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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Dukungan Suami terhadap Kehamilan 

Dukungan secara harfiah yaitu gendongan, sokongan, bantuan. Suami 

adalah pria yang menjadi pasangan hidup seorang istri atau perempuan 

(Poerwadarminta, 2005).  Dukungan merupakan suatu perilaku individu 

sebagai upaya yang diberikan kepada orang lain, baik secara moril 

maupun materil untuk memotivasi orang tersebut dalam melaksanakan 

kegiatan (Sarwono, 2009). 

Dukungan suami merupakan salah satu sumber dukungan sosial yang 

berasal dari lingkungan keluarga. Peran keluarga khususnya suami sangat 

diperlukan bagi ibu hamil, keterlibatan dan dukungan yang diberikan 

suami pada kehamilan akan mempererat hubungan antara anak ayah dan 

suami istri. Dukungan yang diperoleh ibu hamil akan membuatnya tenang 

dan nyaman dalam kehamilannya untuk mewujudkan kehamilan yang 

sehat (Asrinah, 2010). 

Menurut Fitria (2007), menyatakan bahwa selama ibu mengandung 

diperlukan dukungan dan perhatian serta kerelaan untuk melakukan 

kerjasama dalam mengurus rumah tangga dari sang suami. Dengan 

demikian ketenangan dan perlindungan yang diberikan suami akan sangat 

membantu sang isteri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 
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baik berupa sesuatu yang mengancam keselamatan fisiknya maupun 

jiwanya. 

Menurut Rook dan Dooley (1985 dalam Bobak, 2004), sistem 

pendukung yang baik dalam keluarga terutama suami akan meningkatkan 

rasa aman, nyaman, baik secara fisik maupun emosional seorang ibu yang 

sedang mengandung, sehingga dimungkinkan akan melahirkan dengan 

aman dan spontan. Peran ayah adalah sebagai suami dari istri dan anak-

anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi 

rasa aman sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota 

masyarakat dari lingkungan. Laki-laki yang berespon emosional menjadi 

bapak, perhatian dan kebutuhan emosionalnya berubah selama kehamioan 

ibu. Terdapat 3 fase karakteristik 3 tugas perkembangan pengalaman 

menjadi bapak yaitu: fase pemberitahuan, fase penundaan dan fase 

perhatian (Bobak, 2004). 

Periode awal; fase pemberitahuan, dapat mengahabiskan beberapa 

jam sampai beberapa minggu. Tugas perkembangan adalah menerima 

fakta biologis dari kehamilan, laki-laki membutuhkan kedudukan, ia 

menjadi hamil dan saya menjadi ayah; reaksi laki-laki mencari informasi 

tentang kehamilan dengan perasaan senang atau takut dan bingung 

tergantung pada kehamilan tersebut direncanakan atau tidak diinginkan. 

Fase kedua; fase penundaan adalah fase moraturium adalah periode 

kenyataan kehamilan. Tugas perkembangan adalah menerima kehamilan 

dan mampu menerima keadaan. Fase ketiga; fase perhatian, awal 
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trisemester berikutnya dan karakteristik ayah aktif terlibat dalam 

kehamilan dan hubungan dengan anak. Tugas perkembangan adalah 

untuk negosiasi dengan pasangan, peran ia dan dalam persalinan serta 

menyiapkan untuk menjadi ayah. 

Menurut House (1981 dalam Bobak, 2004) garis besar 4 tipe 

dukungan dalam persiapan untuk menjadi ayah: Pertama; dukungan 

emosional, laki-laki mendapat sumber dukungan utama dari pasangannya. 

Dukungan dapat memelihara bayi dan tambahan merawat dari kebutuhan 

pasangan. Kedua; dukungan penolong, kebutuhan ayah dapat tergantung 

pada keluarga dan teman-teman untuk menolong jika mungkin. Ketiga; 

dukungan informasi kebutuhan ayah tersedia diketahui (seperti 

profesional atau famili) yang menyediakan “tip” untuk memecahkan 

masalah. Keempat; dukungan penilaian kebutuhan ayah untuk 

menyediakan kriteria penampilan yang dapat diukur. 

Menurut Bobak (2004) menyebutkan bentuk dukungan sosial dapat 

dibagi menjadi lima jenis sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: 

a) Dukungan harga diri diperlukan untuk membantu pemecahan 

masalah individu, seperti keraguan terhadap kemampuan diri. 

Dukungan ini dapat berupa perhatian, dorongan, sapaan atau kasih 

sayang. 

b) Dukungan informasi adalah pemeberian dukungan dengan 

memberi informasi untuk menyelesaikan masalah. Dukungan 
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dapat berupa informasi, saran, nasihat pemecahan masalah dan 

umpan balik. 

c) Dukungan instrumental adalah bantuan nyata dalam bentuk materi 

atau benda yang dibutuhkan guna meringankan beban individu 

d) Dukungan kedekatan sosial yang diwujudkan dengan terbinanya 

hubungan antar individu dalam lingkungan tempat ia berada untuk 

menghindari individu dari kesepian dan kesendirian. 

e) Dukungan motivasi yang bertujuan agar individu termotivasi 

untuk segera mencari penyelesaian masalah. 

2. Hyperemesis Gravidarum 

a. Pengertian 

Hyperemesin gravidarum merupakan mual muntah persisten pada 

ibu hamil sehingga mengakibatkan penurunan berat badan >5% dari 

berat badan sebelum hamil dan ketonuria (karena gangguan 

metabolisme) (Kusmiyati, 2009). Hyperemesis gravidarum 

merupakan mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai 

mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi 

buruk karena terjadi dehidrasi (Manuaba, 2009). 

Hyperemesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan yang 

tejadi pada wanita hamil sehingga menyebabkan ketidakseimbangan 

kadar elektrolit, dehidrasi, ketosis, dan kekurangan nutrisi (Runiari, 

2010). Hyperemesis Gravidarum adalah mual dan muntah 

berlebihan dalam kehamilan yang mengarah kepada gangguan 
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dehidrasi, elektrolit dan metabolik serta kekurangan gizi yang 

mungkin memerlukan hospitalisasi (Philip, 2003). 

Hyperemesis gravidarum didefinisikan sebagai mual dan 

muntah berlebihan pada awal kehamilan sebelum umur kehamilan 

22 minggu, yang mungkin menyebabkan kekurangan nutrisi dan 

penurunan berat badan. Hyperemesis terjadi pada 0,5-2,0% dari 

kehamilan dan merupakan penyebab paling umum masuk ke rumah 

sakit pada awal kehamilan. Hal ini terkait dengan hasil kehamilan 

yang merugikan seperti berat lahir rendah dan kelahiran prematur. 

(Fejzo, et al., 2008). 

Kejadian Hyperemesis gravidarum tidak hanya terjadi pada 

trisemester pertama saja, hampir 90% gejala Hyperemesis 

gravidarum terjadi pada trisemester pertama dan 3% pada 

trisemester akhir (Asih, et al., 2009). Namun mulai timbul pada 

minggu ke-4 dan memberat pada minggu ke-8 sampai minggu ke-

12 (Manuaba, 2007) dan menurun pada minggu ke-14 sampai 

minggu ke-20 (Gunawan, et al., 2011). 1-10% dari kehamilan, 

gejala dapat berlanjut setelah 20 sampai 22 minggu umur 

kehamilan (Manuaba, 2007). Menurut Gill (2007) bahwa dari 100 

wanita dengan hyperemesis gravidarum  82% terjadi pada umur 

kehamilan < 12 minggu dan 2% terjadi pada umur kehamilan > 16 

minggu. Menurut penelitian Bolin, et al. (2012) mengatakan bahwa 

pada wanita dengan hyperemesis gravidarum  pada trisemester 
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pertama hanya memiliki sedikit peningkatan resiko preeklamsia 

sedangkan pada wanita dengan hyperemesis gravidarum  yang 

masuk trisemester kedua memilki resiko lebih dari dua kali lipat 

akan terjadi prematur (< 37 minggu) dan resiko preeklampsia 

adalah tiga kali lipat sehingga dapat meningkatkat solusio plasenta 

dan 39% mengalami peningkatan risiko dari SGA kelahiran. 

b. Etiologi 

Penyebab dari Hyperemesis gravidarum belum diketahui secara 

pasti, beberapa teori menjelaskan penyebab terjadinya hyperemesis 

gravidarum, namun tidaka ada satu pun yang dapat menjelaskan 

proses terjadinya secara tepat (Simpson, et al., 2001; Runiari 2010) 

Adapun faktor penyebab  Hyperemesis gravidarum adalah sebagai 

berikut: 

(1) Faktor adaptasi dan hormonal 

Yang termasuk dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah 

wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida , dan 

overdistensi rahim pada hamil ganda dan hamil mola hidatidosa 

(Wiknjosastro, 2009) kejadian hyperemesis gravidarum terjadi 

karena kehamilan mola hidatidosa adalah sebanyak 26% (Philip, 

2007). Peningkatan kadar progesteron; menurut Jueckckstock, et 

al.  (2010) menjelaskan bahwa peningkatan yang signifikan dalam 

plasma progesteron ditunjukkan pada wanita dengan hyperemesis 

gravidarum dibandingkan dengan wanita tanpa kondisi 
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hyperemesis gravidarum. Peningkatan estrogen; pasien dengan 

hyperemesis gravidarum  lebih sensitif terhadap estrogen yang 

merupakan efek dari wanita hamil asimptomatik (Mylonas, et al.,  

2007;  Jueckstock, et al., 2010). Managing hyperemesis 

gravidarum  HCG dapat menjadi faktor pencetus mual dan 

muntah (Runiari, 2010), kejadian hyperemesis gravidarum 

tertinggi disaat produksi HCG mencapai puncaknya selama 

pregnancy (sekitar 9 minggu kehamilan) (Aus Fam Physician, 

2007; Jueckstock, et al., 2010). 

(2) Faktor psikologis 

Komponen psikologis juga berperan terhadap parahnya mual 

dan muntah serta perkembangan hypermesis gravidarum. 

Kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, 

tekanan pekerjaan dan pendapatan, dan rumah tangga yang retak 

dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual 

dan muntah (Runiari, 2010). Kehamilan yang tidak direncanakan  

dan tidak diinginkan, tekanan pekerjaan serta pendapatan 

menyebabkan terjadinya perasaan berduka, ambivalen, serta 

konflik; dan hal tersebut dapat menjadi faktor psikologi penyebab 

hyperemesis gravidarum (Verberg, et al., 2005). 

Faktor psikologi memegang peranan penting pada penyakit 

ini, rumah tangga retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap 

kehamilan dan persalinan, serta takut terhadap tanggug jawab 
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sebagai ibu, dapat menyebabkan konflik mental yang dapat 

memperberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar 

terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai pelarian 

kesukaran hidup (Wiknjosastro, 2009). 

(3) Faktor Alergi 

Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap 

anak. Teori metabolik menyatakan bahwa kekurangan vitamin B6 

dapat mengakibatkan mual dan muntah pada kehamilan, adanya 

histamine sebagai pemicu dari mual dan muntah pada kehamilan. 

Mual dan muntah berlebihan juga terjadi pada klien yang sangat 

sensitif terhadap sekresi korpus luteum (Kuscu & Koyuncu, 2013)  

(4) Faktor organik  

Masuknya vili khorialis dalam sirkulasi maternal dan 

perubahan metabolic akibat hamil serta resistensi yang 

menurun dari pihak ibu terhadap perubahan (Wiknjosastro, 

2007). Adanya infeksi Helicobacter pylori dapat menyebabkan 

hyperemesis gravidarum (Kuscu & Koyuncu, 2013). 

c. Patofisiologi 

Patofisiologi hyperemesis gravidarum masih belum jelas, namun 

peningkatan kadar progesteron, estrogen, dan human chorionic 

gonadotropin (HCG) dapat menjadi faktor pencetus mual dan 

muntah. Refluks esophagus, penurunan motilitas lambung, dan 

penurunan sekresi asam hidroklorid juga berperan dalam terjadinya 
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mual dan muntah. Mual muntah ini dapat diperdebatkan oleh faktor 

psikologis, spiritual, lingkungan dan sosiokultural. Hyperemesis 

gravidarum yang merupakan komplikasi pada hamil muda, bila 

terjadi terus menerus akan menyebabkan dehidrasi akibat mual 

muntah yang berlebih, sehingga cairan ekstraselular dan plasma 

berkurang. Dehidrasi dan intake yang kurang juga mengakibatkan 

penurunan berat badan yang terjadi bervariasi tergantung durasi dan 

beratnya penyakit (Runiari, 2010). 

Pemakaian cadangan karbohidrat dan lemak menyebabkan 

oksidasi lemak tidak sempurna sehingga terjadi ketosis. 

Hipokalemia akibat muntah dan ekresi yang berlebihan selanjutnya 

menambah frekuensi muntah dan merusak hepar. Selaput lendir 

esophagus dan lambung dapat robek (sindrom Mallory-Weiss) 

sehingga terjadi perdarahan gastrointestinal (Winkjosastro, 2009). 

Pada beberapa kasus berat, perubahan yang terjadi 

berhubungan dengan malnutrisi dan dehidrasi yang menyebabkan 

terdapatnya nonprotein nitrogen, asam urat dan penurunan klorida 

dalam darah. Kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 mengakibatkan 

terjadinya wernicke enchelopati (Kuscu & Koyancu, 2013); hal 

tersebut didukung oleh Winkjosastro (2009) yang menyatakan 

bahwa Wernicke enchelopati dapat timbul secara sekunder akibat 

defisiensi tiamin. 
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d. Jenis 

Hyperemesis Gravidarum menurut berat ringannya gejala dapat 

dibagi kedalam tiga tingkatan: 

(1) Tingkat I: Ringan 

Ciri-ciri: muntah terus menerus, ibu merasa lemah, tidak ada 

nafsu makan, berat badan menurun, nyeri pada epigastrium, nadi 

meningkat 100x/menit dan tekanan darah sistol menurun, turgor kulit 

berkurang, lidah mengering dan mata cekung, suhu tubuh meningkat 

(Manuaba, 2001; Winkjosastro, 2009). Ketonuria dapat dilihat dalam 

analisis urin  (Kuscu & Koyuncu, 2013). 

(2) Tingkat II: Sedang 

Ciri-ciri: penderita tampak lebih lemah dan apatis, turgor kulit 

menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, 

takanan darah turun dan nadi meningkat, suhu naik, mata ikteris, berat 

badan turun, mata cekung, hemokonsentrasi, oligouria, dan konstipasi 

(Manuaba, 2001; Winkjosastro, 2009). Napas berbau aseton (karena 

mempunyai aroma khas dan dapat pula ditemukan dalam urine, dapat 

dilihat dalam analisis urin) (Kuscu & Koyuncu, 2013). 

(3) Tingkat III: Berat 

Ciri-ciri: keadaan umum lebih parah, muntah berkurang/berhenti, 

tekanan darah turun, nadi meningkat, dan suhu naik, dehidrasi makin 

jelas, terjadi gangguan faal hati, kesadaran menurun dari somnolen 

sampai koma, komplikasi pada susunan saraf (Manuaba, 2001; 
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Winkjosastro, 2009). Peningkatan jumlah steroid yang sangat cepat 

dan enzim hati meningkat lebih dari empat kali yaitu sebanyak 15-

25% dari batas normal (Kuscu & Koyuncu, 2013). 

e. Diagnosis 

Diagnosis hyperemesis gravidarum biasanya tidak sukar. Harus 

ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus 

menerus, sehingga mempengaruhi keadaan umum. Namun 

demikian harus dipikirkan kehamilan muda dengan penyakit 

pielnefritis, hepatitis, ulkus ventrikuli dan tumor serebri yang dapat 

pula memberikan gejala muntah (Wiknjosastro, 2009). 

Hyperemesis gravidarum yang terus menerus dapat 

menyebabkan kekurangan makanan yang dapat mempengaruhi 

perkembangan janin, sehingga pengobatan perlu segera diberikan 

(Wiknjosastro, 2009). Beberapa Diagnosis lain yang menunjukkan 

tentang Hyperemesis gravidarum (Runiari, 2010): 

(1) Amenore disertai mual mual hebat, pekerjaan sehari-hari 

terganggu. 

(2) Nadi meningkat 100x/menit, tekanan darah menurun. 

(3) Fisik: ada tanda dehidrasi, kulit pucat, ikterus, berat badan 

menurun, inspekulo serviks berwarna biru (livide). 

(4) Pemeriksaan USG: untuk mengetahui kesehatan kehamilan dan 

mengetahui kemungkinan kehamilan kembar. 
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(5) Laboratorium: kenaikan relatif hemoglobin dan hematokrit, 

adanya proteinurine. 

(6) Pada keluhan hyperemesis gravidarum yang berat perlu 

dipertimbangkan faktor dan terapi psikologis. 

f. Pengobatan/Pengelolaan  

(1) Isolasi dan pengobatan psikologis 

Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, tetapi cerah 

dan peredaran udara yang baik, hanya dokter dan perawat yang 

boleh masuk ke dalam kamar klien sampai muntah berhenti dan 

klien mau makan, kebanyakan pasien dengan kasus hyperemesis 

gravidarum  memerlikan rawat inap  (Kuscu & Koyuncu, 2013). 

Berikan motivasi untuk menghilangkan rasa takut karena 

kehamilannya, kurangi pekerjaannya, serta menghilangkan 

masalah/konflik yang menjadi latar belakng terjadinya penyakit 

ini (Runiari, 2010). 

(2) Pemberian cairan pengganti 

Pada kasus hyperemesis gravidarum sring terjadi dehidrasi 

maka tindakan yang dilakukan adalah rehidrasi yaitu mengganti 

cairan tubuh yang hilang ke volume normal, osmolaritas yang 

efektif dan komposisi cairan yang tepat untuk keseimbangan asam 

basa. Diberikan cairan perenteral yaitu glukosa 5-10% untuk 

mengatasi dehidrasi, cairan perenteral yang sesuai dan 

penggantian elektrolit adalah pengobatan awal untuk hyperemesis 
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gravidarum, nutrisi parenteral diperlukan pada kasus hyperemesis 

gravidarum berat (Kuscu & Koyuncu, 2013). 

(3) Obat-obatan 

Pengobatan yang diberikan tidak bersifat teratogenik. Obat 

yang diberikan diantaranya adalah sedative ringan, anti alergi, 

obat anti mual muntah, vitamin. Obat-obatan yang dapat 

digunakan untuk mengurangi mual dan muntah antara lain; 

promethazine, proklorperazin, klorpromazin, meclizine, 

droperidol-diphenhydramine, dan metoclopramide (Kuscu & 

Koyuncu, 2013). 

(4) Penghentian kehamilan 

Pada bagian kasus yang tidak berhasil dalam pengobatannya , 

perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan. 

(Winkjosastro, 2009). Bila pengobatan tidak berhasil, bahkan 

gejala makin berat hingga timbul ikterus, delirium, koma, 

takikardi, dan perdarahan retina, pertimbangkan abortus 

terapeutik (Mansjoer, 2000). 

g. Macam-macam Diet 

Ada 3 macam diet pada hiperemesis gravidarum (Runiari, 

2010) yaitu: 

(1) Diet Hyperemesis I 

Diet hyperemesis I diberikan kepada pasien dengan 

hiperemesis   gravidarum berat. Makanan hanya terdiri dari roti 
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kering, singkong bakar atau rebus, ubi bakar atau rebus, dan 

buah-buahan. Cairan tidak diberikan bersama makanan tetapi 

1-2 jam sesudahnya. Karena pada diet ini zat gizi yang 

terkandung di dalamnya kurang, maka tidak diberikan dalam 

waktu lama. 

(2) Diet Hyperemesis II 

Diet ini diberikan bila rasa mual dan muntah sudah 

berkurang. Diet diberikan secara berangsur dan dimulai dengan 

memberikan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. 

Minuman tidak diberikan bersamaan dengan makanan. 

Pemilihan bahan makanan yang tepat pada tahap ini dapat 

memenuhi kebutuhan gizi kecuali kebutuhan energi. 

(3) Diet Hyperemesis III 

Diet hyperemesis III diberikan kepada pasien hiperemesis 

gravidarum ringan. Diet diberikan sesuai kesanggupan pasien, 

dan minuman boleh diberikan bersama makanan. Makanan 

pada diet ini mencukupi kebutuhan energi dan semua zat gizi. 

Makanan yang dianjurkan untuk diet hyperemesis I, II, dan 

III adalah : 

(1) Roti panggang, biskuit, cracker 

(2) Buah segar dan sari buah 

(3) Minuman botol ringan (coca cola, fanta, limun), sirop, 

kaldu tak berlemak, teh dan kopi encer 
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Makanan yang tidak dianjurkan untuk diet hyperemesis I, 

II, III adalah makanan yang umumnya merangsang saluran 

pencernaan dan berbumbu tajam. Bahan makanan yang 

mengandung alkohol, kopi, dan yang mengadung zat tambahan 

(pengawet, pewarna, dan bahan penyedap) juga tidak 

dianjurkan. 

3. Hubungan dukungan suami terhadap kehamilan dengan kejadian 

hyperemesis gravidarum. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan psikologis pada 

wanita hamil adalah keluarga yang cukup terutama suami. Hal ini akan 

sangat mempengaruhi, membuat merasa tenang dan nyaman serta 

membantu mengurangi rasa cemas, takut, dan bingung pada ibu dalam 

menjalankan kehamilannya. Status emosional ibu turut menentukan 

keadaan yang timbul sebagai akibat atau diperburuk keadaan yang timbul 

sebagai akibat atau diperburuk oleh kehamilan, sehingga dapat terjadi 

pergeseran dimana kehamilan sebagai proses fisiologis menjadi 

kehamilan patologis (Kusmiyati, 2009). 

Peristiwa kehamilan adalah peristiwa fisiologis, namun proses alami 

tersebut dapat mengalami penyimpangan sampai berubah menjadi 

patologis, disamping itu terjadi perubahan psikologis yang memerlukan 

penyesuaian emosi, pola pikir dan perilaku. Latar belakang terjadinya 

munculnya gangguan psikologik atau kejiwaan adalah berbagai 

ketidakmatangan dalam perkembangan emosional dan psikoseksual 
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dalam rangka ketidaksanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri 

dengan situasi tertentu termasuk kehamilan. Keadaan spesifik dalam 

kehamilan yang mungkin juga menimbulkan kelainan jiwa atau gangguan 

psikologis yaitu hyperemesis gravidarum. Pada kasus psikologis atau 

kelainan jiwa yang berat perlu support atau dorongan dan dukungan dari 

significant other (orang terdekat) dalam keluarga yaitu suami (Kusmiyati, 

2009). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosi dari pasangan 

merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan tugas 

perkembangan ini (Mercer, 1981; Kusmiyati, 2009) 

Walaupun suami melakukan tindakan kecil, tindakan tersebut 

mempunyai makna yang berarti dalam meningkatkan kesehatan 

psikologis kearah yang lebih baik. Diharapkan dengan dukungan suami, 

istri dapat melewati kehamilan dengan perasaan senang tanpa depresi. 

Keluarga juga harus membantu dan mendampingi ibu dalam menghadapi 

keluhan kehamilannya agar ibu tidak merasa sendirian karena kecemasan 

ibu yang berlanjut akan menyebabkan nafsu makan menurun, kelemahan 

fisik, dan mual muntah berlebihan (Fitria, 2007). 

Penelitian Werner (2001 dalam Aprianawati & Sulistyorini, 2008) 

menyebutkan bahwa perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada 

wanita hamil meningkatkan dependency need/kebutuhan. Penelitian 

tersebut juga menunjukkan kebutuhan akan perhatian yang lebih besar, 

keinginan memastikan bahwa bantuan yang dibutuhkan telah tersedia dan 

keinginan akan keterlibatan teman dan keluarga. Hal ini diperkuat dengan 
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penelitian Mark & Kumar (2001) yang menunjukkan bahwa kecemasan 

yang dialami oleh wanita hamil lebih banyak terdapat pada mereka yang 

kurang mendapat dukungan sosial. 

Faktor yang dapat mengurangi kecemasan yang terjadi pada wanita 

hamil adalah adanya dukungan suami, keluarga atau saudara lainnya, 

orang tua, dan mertua. Dukungan suami yang didapatkan calon ibu akan 

menimbulkan perasaan tenang, sikap positif terhadap diri sendiri dan 

kehamilannya, maka diharapkan ibu dapat menjaga kehamilannya dengan 

baik sampai saat persalinan.  

Menurut BKKBN (2001) partisipasi suami dalam asuhan kebidanan 

dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 

istri, mendorong dan mengantar istri untuk memeriksakan kehamilan ke 

fasilitas kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan, memenuhi 

kebutuhan gizi bagi istrinya agar tidak terjadi hyperemesis gavidarum, 

menentukan tempat bersalin (fasilitas kesehatan) bersama istri, melakukan 

rujukan ke fasilitas kesehatan sedini mungkin bila terjadi hal-hal yang 

menyangkut kesehatan selama kehamilan misal adanya gejala hyperemesi 

gravidarum dan mempertahankan kondisi kesehatan psikologisnya, lebih 

mudah menerima perubahan fisik serta mengontrol gejolak emosi yang 

timbul. 

Menurut Bobak (2004) menyebutkan bentuk dukungan sosial dapat 

dibagi menjadi lima jenis sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: 
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a) Dukungan harga diri diperlukan untuk membantu pemecahan 

masalah individu, seperti keraguan terhadap kemampuan diri. 

Dukungan ini dapat berupa perhatian, dorongan, sapaan atau kasih 

sayang. 

b) Dukungan informasi adalah pemeberian dukungan dengan 

memberi informasi untuk menyelesaikan masalah. Dukungan 

dapat berupa informasi, saran, nasihat pemecahan masalah dan 

umpan balik. 

c) Dukungan instrumental adalah bantuan nyata dalam bentuk materi 

atau benda yang dibutuhkan guna meringankan beban individu. 

d) Dukungan kedekatan sosial yang diwujudkan dengan terbinanya 

hubungan antar individu dalam lingkungan tempat ia berada untuk 

menghindari individu dari kesepian dan kesendirian. 

e) Dukungan motivasi yang bertujuan agar individu termotivasi 

untuk segera mencari penyelesaian masalah. 

Pada kasus psikologis atau kelainan jiwa yang berat perlu dorongan 

dan dukungan dari orang terdekat dalam keluarga. Pengaruh psikologis 

atau kelainan jiwa terhadap kehamilan adalah ketidak mampuan pengasuh 

kehamilan dan mempunyai potensi melakukan tindakan yang 

membahayakan terhadap kehamilan (Kusmiyati, 2009). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

  

 

  

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Kerangka teori hubungan dukungan suami terhadap kehamilan 
dengan kejadian hyperemesis gravidarum (dimodifikasi dari Wiknjosastro, 

2009; Kuscu & Koyuncu, 2013; Bobak, 2004) 
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C. Kerangka Konsep 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

: diteliti 

: tidak diteliti 

Gambar 2.2 Kerangka konsep hubungan dukungan suami terhadap kehamilan 
dengan kejadian hyperemesis gravidarum 

D. Hipotesis 

Ada hubungan antara dukungan suami terhadap kehamilan dengan 

kejadian hyperemesis gravidarum di RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

 

 

Dukungan suami terhadap kehamilan 

Ada dukungan suami: 

a. Harga diri 
b. Informasi 
c. Instrumental 
d. Kedekatan sosial 

  

Tidak ada dukungan suami 

Keluhan kehamilan: 

1. Kecemasan nafsu 
makan berkurang 

2. Kelemahan fisik 

Hyperemesis Gravidarum 

Hubungan Dukungan Suami..., Dwi Suryani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014




