 

meresponseolah-olah ia dan ibunya adalah sepaket. 

3. Teori Perilaku 

Teori perilaku menyatakan bahwa kecemasan merupakan hasil 

frustasi akibat berbagai hal yang mempengaruhi individu dalam 

mencapaitujuan yang diinginkan misalnya memperoleh pekerjaan, 

berkeluarga,kesuksesan dalam sekolah.Perilaku merupakan hasil belajar 

daripengalaman yang pernah dialami.Kecemasan dapat juga 
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munculmelalui konflik antara dua pilihan yang saling berlawanan dan 

individuharus memilih salah satu. 

4. Teori Keluarga 

Studi pada keluarga dan epidemiologi memperlihatkan bahwa 

selalu ada pada tiap-tiap keluarga dalam berbagai bentuk dan 

sifatnyaheterogen. 

5. Teori Biologik 

Otakmemiliki reseptor khusus terhadap benzodiazepine, reseptor 

tersebut memiliki berfungsi membantu regulasi 

kecemasan.Regulasitersebut berhubungan dengan aktivitas gamma 

amino butyric acid(GABA) yang mengontrol aktivitas neuron dibagian 

otak yangbertanggung jawab menghasilkan kecemasan. 

6. Etiologi Kecemasan 

Menurut Mighwar (2006), secara psikologis, gangguan cemas 

merupakan pikiran-pikiran negatif yang dialami seseorang yang 

semakin lamasemakin kuat. Hal ini terjadi akibat: 

a. Kurangnya pengetahuan seseorang dalam menyesuaikan diri 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan lingkungan sosial. 

b. Kurangnya dukungan, dari orang tua, teman, atau lingkungan 

masyarakat sekitar. 

c. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan yang ada. 

7. Reaksi Kecemasan 
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 Kecemasan dapat menimbulkan reaksi konstruktif maupun 

destruktif bagi individu: 

a. Konstruktif 

Individu termotivasi untuk belajar mengadakan perubahan terutama 

perubahanterhadap perasaan tidak nyaman dan terfokus 

padakelangsungan hidup. Contohnya: individu yang 

melanjutkanpendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena akan 

dipromosikannaik jabatan. 

b. Destruktif 

Individu bertingkah laku maladaptif dan disfungsional. 

Contohnya:individu menghindari kontak dengan orang lain atau 

mengurung diri, tidak mau mengurus diri, tidak mau makan, timbul 

cemas sehinggatidak mau melakukan hubungan seks.  

 

II.4 Keguguran 

II.4.1  Definisi 

Keguguran atau abortus adalah terhentinya proses kehamilan yang 

sedang berlangsung sebelum mencapai umur 28 minggu atau berat janin 

sekitar 500 gram (Manuaba, 2007). Abortus adalah berakhirnya suatu 

kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan 

kurang dari 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup di 

luar kandungan (Sarwono, 2008).  
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Abortus adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun, 

spontan maupun buatan, sebelum janin mampu bertahan hidup. Batasan ini 

berdasar umur kehamilan dan berat badan. Dengan lain perkataan abortus 

adalah terminasi kehamilan sebelum 20 minggu atau dengan berat kurang 

dari 500 gram (Handono, 2009). 

II.4.2 Klasifikasi  

Menurut Sarwono (2008), klasifikasi keguguran antara lain: 

1. Abortus Spontan  

Abortus yang terjadi tanpa tindakan mekanis atau medis untuk 

mengosongkan uterus, maka abortus tersebut dinamai abortus spontan. 

Kata lain yang luas digunakan adalah keguguran (Miscarriage). Abortus 

spontan secara klinis dapat dibedakan antara abortus imminens, abortus 

incipiens, abortus incomplete, abortus complete. Selanjutnya, dikenal pula 

missed abortion, abortus habitualis, abortus infeksiosus dan abortus septic. 

a. Abortus Imminens (Keguguran mengancam)  

Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan 

sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan 

tanpa adanya dilatasi serviks. Diagnosis abortus imminens ditentukan 

karena pada wanita hamil terjadi perdarahan melalui ostium uteri 

eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus 

membesarsebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, dan tes 

kehamilan positif.  
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Pada beberapa wanita hamil dapat terjadi perdarahan sedikit pada 

saat haid yang semestinya datang jika tidak terjadi pembuahan. Hal ini 

disebabkan oleh penembusan villi koreales ke dalam desidua, pada saat 

implantasi ovum. Perdarahan implantasi biasanya sedikit, warnanya 

merah, cepat berhenti, dan tidak disertai mules-mules. 

b. Abortus Incipiens (Keguguran berlangsung)  

Peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu 

dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat, tetapi hasil 

konsepsi masih dalam uterus. Dalam hal ini rasa mules menjadi lebih 

sering dan kuat, perdarahan bertambah.  

c. Abortus Incomplete (Keguguran tidak lengkap) 

Pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilansebelum 20 

minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Pada 

pemeriksaan vaginal, kanalis servikalis terbukadan jaringan dapat 

diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari 

ostium uteri eksternum.  

d. Abortus Complete (Keguguran lengkap) 

Perdarahan pada kehamilan muda di mana seluruh hasilkonsepsi 

telah dikeluarkan dari kavum uteri. Seluruh buahkehamilan telah 

dilahirkan dengan lengkap. Pada penderita ditemukan perdarahan 

sedikit, ostium uteri telah menutup, dan uterus sudah banyak mengecil. 

Diagnosis dapat dipermudah apabila hasil konsepsi dapat diperiksa dan 

dapat dinyatakan bahwa semuanya sudah keluar dengan lengkap. 
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e. Abortus Infeksiosa dan Abortus Septik  

Abortus infeksiosa adalah abortus yang disertai infeksi pada 

genitalia, sedangkan abortus septik adalah abortus infeksiosa berat 

dengan penyebaran kuman atau toksinnya ke dalam peredaran darah 

atau peritoneum. Infeksi dalam uterus atau sekitarnya dapat terjadi pada 

tiap abortus, tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkompletus dan 

lebih sering ditemukan pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa 

memperhatikan asepsis dan antisepsis. 

Umumnya pada abortus infeksiosa, infeksi terbatas pada desidua. 

Pada abortus septik virulensi bakteri tinggi, dan infeksi menyebar ke 

miometrium, tuba, parametrium, danperitoneum.Apabila infeksi 

menyebar lebih jauh, Terjadilah peritonitis umum atau sepsis, dengan 

kemungkinan diikuti oleh syok. Diagnosis abortus infeksiosa ditentukan 

dengan adanya abortus yang disertai gejala dan tanda infeksi genitalia, 

seperti panas, takikardi, perdarahan pervaginam berbau, uterus yang 

membesar, lembek, serta nyeri tekan, dan leukositosis. Apabila terdapat 

sepsis, penderita tampak sakit berat, kadang menggigil dan demam. 

f. Missed Abortion (Retensi Janin Mati)  

Kematian janin sebelum berusia 20 minggu, tetapi janin yang 

mati tertahan di dalam kavum uteri tidak dikeluarkkan selama 8 minggu 

atau lebih. Missed abortion biasanya didahului oleh tanda-tanda abortus 

imminens yang kemudian menghilang secara spontan atau setelah 

pengobatan. Gejala subyektif kehamilan menghilang, mammae agak 
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mengendor lagi, uterus tidak membesar lagi malah mengecil, dan tes 

kehamilan menjadinegatif. Dengan ultrasonografi dapat ditentukan 

segera apakahjanin sudah mati dan besarnya sesuai dengan usia 

kehamilan.  

g. Abortus Habitualis  

Keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 

tiga kali atau lebih. Pada umumnya penderita tidak sukar menjadi 

hamil, tetapi kehamilannya berakhir sebelum 28 minggu. Bishop 

melaporkan frekuensi 0,41% abortus habitualisp ada semua kehamilan. 

Menurut Malpas dan Eastman kemungkinan terjadi abortus lagi pada 

seorang wanita mengalami abortus habitualis ialah 73% dan 83,6%. 

Sebaliknya, Warton dan Fraser dan Llwellyn-Jones memberi prognosis 

lebih baik, yaitu 25,9% dan 39% (Sarwono, 2008). 

2. Abortus Provokatus  

Abortus Provokatus adalah terminasi kehamilan secara medis atau 

bedah sebelum janin mampu hidup. Pada tahun 2000, total 857.475 

abortuslegal dilaporkan ke Centers for Disease Control and Prevention 

(2003). Sekitar 20% dari para wanita ini berusia 19 tahunatau kurang, dan 

sebagian besar berumur kurang dari 25 tahun, berkulit putih, dan belum 

menikah. Hampir 60% abortus terinduksi dilakukan sebelum usia gestasi 8 

minggu, dan 88% sebelum minggu ke 12 kehamilan. Manuaba (2007) 

menjelaskan, abortus provokatus adalah abortus yang sengaja dilakukan 
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untuk menghilangkan kehamilansebelum umur 28 minggu atau berat janin 

500 gram. Abortus ini terbagi lagi menjadi:  

a. Abortus Therapeutic (Abortus medisinalis)  

Abortus karena tindakan kita sendiri, dengan alasanbilakehamilan 

dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu(berdasarkan indikasimedis). 

Biasanya perlu mendapat persetujuan 2 sampai 3tim dokter ahli.  

b. Abortus Kriminalis  

Abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak 

legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. 

c. Unsafe Abortion 

Upaya terminasi kehamilan muda dimana pelaksanatindakan 

tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedurstandar yang 

aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien. 

II.4.3 Etiologi 

Penyebab abortus ada berbagai macam yang diantaranya adalah 

(Mochtar, 2002):  

1. Faktor Maternal  

a. Kelainan genetalia ibu, misalnya pada ibu yang menderita:  

1) Anomali kongenital (hipoplasia uteri, uterus bikornis, dan lain-lain). 

2) Kelainan letak dari uterus seperti retrofleksi uteri fiksata. 

3) Distorsia uterus, misalnya karena terdorong oleh tumor pelvis.  

4) Uterus terlalu cepat teregang (kehamilan ganda, molahidatidosa). 
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5) Tidak sempurnanya persiapan uterus dalam menanti nidasidari ovum 

yang sudah dibuahi, seperti kurangnya progesteron atau estrogen, 

endometritis, dan mioma submukosa. 

b. Penyakit-penyakit ibu 

Penyebab abortus belum diketahui secara pasti penyebabnya 

meskipun sekarang berbagai penyakit medis, kondisi lingkungan, dan 

kelainan perkembangan diperkirakan berperan dalam abortus. Misal:  

1) Penyakit infeksi yang menyebabkan demam tinggi seperti 

pneumonia, tifoid, pielitis, rubeola, demam Malta, dan sebagainya. 

Kematian fetus dapat disebabkan karena toksin dari ibu atau invasi 

kuman atau virus pada fetus. 

2) Keracunan Pb, nikotin, gas racun, alkohol, dan lain-lain. 

3) Ibu yang asfiksia seperti pada dekompensasi kordis, penyakit paru 

berat, anemi gravis. 

4) Malnutrisi, avitaminosis dan gangguan metabolisme, hipotiroid, 

kekurangan vitamin A, C, atau E, diabetes melitus. 

c. Antagonis Rhesus 

Pada antagonis rhesus, darah ibu yang melalui plasenta merusak darah 

fetus, sehingga terjadi anemia pada fetus yang berakibat meninggalnya 

fetus.  

d. Perangsangan pada ibu yang menyebabkan uterus berkontraksi 

Misalnya, sangat terkejut, obat-obat uterotonika, ketakutan, laparatomi, 
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dan lain-lain. Dapat juga karena trauma langsungterhadap fetus: selaput 

janin rusak langsung karena instrumen, benda, dan obat-obatan.  

e. Gangguan Sirkulasi Plasenta  

Dijumpai pada ibu yang menderita penyakit nefritis, hipertensi, 

toksemia gravidarum, anomali plasenta, dan endarteritis.  

f. Usia Ibu 

Usia juga dapat mempengaruhi kejadian abortus karena padausia 

kurang dari 20 tahun belum matangnya alat reproduksi untuk hamil 

sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun pertumbuhan dan 

perkembangan janin, sedangkan abortus yang  terjadi pada usia lebih 

dari 35 tahun disebabkan berkurangnya fungsi alat reproduksi, kelainan 

pada kromosom, dan penyakit kronis. 

2. Faktor Janin  

MenurutHertig dkk (dalam Mochtar, 2012),pertumbuhan abnormal 

dari fetus sering menyebabkan abortus spontan. Menurut penyelidikan 

mereka, dari1000 abortus spontan, maka48,9% disebabkan karena ovum 

yang patologis; 3,2% disebabkan oleh kelainan letak embrio; dan 9,6% 

disebabkan karena plasenta yang abnormal. Pada ovum abnormal 6% 

diantaranya terdapat degenerasi hidatid vili. 

Abortus spontan yang disebabkan oleh karena kelainan dari ovum 

berkurang kemungkinannya kalau kehamilan sudah lebih dari satu bulan, 

artinya makin muda kehamilan saat terjadinyaabortus makin besar 

kemungkinan disebabkan oleh kelainan ovum (50-80%).  
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3. Faktor Paternal 

Tidak banyak yang diketahui tentang faktor ayah dalam terjadinya 

abortus. Yang jelas, translokasi kromosom padaspermadapatmenyebabkan 

abortus. Saat ini abnormalitaskromosom pada sperma berhubungan dengan 

abortus (Carrel, 2003).Penyakit ayah: umur lanjut, penyakit kronis seperti 

TBC, anemi,dekompensasi kordis, malnutrisi, nefritis, sifilis, keracunan 

(alkohol, nikotin, Pb, dan lain-lain), sinar rontgen, avitaminosis (Mochtar, 

2012). 

 

II.4.4 Pengalaman Keguguran 

Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami 

(dijalani, dirasai, ditanggung) (KBBI,2005). Pengalamandapat diartikan 

juga sebagai memori episodic, yaitu memori yang menerima dan 

menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan 

tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Daehler & 

Bukatko, 1985 dalam Syah, 2003). Pengalaman merupakan hal yang tak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga 

sangat berharga bagi setiap manusia, dan pengalaman juga dapat diberikan 

kepada siapasaja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta 

pembelajaranmanusia.  

Pengalaman ibu atau calon ibu yang mengalamikeguguranadalah 

hal yang tak dapat terlupakan, dan menyisakan trauma tersendiri. Wanita 

yang pernah mengalami keguguran tentunya akan mengalami dampak 

psikologis jika kelak hamil kembali. Dampak psikologi yang muncul 



54 

misalnya kecemasan terhadap kehamilan. Hampir semua ibu hamil 

mengharapkan hal yang terbaik untuk ia dan calon bayinya.Peran suami 

sangat urgen dalam pemulihan trauma pasca keguguran. Baik itu secara 

fisik dan psikologis. Saat mengalami keguguran, pasti suami pun ikut 

terpukul. Karenanya, pasca keguguran penting bagi istri dan suami 

berkomitmen saling mendukung dan menyemangati. 

 

II. 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Frekeunsi Hubungan Seksual 

II.5.1 Faktor Fisik 

Perubahan fisik yang paling mudah diidentifikasi dari ibu hamil 

adalah membesarnya ukuran uterus seiring dengan bertambahnya usia 

kehamilan. Pembesaran uterus ini mengakibatkan pembesaran abdomen 

yang pada gilirannya akan mempengaruhi aktifitas ibu hamil sehari-hari, 

termasuk hubungan seksnya. Ibu hamil mungkin merasa lekas lelah, 

pusing, mual, muntah atau nyeri pada payudara sehingga libidonya 

menurun. Begitu pula dengan psikis ibu yang berubah-rubah karena 

pengaruh dari kehamilannya (Saifuddin, 2002). 

Selain fisik dari ibu hamil, faktor fisik suami juga mempengaruhi 

frekuensi seksual. Selain bekerja, suami mungkin melakukan pekerjaan 

rumah tangga menggantikan istri yang sedang hamil. Peran ganda yang 

dipikul suami selama istri hamil, tentu saja cukup menguras energi dan 

menyita waktu, di samping harus bekerja mencari nafkah. Para suami perlu 

memahami bahwa perasaan malas yang dialami wanita hamil tidak muncul 
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begitu saja. Hal ini berkaitan dengan pengaruh hormonal yang sedang 

dialami istrinya.  

Tidak ada salahnya bila suami menggantikan peran istri untuk 

beberapa waktu. Misalnya dengan menggantikannya membereskan tempat 

tidur, membuat kopi sendiri, atau bila tidak punya pembantu suamilah 

yang mencuci piring atau baju. (Detiana, 2010). 

 

II.5.2  Faktor Psikologis 

Vismann (Harsono, 2017), manusia memiliki dua sistem saraf, 

yaitu saraf simpatik (saraf yang mempercepat sistem kerja tubuh) dan saraf 

parasimpatik (saraf yang memperlambat sistem kerja tubuh). Respons stres 

yang diolah pada saraf simpatik akan mempercepat kerja bagian tubuh. 

Misal, denyut jantung meningkat dan telapak tangan berkeringat. Untuk 

meredakan hal itu, saraf parasimpatik menjalan perannya dan bisa 

membuat Anda tenang. Namun, saat suami mengalami stres dalam jangka 

waktu yang panjang karena pekerjaan yang berat dan bekerja tanpa henti, 

saraf parasimpatik tidak mampu membuat suami menjadi lebih tenang. 

Sehingga, pasangan jadi tidak bisa menikmati sentuhan erotis atau 

rangsangan.  

Seksualitas tidak hanya dipengaruhi hormon tapi juga faktor sosial, 

relasional, dan psikologis. Ketika hormon stres meningkat, keintiman 

menjadi berkurang. Artinya, suami akan sulit berhasrat pada pasangan bila 

istri merasa stres. Hormon stres dapat mendorong perilaku melawan. Hal 

ini dapat menyebabkan suami berubah agresif terhadap pasangan. Suami 
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mungkin mulai membentak atau berteriak pada pasangan. Kondisi tersebut 

dapat berujung keintiman dengan pasangan semakin lama makin 

berkurang. 

Bentuk faktor psikologis yang paling nyata adalah kecemasan 

suami. Kecemasan terhadap kinerja seksual adalah salah satu masalah 

yang menghambat kehidupan seks dan lebih sering terjadi pada pria. Hal 

ini mungkin serupa dengan kecemasan biasa, tetapi kecemasan terhadap 

kinerja seksual lebih mengganggu hubungan seksual. Seorang pria yang 

terlalu menekankan pada hasil akhir, kinerja, dan kekhawatirannya 

mengenai hal tersebut mungkin mengembangkan kecemasan kinerja 

seksual.  

Berbeda dengan pria, wanita melihat seks sebagai sarana untuk 

membangun kedekatan dan keintiman dalam suatu hubungan, sehingga 

wanita tidak akan mengalami kecemasan atas kinerja seksual. Untuk 

mengatasi kecemasan kinerja, pria harus mengubah mindset-nya dan harus 

menyadari bahwa seks bukanlah tentang melakukan, memenuhi tenggat 

waktu atau telah sesuai dengan standarnya. 

II.5.3 Faktor Mitos 

Berikut adalah mitos yang berkembang di masyarakat seputar 

hubungan seks saat hamil: 

1. Hubungan seks saat hamil mengakibatkan keguguran 

Fakta: Hubungan seks saat hamil tidak akan menyebabkan 

keguguran. Bahkan selama trimester pertama, saat risiko keguguran 
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lebih tinggi, Anda tetap boleh melakukan hubungan intim dengan suami 

sesering mungkin. Namun, hati-hati jika Anda mengalami perdarahan, 

plasenta previa, atau memiliki riwayat persalinan prematur. Sebaiknya 

konsultasikan dulu pada dokter kandungan sebelum berhubungan intim 

saat hamil.  

2. Penetrasi yang dalam bisa membahayakan janin 

Faktanya, penis manusia tidak cukup panjang atau besar untuk 

bisa mencapai plasenta. Selain itu, ada banyak perlindungan antara 

janin dan vagina Anda, termasuk leher rahim, kantung ketuban, dan 

rahim yang akan menghalangi penis mengganggu janin. Leher rahim 

tertutup dan disegel dengan lendir tebal untuk melindungi bayi. Di 

dalam rahim, bayi juga menggantung di kantung ketuban, yang 

dirancang untuk membuatnya tetap aman dan nyaman. Bahkan ketika 

trimester 3 kehamilan, ketika kondisi serviks memungkinkan untuk 

berdilatasi (melebar), penetrasi seksual tetaplah aman dengan alasan 

yang sama.  

3. Kehamilan menurunkan gairah seksual 

Fakta: Gairah seksual ibu hamil berbeda-beda pada setiap waktu, 

jadi tidak bisa disamaratakan bahwa kehamilan dapat menurunkan 

gairah seksual Sah-sah saja kalau Anda tetap merasa bergairah saat 

hamil. Saat trimester pertama, banyak wanita yang merasa mual, 

kelelahan, dan tidak mood. Kondisi tersebut yang terkadang membuat 

wanita tidak ingin melakukan hubungan intim dengan pasangan. 
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Sementara trimester kedua bisa dikatakan sebagai saat yang tepat untuk 

melakukan hubungan intim saat hamil.  

Gejala morning sickness (mual dan muntah) umumnya sudah 

hilang pada trimester kedua. Karena itulah gairah seksual ibu hamil 

biasanya meningkat di trimester kedua, sehingga seks akan terasa lebih 

nikmat dan memuaskan bagi ibu hamil. Pada trimester akhir, beberapa 

ibu hamil merasa tidak bergairah. Ini mungkin disebabkan karena berat 

badan naik, sakit punggung, dan kelelahan. 

4. Orgasme dapat menyebabkan persalinan prematur 

Kemungkinan orgasme menyebabkan persalinan prematur akan 

sangat kecil dan jarang terjadi. Ketika Anda orgasme, tubuh Anda 

melepaskan hormon oksitosin, yang menyebabkan rahim berkontraksi, 

jadi biasa bagi seorang wanita mengalami kram setelah mencapai 

klimaks. Kontraksi ini berlangsung kurang lebih 1-2 jam, dan ini bukan 

berarti kontrakasi melahirkan.  Namun, pada usia kehamilan tua atau 

memasuki 38 minggu, orgasme memang bisa memicu persalinan jika 

kontraksi ini berlangsung cukup lama. 

5. Tidak boleh melakukan seks oral saat hamil 

Mitos ini tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya, selama pasangan 

Anda tidak meniupkan udara ke area genital Anda, melakukan oral seks 

saat hamil boleh-boleh saja dan dapat dikatakan aman. Meniupkan 

udara ke dalam vagina dapat menyebabkan emboli udara, yaitu 

gelembung udara yang masuk ke dalam aliran darah dan menghambat 
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pembuluh darah. Meskipun hal ini sangat jarang terjadi, tetapi risiko 

emboli udara lebih tinggi pada wanita hamil karena pembuluh darah di 

panggul melebar. 

II.5.4 Faktor Interpersonal 

Kedekatan hubungan membuat ibu hamil lebih siap untuk berperan 

sebagai ibu. Pada saat anggota keluarga menyadari peran baru mereka. 

dapat terjadi konflik dan ketegangan. Diperlukan komunikasi yang efektif 

antara ibu dan suami, serta keluarganya. Komponen penting di sekeliling 

ibu hamil adalah ibunya sendiri, reaksi terhadap kehamilan anaknya, 

menghargai kemandirian anaknya, keberadaannya di masa lampau dan 

sekarang Mercer (dalam Susanti, 2006). 

Reaksi ibu terhadap anaknya yang hamil penting untuk 

penerimaannya sebagai nenek. Jika ibu mendukung, anak dapat berdiskusi 

dengannya tentang kehamilan, kelahiran dan perasaannya. Penerimaan 

atau penolakan ibu hamil terhadap nasihat ibunya dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuannya.Faktor ini akan menjadi lebih berpengaruh seandainya 

suami-istri dan mertua tinggal dalam satu lingkungan.  

Sebagian mertua mungkin akan melakukan intervensi sehingga 

suami yang ingin juga menjadi caregiver bagi istrinya harus terhalang oleh 

intervensi mertuanya. Oleh sebab itu, batasan-batasan terhadap mertua 

harus dibuat demi terciptanya rumah tangga yang mandiri. Biasanya 

pasangan akan tinggal di rumah sendiri untuk meminimalisir intervensi 

orang tua. 
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II.6 Kerangka Teori 
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Gambar II.1 Kerangka Teori 

Sumber: Notoatmodjo (2007), Kusumaningtyas (2008), Rahayu (2013) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

III.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut: 

Variabel Bebas      Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

III.2 Variabel Penelitian 

III.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel sebagai penyebab, dimana variabel 

ini mempengaruhi variabel terikat, didalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah yang terdiri: Pengetahuan, Kecemasan suami dan 

Pengalaman keguguran. 

III.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi 

variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

frekuensi hubungan seksual pada masa kehamilan (trimester I, II dan III) 

di Puskesmas Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. 

Pengetahuan 

Kecemasan Suami 

 

Pengalaman Keguguran 

Frekuensi Seksual 
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III.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi ketika variabel-variabel 

penelitian menjadi bersifat operasional. Definisi dari operasional 

menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang 

memudahkan pengukuran variabel tersebut. 

Tabel III.1 

Definisi Operasional 

No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Cara Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

A. Variabel Bebas 

1. 

 

 

 

Pengetahuan 

 

Pengetahuan 

suami mengenai 

akibat dari 

hubungan seksual 

selama masa 

kehamilan. 

Wawancara 

 

Kuesioner 

 

0. Kurang, 

jika� ≤ ����  

(dengan nilai 

mean 13,21) 

1. Baik, jika� >

���� (dengan 

nilai mean 

≥13,21) 
 

Ordinal 

2 Kecemasan 

Suami 

Perasaan takut 

yang timbul dari 

dalam diri ketika 

melakukan 

hubungan seksual 

dengan istri pada 

waktu hamil. 

Kecemasan yang 

timbul dari dalam 

diri suami ketika 

melakukan 

hubungan seksual 

saat istri sedang 

hamil. 

Wawancara 

 

Kuesioner 

 

0.Tidak ada 

kecemasan  

skor< 6 

1.Ada kecemasan 

(skor 6-14 cemas 

ringan, 

2.  skor 15-27 

cemas sedang,  

3. skor>27 cemas 

berat). 

 

Ordinal 
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3 Pengalaman 

Keguguran 

Pengalaman 

keguguran 

(abortus spontan) 

ibuhamil 

Wawancara 

 

Kuesioner 

 

1. Pernah 

Keguguran 

0. Tidak Pernah 

keguguran 

Ordinal 

B. Variabel Terikat 

1. Frekuensi 

Hubungan 

Seksual 

saatHamil 

Aktivitas seksual 

ibu hamil yang 

mengarah kepada 

aktivitas seksual 

untuk 

mendapatkan 

kepuasan saat 

berhubungan fisik 

seperti mencium, 

memeluk, 

menyentuh, atau 

membelai, seks 

oral, hubungan 

intim.  

Wawancara Kuesioner 0. Normal, jika 

Trimester 

pertama 2,25 

kali seminggu, 

trimester 

kedua 2,39 kali 

perminggu, 

trimester 

ketiga1,08 kali 

perminggu 

(Andik, 2005) 

1. Tinggi, jika 

indeks> 

Trimester 

pertama 2,25 

kali 

perminggu, 

trimester 

kedua2,39 kali 

peminggu, 

trimester 

ketiga 1,08 

kali perminggu 

(Andik, 2005) 

Ordinal 
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III.4.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

alternatif (Ha). Berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan antara pengetahuan dengan frekuensi hubungan 

seksual pada masa kehamilan di Puskesmas Kenual Kecamatan Nanga 

Pinoh Kabupaten Melawi. 

2. Adanya hubungan antara kecemasan suami dengan frekuensi 

hubungan seksual pada masa kehamilan di Puskesmas Kenual 

Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. 

3. Adanya hubungan antara pengalaman keguguran dengan frekuensi 

hubungan seksual pada masa kehamilan di Puskesmas Kenual 

Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1 DesainPenelitian 

Desainpenelitiandalampenelitianiniadalahdenganmenggunakanmela

kukanpengamatan / 

pengukuranterhadapberbagaivariabelsubjekpenelitianmenurutkeadaanilmia

h, tanpamelakukanmanipulasiatauintervensi. 

Penelitianbersifatanalitikyaituberupamencarihubunganantaravariabel. 

Rancanganpenelitian yang digunakanadalahdenganpendekatancross 

sectionalyaitusuatupenelitian yang 

memberikangambaransecaraobjektiftentangkeadaan yang 

sebenarnyadariobjek yang 

ditelitidisertaipenjelasanhubunganantarasatuvariabellainnya yang 

mempengaruhiterjadinyamasalahkesehatansecarabersamaan. 

(Pratiknya,2010). 

 

IV.2 WaktudanTempatPenelitian 

KegiatanpenelitianiniakandilakukanpadabulanMei-Juli 2018 

danpelaksanaankegiatanpenelitianiniberada di 

wilayahkerjaPuskesmasKenualKecamatan Nanga PinohKabupaten 

Melawi. 

 

IV. 3 PopulasidanSampel 

IV.3.1 Populasi 
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Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri 

dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik 

tertentu di dalam suatu penelitian (Nawawi, 2007). 

JumlahkeseluruhanPopulasidalampenelitianiniadalahsuami dari ibu hamil 

yang periksa sejak bulan Januari-Juni2018 sebanyak 53 orang di Wilayah 

Puskesmas Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. 

IV.3.2 Sampel 

Sampelpadapenelitiandiambildarijumlahpopulasi yang berada di 

wilayahkerjaPuskesmasKenualKecamatan Nanga 

Pinohdengankriteriasebagaiberikut: 

1. Sehatjasmanidanrohani 

2. Suamidariibuhamil 

3. Bersediamenjadiresponden 

4. Bisamembacadanmenulis 

Jumlah sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan jumlah populasi yang ada di lapangan.Menentukan 

besarnyaukuran sampel dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus 

Isaac dan Michael (Sugiyono, 2007)sebagaiberikut: 

s =
λ�. N. P. (1 − P)

d�(N − 1) + λ�. P. (1 − P)
 

Keterangan :  

λ�  = Tarafkepercayaan95% (z = 1,96) 

P= ProporsidalamPopulasi 

N= Populasi 

d   = Tarafkelonggaran 5% 
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Perhitunganuntukpenentuansampel(d = 5%) dalampenelitianiniadalah:  

s =
(1,96)�. 53 . 0,5 . (1 − 0,5)

(0,05)�(53 − 1) + (1,96)�. 0,5 . (1 − 0,5)
 

� =
3,8416 × 53 × 0,5 × 0,5

(0,0025)(52) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

� =
3,8416 × 53 × 0,5 × 0,5

(0,0025)(52) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

� =
50,9012

0,13 + 0,9604
 

� =
50,9012

1,0904
 

� = 46,6812179 ≈ 47responden 

 

 IV.4 TeknikdanInstrumenPengumpulan Data 

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah 

kualitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian, diperlukan teknik dan 

instrumen yang tepat sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

IV.4.1 TeknikPengumpulanData 

TeknikPengumpulan data dalampenelitianmenggunakan data 

primer yang diperolehdarikuesionerdanjuga data sekunder. Data primer 

dalampenelitianinidiperolehlangsungdarirespondenmelaluihasilkomunikasi

langsungdengankuesioneryaitumengenaipengetahuan, kecemasansuami, 

danpengalamankegugurandimanakuisionertersebutdibuatberdasarkanwawa

ncaralangsungkepadasuamiibuhamil yang 

melakukanpemeriksaankehamilansejakJanuari 2018 di 
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PuskesmasKenualKecamatan Nanga PinohKabupaten Melawi.Langkah-

langkahpengumpulan data adalahsebagaiberikut: 

 

 

1. Tahappersiapanpengumpulan data 

Persiapanpengumpulandata 

dilakukanmelaluiproseduradministrasidenganmendapatkanizindaridirekt

urUniversitasMuhammadiyah Pontianak danizindaritempat yang 

akandilaksanakanpenelitian. 

2. Tahapmelakukanpengumpulan data 

Setelahmendapatizindaritempatpenenelitian, 

penelitianakanmemperkenalkandiridanmenjelaskanterlebihdahulukepad

arespondententangmaksuddantujuanpenelitiandenganmengajukansuratp

ermohonanmenjadiresponden. Responden yang 

ditelitidimintamenandatanganisuratpernyataanpersetujuanmenjadirespo

nden,selanjutnyapenelitimelanjutkanpenelitiandenganmenyebarkankues

ionerkepadaresponden.  

3. Menyebarkankuesioner kepadaresponden 

Kuesionerdisebarkanuntukdiisisendiriolehresponden.Kuesioner yang 

telahdiisiolehrespondendikumpulkan kemudian datadiberiskor, 

untuktingkatpengetahuansuamitentangberhubunganseksselamakehamila

ndiberiskor 1jikajawabanbenar, dan 0 jikajawabansalah. 

Tingkatkecemasansuamidalam 
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berhubunganseksmenggunakantingkatkecemasan HARS yang 

dimodifikasi yang terdiridari 14 

gejaladimanapadatiapgejalakecemasandiberiskorsebagaiberikut: 

0 = tidakadagejalasamasekali 

1 = 1 gejaladaripilihan yang ada 

2 = kurangdariseparuhgejala yang ada 

3 = separuh/lebihdarigejala yang ada 

4 = semuagejala yang ada (Data ditabulasi). 

IV.4.2 AlatPengumpul Data 

Dalampenelitianinialatpengumpul data yang 

digunakanadalahkuesioner yang terdiridari: 

1. Kuesioneruntukpengetahuansuamidalamberhubunganseksselamakehami

lan. 

2. Kuesioneruntuktingkatkecemasansuamidalamberhubunganseksselamak

ehamilan. 

3. Kuesioneruntuktingkatfrekuensiseksdalamkehamilan. 

 

IV.5 TeknikPengolahandanPenyajian Data 

Teknik dan pengolahan dan penyajian data secara garis besar lebih 

banyak dilakukan pada tahap kegiatan analisa faktor determinan, karena 

pada pengumpulan data pada tahap ini lebih dominan menggunakan data 

primer yang diambil dari masyarakat, untuk kemudian dilakukan 

pengolahan data primer tersebut dan penyajian data. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua tahap pengolahan 

data yaitu pengolahan data manual dan pengolahan data menggunakan 

software statistic Secara keseluruhan, tahapan pengolahan data terdiri dari: 
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1. Editing  

Editing adalah upaya memeriksa kelengkapan data, kesinambungan 

data, keseragaman data secara keseluruhan dari variabel-variabel 

penelitian, baik kuisioner maupun hasil pengamatan secara langsung 

semua termuat dalam formulir secara survei dan pemeriksaan 

kesesuaian jawaban. 

2. Coding 

Coding adalah memberi kode terhadap item dan hasil pemerikasaan sampel 

dengan skor pada tiap variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat 

3. Scoring 

Scoring adalah yaitu memberikan skor pada setiap pertanyaan pada setiap 

variabel. 

4. Tabulating 

Tabulating adalah mengelompokan data kedalam suatu tabel untuk 

memudahkan analisis dan memudahkan membaca data dengan cara 

mendiskripsikan hasil analisa berdasarkan hasil uji statistik. 

 

IV.5.2 Penyajian Data 

Data yang telahdiolahakandisajikandengancaratekstulardantabel. Penyajian 

data secaratekstularumumnyadiperlukanuntukmengawalipenulisanhasil yang 

berfungsisebagaipengantarsedangkanpenyajian data secaratabeldigunakanuntuk 

data yang telahdiklasifikasikandanditabulasi. 

 

IV. 6  Teknik Analisa Data 



70 

Teknik analisa data secara rinci dilakukan pada tahap kegiatan analisis 

faktor determinan. Adapun teknik analisa data yang digunakan.  

IV.6.1  Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah analisa yang dilakukan untuk menampilkan 

variabel-variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung frekuensi dan 

kategori dari responden (Sugiyono, 2002). 

IV.6.2 Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk melihat 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jenis statistik yang 

dilakukan statistik non parametrik dengan uji Chi-Square. Kriteria 

penelitian yang dipakai adalah adalah dengan melihat nilai tingkat 

signifikasi yang ditunjukan dengan nilai � value. Tingkat kepercayaan 

yang digunakan adalah 95% maka nilai alpha yang dipakai adalah � value 

=0,05. 

Chi-squaremerupakansalahsatuprosedur non parametrik yang 

dapatdigunakandalamanalisisstatistik. Di dalamchi-

squareterdapatteknikanalisastatistikuntukmengetahuisignifikanperbedaana

ntaraproyeksisubjekdanobjekpenelitian yang datanyatelahdikategorikan. 

Analisakategoridapatdibagikedalamduamacamkategoriataulebihtergantung

dariobjekataupunrespon yang ingindiamati. 

Cara memberikaninterpretasiterhadap chi-

kuadratadalahdenganmenentukandf (degree of freedom) ataudb 

(derajatbebas). Setelahituberkonsultasitabelhargakritikchi-square. 
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Selanjutnyamembandingkanantarahargachi-square. 

darihasilperhitungandenganhargakritikchi-square, 

akhirnyamengambilkesimpulandenganketentuan: 

1. Bila harga chi-square (�2
) sama atau lebih besar dari tabel chi-square 

makahipotesa nol (H0) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima. 

2. Bila harga chi-square (�2
) lebih kecil dari tabel chi-square maka 

hipotesa nol (H0) diterima dan hipotesa alternatif (Ha) ditolak. 
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