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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. 

Melalui pernikahan terjadi persatuan cinta antara pria dan wanita yang 

mempunyai kepribadian berbeda, saling memberi dan menerima serta penuh 

penyerahan diri seumur hidupnya. Pernikahan juga merupakan awal kehidupan 

baru yang akan dilalui bersama untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk keluarga 

yang sehat, bahagia dan harmonis. Umumnya, beberapa pasangan merasakan 

kurangnya kebahagiaan tanpa kehadiran sang buah hati. Artinya kehadiran buah 

hati akan menyempurnakan keharmonisan keluarga. Pasangan suami istri akan 

berusaha seoptimal mungkin untuk mewujudkan keinginan tersebut. Jika suatu 

saat, sang istri mengetahui bahwa dirinya mengandung, dia akan merasa bahagia. 

Hal yang sama akan dirasakan pasangannya. Pasangan suami istri akan bangga 

dan merasakan kesempurnaan menjadi calon orang tua. Di sini lah peran 

kehamilan sangat berarti (Huliana, 2001). 

Kehamilan adalah suatu krisis yang mematangkan, namun dapat 

menimbulkan stres, tetapi imbalannya adalah wanita tersebut siap memasuki suatu 

fase baru untuk bertanggung jawab dan memberi perawatan. Konsep dirinya 

berubah, siap menjadi orang tua dan meyiapkan peran barunya. Secara bertahap, 

ia berubah dari memperhatikan dirinya sendiri dan mempunyai kebebasan 

menjadi suatu komitmen untuk bertanggung jawab kepada makhluk lain. 
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Perkembangan ini membutuhkan suatu tugas perkembangan yang pasti dan tuntas, 

yang mencakup menerima kehamilan, mengidentifikasi peran sebagai ibu, 

membangun kembali hubungan dengan ibunya, suaminya, dengan bayi yang 

dikandungnya serta menyiapkan kelahiran anaknya (Salmah, dkk, 2006).  

Langkah pertama untuk beradaptasi dengan peran sebagai ibu adalah 

menerima ide untuk hamil (Mercer, 1995 dalam Salmah, dkk, 2006). Tingkat 

penerimaan ini digambarkan dengan kesiapan wanita tersebut untuk hamil dan 

respon emosionalnya. Banyak wanita merasa kaget mengetahui dirinya hamil. 

Penerimaan terhadap kondisi hamil sejalan dengan penerimaan tumbuhnya anak 

secara nyata. Kehamilan yang tidak diterima, tidak sama dengan menolak seorang 

anak. Seorang wanita bisa tidak suka hamil, tetapi mencintai anak yang akan 

dilahirkan. Wanita yang berbahagia dan senang dengan kehamilannya 

memperlihatkan tidak adanya kekurangan secara biologis. Mereka mempunyai 

harga diri tinggi dan percaya terhadap dirinya, bayinya, serta kepada anggota 

keluarga yang lain. Terjadinya kehamilan, seorang ibu akan mengalami 

perubahan, meliputi perubahan fisik maupun psikologis, juga sosial. Sebagai 

pengetahuan, ibu hamil perlu mengetahui masalah kesehatan selama masa 

kehamilan. Apakah masalah tersebut bersifat patologis, yaitu keadaan kesehatan 

ibu hamil yang mengalami gangguan sehingga mengancam kelangsungan 

kehamilannya, dan menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan 

kehamilan (Salmah, dkk, 2006).  

Kehamilan bukanlah suatu penyakit, dan kebanyakan wanita mengalami 

kehamilan sehat dan normal yang berlangsung tanpa permasalahan. Walaupun 
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begitu, tidak ada yang menyangkal bahwa kehamilan bisa merupakan suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan. Banyak keluhan umum akan kehamilan 

menjadi hal yang lebih menjengkelkan.Rasa nyeri dan sakit pada saat hamil 

merupakan kombinasi antara kelelahan dan beban kandungan itu sendiri 

(Stoppard, M; 2009).  Dengan demikian, tidak semua kehamilan dapat berjalan 

dengan lancar, terdapat beberapa kesulitan yang bisa terjadi pada masa kehamilan, 

sehingga dapat mengancam jiwa ibu maupun janin. Komplikasi-komplikasi yang 

terjadi selama kehamilan dan kelahiran bayi dapat menyebabkan kematian pada 

perempuan usia produktif (15-49 tahun) pada negara-negara berkembang. Lima 

komplikasi paling penting yang dapat menyebabkan kematian maternal adalah 

hemorrhage, sepsis, pengguguran tidak aman (aborsi), eklamsia dan hambatan 

dari pihak tenaga ahli. Eklamsia diperkirakan dapat menyebabkan 12% kematian 

selama kehamilan pada beberapa negara berkembang (WHO, 1999). Kejadian 

eklamsia ini seringkali dihubungkan dengan hipertensi, karena eklamsia 

merupakan salah satu komplikasi berat yang tergolong ke dalam jenis hipertensi 

dalam kehamilan (Bale, J.R., dkk, 2003).  

Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu penyakit yang dijumpai pada 

wanita hamil, di situ ditemukan adanya kelainan berupa peningkatan tekanan 

darah pada pemeriksaan ibu hamil. Pengukuran tekanan darah sistolik dan 

diastolik berada di atas 140/90 mmHg, pengukuran sekurang-kurangnya 

dilakukan 2 kali dengan selang waktu pengukuran 4 jam. Kejadian hipertensi 

dalam kehamilan ini cukup tinggi, yaitu 5-15%, dan merupakan satu di antara tiga 

penyebab mortalitas (kematian) dan morbiditas (keadaan tidak sehat) pada ibu 
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hamil, selain infeksi dan pendarahan. Hal itu dikarenakan angka kejadian yang 

tinggi dan penyakit ini dapat mengenai semua lapisan masyarakat (Yudasmara, 

2009). Istichomah (2004) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hipertensi 

kehamilan adalah salah satu gangguan vaskular yang terjadi pada saat kehamilan 

atau pada saat ibu postpartum. Hipertensi kehamilan terjadi peningkatan tekanan 

darah yang disebabkan karena berbagai hal, antara lain karena fungsi endotel yang 

menyebabkan gangguan hemodinamik atau sirkulasi. Hipertensi kehamilan akan 

meningkat prevalensinya pada ibu primigaravida, usia ibu hamil yang terlalu 

muda atau terlalu tua, kehamilan ganda, riwayat hipertensi sebelumnya, 

pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah.  

Penelitian yang telah dilakukan Sri Widarti (2009), menunjukkan bahwa 

kejadian hipertensi dalam kehamilan di desa Karanggede, kabupaten Boyolali 

mengalami peningkatan sebesar 110 kasus dari 590 ibu hamil pada tahun 2007 

menjadi 125 kasus dari 615 ibu hamil pada tahun 2008. Akibat lain dari hipertensi 

dalam kehamilan ini adalah dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin yang 

dikandungnya sehingga dapat menyebabkan kematian ibu dan janin. Penelitian 

lain juga telah dilakukan oleh Nurul Fitri Hidayati (2006) mengenai kejadian 

hipertensi pada ibu hamil trimester kedua dan ketiga di poli hamil RS. Dr. 

Soetomo Surabaya. Menurut data yang diperoleh, bahwa di RS. Dr. Soetomo 

terjadi peningkatan angka kejadian hipertensi pada ibu hamil selama tiga tahun 

terakhir. 

Selama hamil, baik ibu dan janin dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, 

atau kondisi kesehatan dapat dipengaruhi oleh kehamilan; bila tidak diatasi dapat 
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terjadi akibat serius bagi kesehatan ibu. Hipertensi menunjukkan bahwa ibu hamil 

mengalami komplikasi berat, yang dapat menurunkan fungsi plasenta, 

keterbatasan pertumbuhan intrauterin, abrupsio plasenta, gangguan janin atau 

kematian (Hallak, 1999 dalam Salmah, dkk, 2006). Efeknya pada ibu adalah gagal 

jantung kongestif, hemoragi intraserebral, gagal ginjal akut, koagulasi 

intravaskular diseminata, atau kematian akibat semua yang terjadi diatas (Salmah, 

dkk, 2006). Hipertensi dalam kehamilan juga merupakan dari kelahiran mati 

karena kelahiran prematur (lahir sebelum waktunya). Efek lain pada bayi adalah, 

dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, resiko plasenta terlepas dari 

dinding rahim, dan kekurangan oksigen selama persalinan berlangsung (Marliani 

& Tantan, 2007). Resiko hipertensi yang selama masa kehamilan terjadi juga pada 

ibu S. Saat ini ibu S mempunyai anak dengan gangguan perkembangan, bisa 

disebut autis. Anak ibu S mengalami gangguan tersebut dikarenakan ibu S 

mengalami hipertensi pada saat hamil, yaitu disebabkan karena adanya zat kimia 

yang masuk dalam tubuh ibu S. Peneliti berhasil melakukan wawancara singkat 

kepada ibu S dan berikut adalah hasil wawancaranya: 

”Dulu waktu ngandung anak pertama, tensi saya nyampe 220. 

Padahal saya tidak pernah punya riwayat hipertensi 
sebelumnya. Ya baru kali itu saya mengalami. Saya langsung 

berhenti dari kerja, karena saat itu saya bekerja di salah satu 
pabrik besar di Jakarta. Dokter yang menangani saya waktu 
itu cuma kasih tahu kalo saya mengalami keracunan akibat zat 

kimia yang ada di pabrik. Sampe akhirnya pada saat itu saya 
melahirkan dengan cara caesar, karena menurut dokter sendiri 

banyak resikonya kalo saya melahirkan secara normal. Dan 
setelah anak pertama saya keluar, saya pindah ke Magetan. 
Saya sudah tidak bisa lagi kerja di pabrik, resikonya tinggi 

buat kesehatan saya. Ternyata setelah tumbuh gede, saya 
sadar bahwa perkembangan anak saya berbeda dengan anak-

anak tetangga yang ada di sini. Anak saya cenderung lambat. 
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Bahkan sampai saat ini, usianya 12 tahun masih belum bisa 
ngomong jelas dan belum bisa mandiri sepenuhnya. Kebutuhan 
sehari-hari, kaya mandi, makan, trus ke sekolah juga masih 

saya bantu. Dulu anak saya sekolah di SD umum, dia susah 
nangkap pelajaran dan akhirnya guru memutuskan untuk tidak 

menaikkan kelas. Akhirnya tetangga saya kok menyuruh saya 
untuk memeriksakan dia ke psikolog. Awalnya saya juga tidak 
tahu psikolog itu apa, akhirnya saya cuma bisa periksain dia 

ke dokter. Dokter bilang kalo anak saya mengalami 
keterlambatan dan kemungkinan terdapat gejala autis. Dokter 

akhirnya menyarankan agar anak saya dipindahkan ke sekolah 
SLB. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan, sekarang 
dia sudah bisa berangkat ke sekolah sendiri naik angkutan 

umum, yaaa meskipun saya sendiri tetap was-was karena jarak 
rumah dengan sekolah cukup jauh (S220410).  

 
Magee, L.A., dkk (2004) menyatakan bahwa gangguan hipertensi dapat 

meningkatkan 5-10% resiko kehamilan dan akan menyebabkan kematian ibu 

hamil, baik pada negara berkembang maupun negara maju. WHO (1987) 

mengidentifikasikan hipertensi pada ibu hamil sebagai masalah kesehatan ibu 

hamil sedunia. Hipertensi ibu hamil merupakan penyebab kematian maternal 

sebesar 40%, di negara maju dan 15 % kasus kematian maternal di negara 

berkembang. Hipertensi pada ibu hamil merupakan gejala dini dari preeklamsia, 

eklamsia dan penyebab gangguan pertumbuhan janin sehingga menghasilkan 

berat badan lahir rendah (Penyakit-Penyakit Kematian Ibu: Tip Buat Ibu-Ibu 

Hipertensi, 2009). Hipertensi juga mempengaruhi 10% kehamilan di Amerika 

Serikat dan tetap menjadi penyebab utama masalah kesehatan dan kematian bagi 

ibu dan bayi. Hipertensi selama kehamilan juga mempunyai peran sebagai faktor 

resiko CVD di kemudian hari (The American Society of Nephrology, 2006). 

Berurusan dengan hipertensi dalam kehamilan bisa menjadi hal yang 

sulit. Bisa jadi ibu hamil tidak mempercayai kondisi yang terjadi pada dirinya. Hal 
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ini bisa menjadi sangat sulit untuk menyesuaikan diri dan menghadapi masalah 

serius. Perasaan menolak, marah,  cemas, dan tidak percaya merupakan reaksi 

umum. David & Devault (1962) dalam penelitiannya mengenai kecemasan ibu 

hamil dan keabnormalan kelahiran bayi, menunjukkan bahwa para ibu hamil yang 

mempunyai pengalaman hamil dengan komplikasi serius dan kesulitan 

melahirkan, secara nyata mengalami kecemasan selama kehamilan. Ibu hamil  

dengan hipertensi (baik dalam tahapan preeklamsia maupun eklamsia) diharapkan 

tidak perlu cemas dengan keadaan kehamilan yang sedang dijalani, kecemasan 

yang berlebihan justru akan menambah stres dan menaikkan tekanan darah ibu 

(Waspada Keracunan Kehamilan (Preeklamsia dan Eklamsia), 2010).  

Jika dilihat dari uraian di atas, maka kehamilan dengan gangguan 

hipertensi merupakan suatu tantangan dan seringkali diikuti oleh stres. Perubahan 

yang terjadi pada saat itu bisa jadi sangat menyulitkan ibu hamil, dimana ibu 

hamil yang mengalami hipertensi dianjurkan oleh dokter untuk mengambil waktu 

beristirahat dan mengurangi pekerjaan. Kondisi seperti ini bisa membuat ibu 

hamil jenuh dan merasakan adanya perjuangan emosi, karena ibu hamil merasa 

hidupnya telah dibatasi.  Untuk itu, maka sangat dibutuhkan dukungan sosial bagi 

ibu hamil (Salmah, dkk, 2006).  

Dukungan sosial seringkali menjadi kajian yang dipelajari pada 

kehamilan. Dukungan sosial secara prinsip dapat didefinisikan sebagai 

tersedianya dukungan atau secara alternatif diartikan sebagai diterimanya 

dukungan pada individu dari orang lain. Penelitian mengenai kehamilan juga 

fokus pada keberagaman sumber dari dukungan itu sendiri, seperti ayah dari calon 
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bayi, teman atau rekan ibu hamil, atau kelompok (teman dan keluarga). 

Umumnya, dukungan dari suami mempunyai pengaruh yang sangat penting pada 

budaya tertentu, sedangkan dukungan dari keluarga yang lain tidak terlihat 

berpengaruh secara signifikan sebagai penentu dari keselamatan kehamilan 

(Maternal Stress, 2004). Di bawah ini merupakan hasil wawancara penulis dengan 

seorang bidan yang telah berpengalaman dalam memantau kondisi kesehatan ibu 

hamil.  

”Pada dasarnya, faktor penting yang berpengaruh pada 

kesehatan ibu hamil adalah dukungan sosial. Saat-saat hamil 
merupakan saat  dimana ibu hamil dalam kondisi berjuang, 
yaitu memperjuangkan hidup dan keselamatan dirinya 

sendiri serta janin yang dikandungnya. Dukungan keluarga 
lah yang paling penting menurut saya. Dengan ini, tidak ada 

hal yang dibutuhkan ibu hamil selain dukungan dari 
keluarganya. Ibu hamil menginginkan perhatian dan kasih 
sayang dari keluarga, sehingga ia tidak merasa bahwa ia 

sedang berjuang sendiri, karena ada keluarga  yang selalu 
bersedia membantu. Terlebih lagi jika kehamilannya 

beresiko, dukungan keluarga adalah hal yang paling 
penting” (Y090410). 
 

Hasil wawancara di atas memberikan informasi bagi penulis bahwa 

dukungan sosial dibutuhkan oleh ibu hamil yang sedang berjuang 

mempertahankan kehamilannya. Dukungan sosial menjadi sangat penting ketika 

kehamilan seorang ibu disertai dengan kasus khusus, seperti hipertensi dalam 

kehamilan. Hal ini dikarenakan kehamilan seorang ibu yang mengalami hipertensi 

dapat menandai berbagai komplikasi, ibu juga dapat mengalami stres ketika 

mengetahui dirinya mengalami hipertensi. Sarafino (1994) menyatakan bahwa 

dukungan sosial sangat berguna bagi orang-orang yang menjalani proses 

penyembuhan dan akan menurunkan resiko kematian pada penyakit-penyakit 
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serius, sedangkan hipertensi dalam kehamilan sendiri bisa dikatakan sebagai 

penyakit serius yang beresiko tinggi terhadap kehamilan, bahkan dapat 

mengancam nyawa sang ibu dan juga janin yang saat itu tengah dikandung.  

Secara definisi, Sarafino (1994) mengartikan dukungan sosial sebagai 

kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang diterima seseorang dari 

orang lain atau kelompok. Dukungan ini bisa datang dari sumber yang berbeda-

beda, seperti pasangan atau kekasih, keluarga, teman, rekan kerja, dokter, dan 

organisasi kemasyarakatan. Seseorang yang mendapatkan dukungan sosial 

percaya bahwa mereka merasa dicintai dan diperhatikan, dihargai dan dinilai, dan 

merupakan bagian dari jaringan sosial, seperti keluarga dan organisasi 

kemasyarakatan, yang dapat menyediakan kebaikan, pelayanan, pertahanan timbal 

balik pada saat dibutuhkan atau dalam kondisi bahaya (Sarafino, 1994). 

Sedangkan Taylor (1991) menyebutkan bahwa dukungan sosial adalah informasi 

dari orang lain yang dicintai dan peduli terhadapnya, yang menghargai dan 

berharga dan merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan bagian dari 

orangtua, pasangan hidup atau orang yang dicintai, teman, orang yang berasal dari 

lingkungan sosial dan komunitas tertentu. Taylor pun membagi dukungan sosial 

menjadi tiga bentuk, yaitu dukungan materi, dukungan informasi, dan dukungan 

emosional.  

Para ahli mengatakan bahwa dukungan sosial efektif untuk mengurangi 

stres psikologis. Kesendirian jelas akan memberikan dampak bagi kesehatan, 

secara umum hal ini terjadi karena seseorang yang sendirian akan mengalami sulit 

tidur dan menunjukkan peningkatan aktivitas kardiovaskuler (Taylor, 2006). 
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Sedangkan Smet (1994) menambahkan bahwa dukungan sosial dapat menjadi 

salah satu faktor protektif terhadap stres. Dukungan sosial dapat menjadi perubah 

stres, sedangkan hipertensi dalam kehamilan sendiri dapat dihubungkan dengan 

kondisi stres pada ibu hamil, meskipun belum terdapat kepastian bahwa stres 

merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Bentuk 

dukungan sosial ini termasuk salah satu bentuk dukungan emosional. Penelitian 

yang dilakukan Shamsi, dkk (2010) menunjukkan bahwa perkembangan 

terjadinya hipertensi, khususnya dalam tahap preeklamisa  berhubungan dengan 

stres mental selama kehamilan. Lingkungan kerja dan lingkungan rumah yang 

penuh stres juga dihubungkan dengan perkembangan preeklamsia.  

Dukungan sosial bagi ibu hamil yang mengalami hipertensi tidak hanya 

berupa dukungan emosional, akan tetapi dukungan sosial dengan bentuk material 

pun sangat diperlukan. Oleh karena itu, ibu hamil yang mengalami hipertensi 

harus meluangkan banyak waktu untuk beristirahat dan mengurangi aktivitas yang 

biasa dilakukan, karena kondisi hipertensi dalam kehamilan sangat berbahaya bagi 

keselamatan jiwa ibu maupun janin  dalam kandungan, (Waspada Keracunan 

Kehamilan (Preeklamsia dan Eklamsia), 2010).  

Kondisi seperti yang telah disebutkan di atas membuat ibu hamil yang 

mengalami hipertensi membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang-orang 

yang ada di sekitarnya. Bantuan dapat berupa mengerjakan kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh ibu tersebut, seperti melakukan pekerjaan rumah. Selain itu, 

dukungan materi dapat berupa bantuan untuk mendampingi ibu hamil yang 

mengalami hipertensi ke Rumah Sakit untuk menjalani pemeriksaan atau 
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perawatan secara rutin. Hal ini dikarenakan ibu hamil yang tengah mengalami 

hipertensi (karena tekanan darah yang naik pada ibu hamil) dapat menandai 

adanya berbagai komplikasi, yang selalu dianggap sebagai kondisi yang serius, 

sehingga diperlukan suatu penanganan yang bersifat rutin (Stoppard, 2009).  

Tidak kalah pentingnya dengan dukungan emosional dan material, 

dukungan informasional pun sangat penting untuk para ibu yang mengalami 

hipertensi selama masa kehamilannya. Informasi terpenting bagi ibu hamil dengan 

pengalaman hipertensi selama hamil adalah mengenai perkembangan kesehatan 

ibu sendiri dan juga janin yang dikandungnya. Umumnya informasi mengenai 

kondisi kehamilan dapat diperoleh dari tenaga medis yang memantau 

perkembangan kehamilannya selama ini (Asuhan Kebidanan pada Klien dengan 

Preeklamsia Ringan, 2010), namun pada kenyataannya informasi dari orang 

terdekat juga menjadi sangat berguna bagi ibu hamil yang sedang mengalami 

hipertensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Salmah, dkk, (2006) bahwa ibu hamil 

akan lebih mudah menerima nasehat atau masukan dari orang terdekatnya.  

Fenomena mengenai kasus hipertensi yang terjadi selama kehamilan 

merupakan hal yang harus diperhatikan, karena selama kehamilan tersebut 

seorang ibu akan mengalami berbagai perubahan. Untuk menghadapi perubahan 

yang terjadi, ibu hamil membutuhkan dukungan sosial. Dukungan sosial yang 

diperoleh oleh ibu tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil 

yang mengalami hipertensi, sehingga kehamilan dapat berlangsung secara baik 

sampai dengan masa persalinan. Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis 
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untuk mengkaji bentuk-bentuk dukungan sosial apa saja yang diperoleh ibu hamil 

yang mengalami hipertensi.  

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bentuk-bentuk dukungan sosial yang 

diperoleh ibu hamil yang mengalami hipertensi.  

 

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Keunikan dari penelitian ini adalah karena studi mengenai dukungan 

sosial pada ibu hamil yang mengalami hipertensi belum banyak dilakukan. 

Selama ini, penelitian mengenai dukungan sosial telah banyak dikaji pada ibu 

hamil secara umum, bukan pada ibu hamil dengan kondisi khusus, misalnya 

hipertensi. Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Collins, dkk, 

(1993) yang mengkaji pengaruh dari dukungan sosial selama masa kehamilan 

terhadap kesehatan ibu hamil dan janin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu 

yang memperoleh dukungan lebih banyak mempunyai kemajuan kesehatan yang 

lebih baik. Selain itu, ibu yang memperoleh dukungan dengan kualitas tinggi 

dapat mengurangi tingkat kejadian depresi pasca melahirkan. Tidak hanya itu, 

penelitian mengenai hipertensi dalam kehamilan banyak dilakukan oleh bidang 

medis, seperti penelitian yang mengkaji obat antihipertensi sebagai penanganan 

kasus hipertensi dalam kehamilan. Dengan ini, penulis merasa perlu mengkaji 
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dukungan sosial pada ibu hamil yang mengalami hipertensi serta bentuk-bentuk 

dukungan apa saja yang diperoleh.  

Definisi hipertensi dalam kehamilan sendiri adalah salah satu gangguan 

vaskular yang terjadi pada saat kehamilan atau pada saat ibu postpartum. 

Hipertensi kehamilan terjadi peningkatan tekanan darah yang disebabkan karena 

berbagai hal, antara lain karena fungsi endotel yang menyebabkan gangguan 

hemodinamik atau sirkulasi (Istichomah, 2004). Magee, L.A & Dadelszen P.V 

(2004) menyatakan bahwa gangguan hipertensi ini dapat meningkatkan 5-10% 

resiko kehamilan dan akan menyebabkan kematian ibu hamil, baik pada negara 

berkembang maupun negara maju. Meskipun penyebab hipertensi dalam 

kehamilan belum dapat dipastikan, namun beberapa faktor seperti kehamilan ibu 

primigaravida, usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua, kehamilan ganda, 

riwayat hipertensi sebelumnya, pendidikan yang rendah dan pendapatan yang 

rendah bisa meningkatkan tingkat kejadian hipertensi dalam kehamilan 

(Istichomah, 2004). Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Shamsi, dkk (2010) 

menunjukkan bahwa perkembangan kasus preeklamsia (yang termasuk salah satu 

tahapan hipertensi dalam kehamilan) dihubungkan dengan gestational diabetes, 

pregestational diabetes, riwayat keluarga dan kondisi mental stress selama masa 

kehamilan. 

Penelitian yang telah dilakukan Widarti (2009) menunjukkan bahwa 

kejadian hipertensi dalam kehamilan di desa Karanggede, kabupaten Boyolali 

mengalami peningkatan sebesar 110 kasus dari 590 ibu hamil pada tahun 2007 

menjadi 125 kasus dari 615 ibu hamil pada tahun 2008.  
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Penelitian mengenai kasus hipertensi juga telah dilakukan oleh Nurul 

Fitri Hidayati (2006) mengenai kejadian hipertensi pada ibu hamil trimester kedua 

dan ketiga di poli hamil RS. Dr. Soetomo Surabaya. Menurut data yang diperoleh, 

bahwa di RS. Dr. Soetomo terjadi peningkatan angka kejadian hipertensi pada ibu 

hamil selama tiga tahun terakhir.  Penelitian ini menggunakan desain case control. 

Subjek penelitian adalah ibu hamil trimester II dan III yang mengalami hipertensi. 

Jumlah sampel sebanyak 30 ibu hamil. Pengambilan sampel menggunakan simple 

random sampling. Variabel tergantung adalah hipertensi dalam kehamilan dan 

variabel bebas adalah stres, berat badan, paritas kegiatan fisik, umur, keturunan, 

dan riwayat hipertensi. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan 

menghitung OR ada CI 95%. Hasil penelitian dua variabel yang bermakna 

mempengaruhi kejadian hipertensi pada ibu hamil, yaitu faktor keturunan 

(OR=4.503) dan paritas (OR=2.558). Hasil penelitian dua variabel yang bermakna 

mempengaruhi kejadian hipertensi pada ibu hamil, yaitu faktor keturunan 

(OR=4.503) dan paritas (OR=2.558). Keturunan dan paritas merupakan faktor 

resiko yang tidak dapat dikontrol, sehingga kejadian hipertensi dapat terjadi pada 

ibu hamil. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Widarti dan Nurul Fitri Hidayati 

menunjukkan bahwa sampai saat ini tingkat hipertensi pada ibu hamil masih terus 

meningkat, sehingga kondisi ini membutuhkan banyak perhatian, baik dari ibu 

hamil sendiri, keluarga yang berada dekat dengan ibu hamil ataupun dari pihak 

tenaga ahli (dokter dan bidan). Hal ini mengingat bahwa akibat yang disebabkan 

oleh kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan ibu hamil serta janin yang 
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dikandung. Bahkan jika kondisi tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, maka 

hidup sang ibu serta janin yang dikandung dapat terancam.   

Berurusan dengan hipertensi dalam kehamilan bisa menjadi hal yang 

sulit. Ibu hamil bisa saja tidak mempercayai kondisi yang sedang dialaminya 

tersebut dengan cara menolak, merasa cemas dan takut bahwa sesuatu yang 

berbahaya akan terjadi pada kehamilannya. Ibu hamil  dengan hipertensi (baik 

dalam tahapan preeklamsia maupun eklamsia) tidak perlu cemas dengan keadaan 

kehamilan yang sedang dijalani, kecemasan yang berlebihan justru akan 

menambah stres dan menaikkan tekanan darah ibu.  

Umumnya, ibu hamil yang disertai hipertensi diharapkan dapat 

mengunjungi klinik atau Rumah Sakit secara rutin, sehingga dokter atau bidan 

dapat mengetahui perkembangan kesehatan ibu tersebut, akan tetapi kenyatannya 

tidak demikian, banyak ibu hamil dengan komplikasi serius masih belum bisa 

memeriksakan kehamilannya secara rutin. Bahkan tidak sedikit yang menolak 

untuk dilakukan rawat inap. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan, bisa 

jadi ibu hamil sendiri bosan ketika harus kontrol ke Rumah Sakit secara rutin, 

kemudian adanya faktor eksternal seperti tidak adanya orang yang bisa 

mendampingi ibu tersebut pada saat periksa atau terbatasnya kondisi ekonomi 

sehingga ibu tidak mampu membayar seluruh biaya perawatan. Munculnya 

kondisi seperti yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa ibu hamil yang 

mengalami hipertensi membutuhkan dukungan sosial, yaitu bantuan yang dapat 

diperoleh sang ibu dari orang lain yang ada di sekitarnya, seperti suami atau sang 

calon ayah dari janin, anggota keluarga lain, lingkungan sekitar, atau dokter yang 
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menangani kehamilan ibu tersebut. Dukungan atau bantuan ini akan menjadi 

sangat berarti bagi orang-orang yang sedang mengalami kondisi serius (Smet, 

1994), sedangkan hipertensi juga merupakan kondisi serius yang terjadi selama 

masa kehamilan.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bentuk-bentuk dukungan 

sosial yang diperoleh ibu hamil yang mengalami hipertensi. 

 

1. 5. Manfaat Penelitian 

1. 5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu menjadi referensi 

ataupun masukan jika ada penelitian lanjutan yang ingin membahas 

permasalahan yang serupa, yaitu yang berhubungan dengan dukungan 

sosial pada ibu hamil yang mengalami hipertensi 

1.5.2. Manfaat Praktis   

a. Bagi pembaca, khususnya jika pembaca adalah ibu hamil yang 

mengalami hipertensi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi kehamilan yang disertai dengan hipertensi 

serta bentuk-bentuk dukungan sosial apa saja yang dibutuhkan oleh 

ibu yang mengalami kondisi tersebut.  

b. Bagi para keluarga, dimana salah satu dari anggota keluarganya 

adalah ibu hamil yang mengalami hipertensi, maka penelitian ini dapat 
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bermanfaat untuk memberikan informasi, sehingga para keluarga 

dapat memberikan dukungan yang diperlukan ibu hamil selama masa 

kehamilan sampai persalinan secara optimal.   
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BAB II 

PERSPEKTIF TEORETIS 

 

2.1. Kajian  Pustaka 

2.1.1. Kehamilan 

2.1.1.1.  Pengertian Kehamilan 

Kehamilan bertanda adanya awal mula kehidupan. Awalnya hanya 

kepala sperma yang menyatu dengan sel telur, membentuk sel. sel ini membelah 

menjadi dua di awal 24 jam. setelah 4 hari, sel berubah menjadi bola yang berisi 

100 sel. Bola sel ini mengembang untuk 3 hari pertama yang tersembunyi oleh 

kelenjar di dinding rahim. pada akhir minggu pertama, bola tersebut telah 

terimplantasi pada dinding rahim, dimana bola tersebut selanjutnya dimandikan 

dalam danau, daerah milik sang ibu, membiarkan makanan dan pembuangan 

melewatinya keluar masuk. Sampai minggu ke-8, bayi dikenal sebagai embrio, 

setelah itu disebut sebagai janin (Stoppard, 2009).  

 

2.1.1.2. Pertumbuhan Janin 

Kehamilan dapat dibagi secara kasar menjadi tiga bagian, atau trimester. 

setiap bagian lamanya sekitar 12 minggu. Pada akhir trimester pertama, janin 

telah tampak seperti manusia, meski panjangnya hanya 7,5 cm. Trimester kedua 

adalah masa pertumbuhan cepat dan selama trimester ketiga, bayi bertambah 

panjang dan mulai mengumpulkan lemak (Stoppard, 2009).  
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Penjelasan mengenai masing-masing trimester adalah sebagai berikut: 

1. Trimester Pertama 

Pada akhir trimester pertama, sistem pada tubuh janin sudah berkembang 

dengan baik, dengan banyak organ yang sedikit atau tambah lengkap. 

Saraf dan otot telah bekerja dan reflek mulai terbentuk. Jantung 

memompa sekitar 30 liter darah melewati sistem sirkulasinya setiap hari. 

Janin dapat bergerak secara spontan meski sang ibu tidak menyadari hal 

ini.  

2. Trimester Kedua 

Usia pertengahan kehamilan adalah waktunya sang ibu merasakan 

pergerakan janin – sekitar minggu ke-20 dalam kehamilan pertama. 

Janin mulai terlihat seperti orang sungguhan, dengan rambut, bahkan 

bulumata dan berkelakuan layaknya manusia, ketika dia mulai 

mengEnyot jarinya. setelah minggu ke-24, janin dianggap telah layak 

untuk hidup terus, karena itu, janin dapat mempertahankan hidupnya 

sendiri dengan perawatan khusus.  

3. Trimester Ketiga 

Jika terlahir selama trimester sebelum minggu ke-38, janinnya akan 

mengalami permasalahan pernafasan dan kesulitan mempertahankan 

kehangatan tubuhnya. meski demikian, dengan fasilitas perawatan 

khusus yang modern, janin akan memiliki kesempatan yang baik untuk 
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bertahan hidup – sekitar 80% dalam 28 minggu, dan menuju kondisi siap 

untuk persalinan seperti kelahiran normal.  

2.1.1.3. Adaptasi Fisiologis pada Kehamilan 

Case & Waterhouse, 1994 (dalam Salmah, dkk, 2006) menyatakan 

bahwa segala perubahan fisik yang dialami wanita selama hamil berhubungan 

dengan beberapa sistem yang disebabkan oleh efek khusus hormon. Menurut 

Leader, dkk, 1996 (dalam Salmah, dkk, 2006), perubahan ini terjadi dalam 

rangkan persiapan perkembangan janin, menyiapkan tubuh untuk ibu bersalin, 

perkembangan payudara untuk pembentukan atau produksi air susu selama masa 

nifas. Perlu dipahami bahwa banyak perubahan fisik yang terjadi pada wanita 

selama masa kehamilan, bidan dapat membantu dalam memperhatikan dan 

mendeteksi ketidaknormalan yang mungkin terjadi.  

Sementara sistem reproduksi menjadi pusat perhatian selama kehamilan, 

seluruh tubuh terpengaruhi. Semua sistem tubuh mengalami perubahan dari 

keadaan tidak hamil ke keadaan hamil yang secara umum disebut fisiologi 

maternal (Hamilton, 1995). Perubahan ini meliputi: 

1. Sistem reproduksi 

 Perubahan yang terjadi meliputi suplai darah, serviks, uterus dan vagina.  

2. Sistem integumen 

Sistem integumen mengalami perubahan selama kehamilan, meliputi 

payudara, kulit, perspirasi dan sekresi kelenjar lemak.  

3. Sistem endokrin 
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Kelenjar dari sistem endokrin menghasilkan bahan-bahan kimia yang 

mempengaruhi seluruh tubuh. Selama kehamilan, banyak perubahan 

yang terjadi pada kelenjar ini, seperti ovarium dan plasenta, kelenjar 

tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar pituitari dan kelenjar 

adrenal.  

4. Sistem kardiovaskuler 

Sebagaimana kehamilan berlanjut, volume darah meningkat bertahap 

sampai mencapai 30% sampai 50% di atas tingkat pada keadaan tidak 

hamil. Estrogen menstimulasi adrenal untuk mensekresi aldosteron, 

menyebabkan retensi air dan garam. Hal ini mengarah pada peningkatan 

volume darah dan edema jaringan. Namun demikian, tekanan darah 

relatif tidak mengalami perubahan. Peningkatan yang signifikan 

menandakan preeklamsia.  

5. Sistem muskuloskeletal 

 Selama kehamilan sistem ini pun mengalami perubahan, seperti pada 

gigi, tulang dan persendian, serta otot.  

6. Sistem pernapasan 

Perubahan terjadi pada bagain tubuh seperti paru-paru, pernapasan dan 

membran mukosa.  

7. Sistem gastrointestinal 

Sistem ini terpengaruh dalam beberapa hal karena kehamilan. Tingginya 

kadar progesteron mengganggu keseimbangan cairan tubuh, 

meningkatkan kolesterol darah, dan melambatkan kontraksi otot polos. 
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Sekresi saliva menjadi lebih asam dan lebih banyak, dan asam lambung 

menurun. Perbesaran uterus lebih menekan diafragma, lambung dan 

intestin.  

8. Sistem perkemihan 

Pada awal kehamilan, suplai darang ke kandung kemih meningkat, dan 

perbesaran uterus menekan kandung kemih. Faktor-faktor tersebut 

menyebabkan meningkatnya berkemih. Mendekati kelahiran janin turun 

lebih rendah ke pelvis, lebih menekan lagi kandung kemih dan semakin 

meningkatkan berkemih.   

9. Sistem persarafan 

Tidak terdapa perubahan saraf yang normal selama kehamilan. 

Terkadang gejala timbul karena melemahnya persendian dan perubahan 

postur tubuh yang menyebabkan numbness dan kaku  pada semua bagian 

lengan, tangan atau jari-jari. Sedangkan pada bagian otak kemungkinan 

tidak terjadi perubahan, efek psikologis mungkin saja dapat terjadi, 

seperti swing mood yang lebih umum terjadi. 

 

2.1.1.4. Adaptasi Psikologis pada Kehamilan 

Kehamilan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang 

wanita dan keluarganya (Hamilton, 1995). Kehamilan juga menjadi saat-saat 

krisis, yaitu saat terjadinya gangguan, perubahan identitas dan peran bagi setiap 

orang: ibu, bapak, dan anggota keluarga. Saat krisis tentu saja dinyatakan sebagai 

suatu ketidakseimbangan psikologis yang mungkin disebabkan oleh situasi atau 
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tahap perkembangan. Pada awalnya, seorang wanita bisa saja mengalami periode 

syok dan menyangkal, kemudian kebingungan dan pre-ocupation dengan berbagai 

masalah yang diperkirakan sebagai penyebabnya. Hal ini diikuti oleh suatu aksi 

untuk menghasilkan solusi, dan akhirnya terjadi proses belajar dari pengalaman. 

Salmah, dkk (2006) menyatakan bahwa kondisi hamil mengganggu citra 

tubuh seorang ibu dan juga akan kembali terjadi perubahan peran dan hubungan 

sosialnya. Stres ibu hamil dipengaruhi oleh emosinya, lingkungan sosial, latar 

belakang budaya, dan penerimaan atau penolakan terhadap kehamilannya. Respon 

psikologis ibu hamil selama kehamilan termasuk menolak, menerima, introversi, 

perubahan perasaan, dan perubahan citra tubuh.  

Kesejahteraan ibu hamil dan melahirkan bergantung pada kebijakan 

negara, organisasi kesehatan, dan kondisi masyarakat tempat wanita tersebut 

tinggal. Kesehatan wanita dan kemampuannya untuk mengikuti nasehat yang 

dianjurkan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keuangan, dan kebijakan 

perawatan kesehatannya. Kehamilan memberi dampak kepada seluruh anggota 

keluarga dan masing-masing keluarga beradaptasi dan berimpretasi secara 

berbeda, bergantung pada budaya dan pengaruh tren sosial.  Kedekatan hubungan 

membuat ibu hamil lebih siap untuk berperan sebagai ibu. Pada saat anggota 

keluarga menyadari peran baru mereka, bisa terjadi konflik dan ketegangan. 

Diperlukan komunikasi yang efektif antara ibu dengan suami dan keluarganya. 

Keterbukaan pun perlu dipelihara. Begitu juga dengan keseimbangan, menjaga 

tugas perkembangan, mencari bantuan dan dukungan agar tidak terjadi konflik. 

Ketersediaan dukungan sosial untuk kesejahteraan psikososial ibu hamil adalah 
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faktor yang penting. Jaringan sosial seringkali dipakai sebagai sumber terbesar 

mendapatkan nasehat kehamilan (Salmah,dkk, 2006). Sedangkan Hamilton (1995) 

menyebut dukungan ini sebagai dukungan situasional, yang merupakan orang-

orang dan sumber-sumber yang tersedia untuk memberikan dukungan, bantuan, 

dan perawatan. Faktor ini mempunyai peran penting yang dapat mempengaruhi 

bagaimana mengatasi krisis selama kehamilan.  

Kehamilan merupakan kematangan dari krisis yang normal yang terjadi 

pada suatu keluarga. Kelemahan ego, kehilangan pertahanan diri, tidak 

tertanggulanginya masalah yang muncul dan perubahan hubungan. Bila krisis 

tidak dapat ditanggulangi, akan menghasilkan perilaku yang tidak beradaptasi 

pada satu atau lebih anggota keluarga dan kemungkinan keluarga pecah. Keluarga 

yang mampu menanggulangi krisis akan kembali berfungsi secara normal dan 

bahkan terjadi ikatan yang lebih kuat (Salmah, dkk., 2006).  

   

2.1.2. Hipertensi dalam Kehamilan 

2.1.2.1. Pengertian Hipertensi dalam Kehamilan 

Ada berbagai pendapat yang mendefinisikan tentang hipertensi dalam 

kehamilan. Tetapi prinsip pengertian tersebut sama, yaitu tekanan darah diastolis 

minimal 90 mm Hg atau tekanan darah sistolis minimal 140 mm Hg, atau 

kenaikan darah diastolis minimal 15 mm Hg atau kenaikan darah sistolis minimal 

sekitar 30 mm Hg (Cunningham, 1995; Manuaba, 2001; Martaadisoebrata, dkk, 

2003).  
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Hipertensi dalam kehamilan menurut Manuaba (2001) dan 

Martaadisoebrata (2003) memiliki gambaran klinis yang lebih jelas selain 

hipertensi itu sendiri, yaitu adanya proteinuria, edema, kejang dan koma pada ibu 

hamil yang terjadi sebelum kehamilan, timbul dalam kehamilan atau pada masa 

nifas.  

Hipertensi karena kehamilan (PIH) pernah disebut toxemia, yang 

memiliki dua tahap: preeklamsia dan eklamsia. Pada preeklamsia terjadi 

hipertensi, proteinuria, dan retensi cairan yang berlebihan dengan mengakibatkan 

edema dan peningkatan berat badan. Gejala-gejala dapat ringan atau berat 

(Hamilton, 1995). Penyebab PIH tidak diketahui; namun demikian, penelitian 

terakhir menemukan suatu orgasme yang disebut Hydatoxy lualba. PIH 

berkembang pada gestasi minggu ke-10, selama persalinan, atau 12 sampai 48 jam 

pertama setelah persalinan. Hal ini terjadi dalam 5% sampai 7% dari semua 

kehamilan. Remaja primipara muda, dan pasien dengan pendapatan rendah 

memiliki resiko 10% sampai 30%. Sedangkan pasien yang pernah mengalami PIH 

atau bagi mereka yang mengalami penyakit hipertensi kronik memiliki 

kecenderungan 25% sampai 35% untuk mengalami PIH.  

 

2.1.2.2. Tahapan dalam Hipertensi dalam Kehamilan 

Menurut Hamilton (1995), hipertensi dalam kehamilan memiliki 2 tahap, 

yaitu: 

1. Preeklamsia  
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Preeklamisia adalah penyakit khas pada kehamilan yang ditandai dengan 

adanya gejala hipertensi, proteinuria, dan etensi cairan yang berlebihan, 

sehingga mengakibatkan edema dan pertambahan berat badan. Penyakit 

ini timbul sesudah minggu ke-20 dan paling sering terjadi pada 

primigravida yang muda. Gejala-gejala tersebut dapat ringan atau berat.  

a. Preeklamsia sedang 

Pada awal kehamilan, bagian terpenting dari pengkajian prenatal 

adalah menetapkan tekanan darah dasar dan dibandingkan dengan 

pengukuran yang dilakukan kemudian. Setiap kunjungan prenatal 

dilakukan pengukuran tekanan darah dan pengkajian terhadap tanda-

tanda PIH. Pengkajian meliputi pemeriksaan bersihan urin terhadap 

proteinuria, pengukuran berat badan dengan skala yang sama dengan 

kisaran waktu yang sama pada hari yang bersangkutan, observasi 

terhadap edema, menanyakan tentang sakit kepala, pening atau 

gangguan lambung. Pemeriksaan darah juga dianjurkan sebagai 

indikasi.    

b. Preeklamsia berat 

Perawatan di rumah sakit diperlukan ketika preeklamsia menjadi 

lebih berat. Tujuannya adalah mencegah kejang, menurunkan 

tekanan darah, menetapkan fungsi ginjal yang adekuat, dan 

melanjutkan kehamilan sampai janin cukup matur.  

2. Eklamsia 
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Gejala yang terjadi pada eklamsia adalah kejang dan koma. Kejang 

merupakan kejadian menakutkan bagi anggota keluarga dan perawat, 

meskipun pasien sendiri tidak sadar. Persiapan terhadap kejadian 

demikian merupakan hal yang penting. Depresi postpartum biasanya 

menyertai kehamilan yang sulit seperti ini. Dukungan oleh anggota 

keluarga dan hubungan ibu-anak diberikan sedapat mungkin. 

Selain dua tahap diatas, terdapat pula penyakit hipertensi kronis, dimana 

pasien memiliki tekanan darah 140/90 atau lebih tinggi sebelum kehamilan 

minggu ke-20 dan/atau tekanan darah 140/90 yang menetap setelah persalinan, 

mereka ini dinyatakan memiliki penyakit hipertensi kronik (CHD). Pasien-pasien 

ini membutuhkan supervisi medis yang cermat selama kehamilan. Obat-obatan 

antihipertensi dan diuretik yang diminum biasanya dilanjutkan selama kehamilan 

dengan dosis efektif yang lebih rendah. Pasien diawasi dengan ketat terhadap 

edema dan proteinuria (Hamilton, 1995) 

 

2.1.3. Dukungan Sosial 

2.1.3.1. Pengertian Dukungan Sosial 

Dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, kepedulian, penghargaan, 

atau bantuan yang diterima seseorang dari orang lain atau kelompok. Dukungan 

ini bisa datang dari sumber yang berbeda-beda, seperti pasangan atau kekasih, 

keluarga, teman, rekan kerja, dokter, dan organisasi kemasyarakatan. Seseorang 

dengan dukungan sosial percaya bahwa mereka dicintai dan diperhatikan, dihargai 

dan dinilai, dan merupakan bagian dari jaringan sosial, seperti keluarga dan 
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organisasi kemasyarakatan, yang dapat menyediakan kebaikan, pelayanan, 

pertahanan timbal balik pada saat dibutuhkan atau dalam kondisi bahaya 

(Sarafino, 1994). Sedangakan Taylor (1991) mengartikan dukungan sosial sebagai 

informasi dari orang lain yang dicintai dan peduli terhadapnya, yang menghargai 

dan berharga, dan merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan bagian orang 

tua, pasangan hidup atau orang yang dicintai, teman, orang yang berasal dari 

lingkungan sosial dan komunitas tertentu.  

Penerimaan dukungan pada diri seseorang tergantung pada komposisi 

dan struktur dari jaringan sosial yang tersedia, yaitu ikatan dengan keluarga dan 

komunitas (Sarafino, 1994). Ikatan tersebut sangat beragam dalam ukurannya, 

seperti jumlah orang (size), dimana terjadi kontak teratur dengan orang tersebut;  

frekuensi dari kontak yang berlangsung (frequency of contact), yaitu seberapa 

sering seseorang melihat orang tersebut: komposisi (composition),  dengan kata 

lain berarti apakah orang tersebut adalah keluarga, teman, teman kerja dan lain 

sebagainya; keintiman (intimacy), yaitu kedekatan dari hubungan yang terjalin 

dan kesediaan timbal balik untuk saling mempercayai.  

Definisi dukungan sosial dalam penelitian ini adalah dukungan pada diri 

seseorang diperoleh dari orang-orang terdekat, dimana terjalin kedekatan serta 

adanya kesediaan timbal balik untuk saling mempercayai. Jadi yang dimaksud 

dukungan sosial adalah kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang 

diterima seseorang dari orang terdekat, yaitu yang memiliki hubungan terdekat 

dengan mereka.   
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2.1.3.2. Bentuk-bentuk Dukungan Sosial 

Beberapa peneliti seperti Cohen & McKay, Cutrona & Russel, House, 

Schaefer, Coyne & Lazarus, Wills (dalam Sarafino, 1994) telah merinci beberapa 

tipe dukungan sosial, yaitu: 

1. Emotional Support (dukungan emosional) 

Meliputi ekspresi dari empati, kepedulian, dan hubungan yang mengarah 

pada seseorang. Dukungan ini dapat menyediakan bagi seseorang rasa 

nyaman, rasa tenteram, rasa dimiliki, dan rasa dicintai pada saat stress.  

2. Esteem Support (dukungan harga diri) 

Dukungan ini terjadi melalui ekspresi seseorang akan penghargaan yang 

positif terhadap orang lain, dorongan atau persetujuan dengan gagasan 

dan perasaan seseorang, seperti pada orang yang mempunyai sedikit 

kemampuan.  Dukungan ini dapat memberi bantuan untuk membangun 

perasaan seseorang akan harga diri, kemampuan, dan menjadi dihargai.  

3. Tangible or instrumental support (dukungan instrumental) 

Dukungan ini meliputi bantuan langsung, seperti ketika seseorang 

memberi bantuan uang kepada seseorang atau membantu pekerjaan  

sehari-hari pada waktu stress. 

4. Informational support (dukungan informasional) 

Meliputi pemberian nasehat, arahan, usulan, atau umpan balik atas apa 

yang telah dilakukan seseorang. 

5. Network support (dukungan jaringan) 
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Dukungan ini menyediakan rasa keanggotaan dalam suatu jaringan pada 

diri seseorang. Dimana dalam jaringan tersebut dapat terjadi aktivitas 

sosial dan keinginan untuk saling berbagi.  

 

 

Taylor (1991) menyebutkan bentuk- bentuk dukungan sosial, yaitu:  

1. Dukungan material (tangible assisstance) 

 Meliputi dukungan secara materiil. Misalnya, pelayanan, masalah 

keuangan, atau berbentuk suatu barang dan jasa 

2. Dukungan informasional (informational support) 

 Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi, saran atau umpan 

balik tentang situasi dan kondisi individu, Jenis informasi seperti ini 

dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah 

dengan lebih mudah. Melalui informasi, individu akan lebih siap dalam 

menghadapi situasi yang ada.   

3. Dukungan emosional (emotional support) 

Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman, 

yakin, diperdulikan dan dicintai oleh sumber dukungan sosial sehingga 

individu dapat menghadapi masalah dengan lebih baik. Kehangatan dan 

kasih sayang yang diberikan orang lain memungkinkan orang yang 

sedang dalam situasi stres untuk memperolah jaminan yang lebih baik. 

semua ini didasarkan pada asumsi bahwa selama stres, orang akan lebih 
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sering emosional dan mungkin mengalami depresi, kesedihan, 

kecemasan, dan kehilangan harga diri.  

 Para ahli mengatakan bahwa dukungan sosial efektif untuk mengurangi 

stres psikologis (Taylor, 2006). Kesendirian jelas akan memberikan dampak bagi 

kesehatan, secara umum hal ini terjadi karena seseorang yang sendirian akan 

mengalami sulit tidur dan menunjukkan peningkatan aktivitas kardiovaskuler. 

Begitu juga dengan orang-orang yang mempunyai masalah isolasi sosial, mereka 

akan lebih mempunyai kemungkinan mengalami stres psikologis dan masalah 

kesehatan. Dukungan sosial juga sangat berguna bagi orang-orang yang menjalani 

proses penyembuhan dan akan menurunkan resiko kematian pada penyakit-

penyakit serius (Sarafino, 1994).  

Menyediakan dukungan sosial tidak selalu dapat dengan mudah menjadi 

sutau jaringan dukungan. Saat dukungan itu datang dari orang yang salah, 

dukungan yang ada mungkin tidak akan membantu atau bahkan akan ditolak. 

Seperti halnya dukungan emosional paling penting diperoleh dari orang yanng 

paling intim, salah satunya adalah pasangan hidup. Dukungan yang diperoleh dari 

orang tua yang masih hidup bersama selama masih kanak-kanak juga memberikan 

pengaruh jangka panjang pada cara penyelesaian masalah dan kesehatan. Saat 

seseorang membutuhkan penghiburan dari anggota keluarga tapi yang diperoleh 

biasanya adalah masukan yang lebih dari sekedar dukungan. Sedangkan dukungan 

informasi dan masukan akan lebih berguna apabila diberikan oleh orang yang ahli 

di bidangnya (Taylor, 2006). 
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Sarafino (1990) mengemukakan bahwa individu tidak semuanya 

mendapatkan dukungan sosial yang diinginkan ketika ia mengalami stres. Banyak 

faktor yang menentukan apakah individu akan menerima dukungan sosial yang 

diharapkan. Beberapa faktor terkait dengan potential recipient atau penerima 

dukungan. Seorang individu tidak akan mungkin menerima dukungan sosial yang 

diharapkan jika ia kurang sosialisasi, tidak membantu orang lain, dan tidak 

membiarkan orang lain mengetahui bahwa dirinya membutuhkan pertolongan. 

Pengaruh lainnya yang terkait dengan potential provider atau pemberi dukungan, 

misalnya mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, dalam 

kondisi stres dan membutuhkan bantuan orang lain atau tidak mudah sensitif pada 

kebutuhan orang lain. Inidvidu juga akan menerima dukungan atau tidak 

tergantung pada komposisi dan struktur dari jaringan sosia lnya, yaitu hubungan 

yang dimiliki keluarga dan masyarakat (Mitchell, 1969; Schaefer, Coyne & 

Lazarus, 1981 salam Sarafino, 1990).  

Bentuk-bentuk dukungan sosial yang ingin dikaji dalam penelitian ini 

adalah bentuk-bentuk dukungan sosial menurut Taylor (1991), yang digolongkan 

menjadi tiga bentuk dukungan sosial, yaitu dukungan material, dukungan 

informasional serta dukungan emosional.   

 

2.1.3.3. Meningkatkan Dukungan Sosial 

Psikologi kesehatan melihat dukungan sosial sebagai sumber yang 

penting dalam upaya pencegahan primer. Meningkatkan dukungan sosial menjadi 

perhatian utama adalah orang-orang yang terdekat dengan pasien, yaitu keluarga 
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dan teman yang dianggap paling efektif dalam meningkatkan dukungan. Ini 

dilakukan karena keluarga dan teman dianggap memiliki ikatan emosional yang 

dekat dengan pasien. Hal ini dilakukan tentu saja bukan pada saat mengalami 

situasi stres atau saat menghapadi masalah, tetapi juga dalam keadaan apapun. 

Seorang mungkin juga harus meningkatkan dukungan sosial dari lingkungan dan 

mengatakan bagaimana memfungsikannya secara efektif. Bergabung dengan 

kelompok komunitas tertentu, kelompok dengan ketertarikan yang sama, atau 

kelompok informal adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan dukungan sosial (Taylor, 2006). 

 

2.2. Perspektif Teoretis 

Penelitian ini dimulai dari ketertarikan penulis untuk mengkaji kondisi 

ibu hamil yang mengalami hipertensi selama masa hamil. Hipertensi yang 

menyertai kehamilan merupakan gejala hipertensi yang disertai dengan atau tidak 

proteinuria dan edema. Kejadian ini merupakan komplikasi yang utama dalam 

kehamilan, dimana kejadian ini dapat menyebabkan kelahiran anak dengan 

kondisi prematur, retardasi pertumbuhan janin, abrusio plasenta, dan kematian 

janin, serta kematian dan kecelakaan pada ibu. Secara prinsip, hipertensi dalam 

kehamilan mempunyai pengertian prinsip pengertian sebagai tekanan darah 

diastolis minimal 90 mm Hg atau tekanan darah sistolis minimal 140 mm Hg, atau 

kenaikan darah diastolis minimal 15 mm Hg atau kenaikan darah sistolis minimal 

sekitar 30 mm Hg. Tahapan dalam kasus hipertensi selama kehamilan dapat 

digolongkan menajadi dua tahap, pertama preeklamsia, dan kedua eklamsia. Tiap-
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tiap tahapan memiliki gejala yang bervariasi, mulai dari gejala ringan, sedang, dan 

berat. Keseluruhan dari gejala tersbut bisa sangat beresiko bagi kesehatan ibu 

hamil dan janin. Tahapan pertama, yaitu preeklamsia dapat berpengaruh pada 

kematian dan kecelakaan pada ibu hamil sendiri, kelahiran bayi prematur, restriksi 

pertumbuhan intrauterin. Sedangkan tahapan kedua, yaitu eklamsia, yang pada 

umumnya disertai dengan kejang dan koma. Jika ibu hamil benar mengalami 

kejang pada saat hamil, maka kejadian ini bisa menjadi suatu kondisi yang 

menakutkan bagi anggota keluarga dan perawat, meskipun pasien sendiri tidak 

sadar. Bisa jadi setelah proses kelahiran, ibu hamil akan mengalami depresi 

postpartum karena dia mempunyai pengalaman yang sulit pada saat kehamilan.  

Melihat kondisi di atas, maka dukungan sosial bisa menjadi penolong 

bagi ibu hamil yang tengah mengalami hipertensi selama hamil. Sebisa mungkin 

ibu hamil memperoleh dukungan dari beberapa pihak, terutama keluarga. Ibu 

hamil yang disertai gangguan hipertensi menginginkan orang lain dapat selalu 

membantu dan mendampinginya dalam memperjuangkan kehamilannya sampai 

pada saat persalinan. Tidak mudah bagi mereka, para ibu hamil yang mengalami 

hipertensi untuk menghadapi kondisi sulit ini. Jika pada ibu hamil tanpa 

komplikasi serius saja sangat membutuhkan adanya pertolongan dari 

lingkungannya, maka ibu hamil dengan komplikasi serius benar-benar 

membutuhkan pertolongan, bahkan mereka sangat memerlukan pendampingan 

yang intensif. Dari lingkungan inilah ibu hamil yang tengah mengalami hipertensi 

pada saat hamil dapat memperoleh perhatian, kasih sayang, serta pelayanan yang 

baik dari lingkungannya. Lingkungan yang dapat mempertahankan kesehatan dan 
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keselamatan ibu hamil, dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan ibu 

hamil dan janin.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh dalam 

mempertahankan kesehatan dan keselamatan ibu hamil yang mengalami 

hipertensi serta janin yang dikandungnya. Penelitian kali ini, penulis merangkum 

teori yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Definisi dukungan sosial 

menurut peneliti sendiri adalah kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau 

bantuan yang diterima ibu hamil yang mengalami hipertensi dari orang terdekat, 

yaitu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Dukungan sosial ini dapat 

digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu sesuai dengan konsep yang telah 

dikemukakan oleh Taylor (1991). Dukungan-dukungan tersebut meliputi: 

1. Dukungan material (tangible assisstance) 

Meliputi dukungan secara materiil. Misalnya, pelayanan, masalah 

keuangan, atau berbentuk suatu barang dan jasa. Ibu hamil yang 

mengalami hiepertensi, dukungan materi ini menjadi kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Seperti halnya, dukungan yang berupa uang. Ibu hamil 

yang disertai hipertensi membutuhkan biaya lebih banyak daripada ibu 

hamil yang tidak mengalami komplikasi selama hamil, dimana ibu hamil 

harus secara rutin mengunjungi klinik, guna memeriksakan 

perkembangan kandungannya dan membeli beberapa obat untuk 

mengurangi keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Tidak hanya 

dukungan berupa uang, ibu hamil pun sangat memerlukan dukungan 

yang bersifat jasa dan barang. Mendatangi klinik secara rutin bukan hal 
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yang mudah, kadangkala ibu hamil merasa malas untuk memeriksakan 

diri ke klinik, sehingga jasa dari lingkungan sekitar sangat diperlukan. 

Misalnya, orang terdekat bisa mengantar ibu hamil pergi ke klinik, 

menunggu proses pemeriksaan, bahkan mengantar ke tempat-tempat 

perbelanjaan. 

2. Dukungan informasional (informational support) 

Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi, saran atau umpan 

balik tentang situasi dan kondisi individu, Jenis informasi seperti ini 

dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah 

dengan lebih mudah. Melalui informasi, individu akan lebih siap dalam 

menghadapi situasi yang ada. Bagi ibu hamil yang mempunyai 

pengalaman hipertensi selama hamil, dukungan informasi tak kalah 

pentingnya dengan dukungan material. Misalnya, dukungan informasi 

bisa memberikan anjuran atau saran kepada ibu hamil untuk tidak 

merasa bosan dengan semua pengobatan yang disarankan dokter. 

Dukungan informasi juga dapat memberikan pengetahuan kepada ibu 

hamil mengenai kondisi kehamilannya yang disertai dengan komplikasi. 

Dengan ini, ibu hamil dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 

pada dirinya, sehingga ia mampu mengatasi permasalahan yang sedang 

dihadapi.     

3. Dukungan emosional (emotional support) 

Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman, 

yakin, diperdulikan dan dicintai oleh sumber dukungan sosial sehingga 
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individu dapat menghadapi masalah dengan lebih baik. Kehangatan dan 

kasih sayang yang diberikan orang lain memungkinkan orang yang 

sedang dalam situasi stres untuk memperolah jaminan yang lebih baik. 

semua ini didasarkan pada asumsi bahwa selama stres, orang akan lebih 

sering emosional dan mungkin mengalami depresi, kesedihan, 

kecemasan, dan kehilangan harga diri. Bagi ibu hamil yang mengalami 

hipertensi, dukungan ini juga berpengaruh sangat penting terhadap 

kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil dan janin. Adanya dukungan ini, 

ibu hamil akan merasa bahwa dirinya mendapatkan kasih sayang dan 

kehangatan dari lingkungan sekitar. Ketika lingkungan memberikan rasa 

aman dan nyaman kepada ibu hamil, maka ibu hamil pun akan merasa 

bahwa dirinya ada dan ia tidak akan merasa sendirian. Pada saat-saat 

penuh pengorbanan ini, terlebih ibu hamil yang mengalami hipertensi, 

dukungan ini bisa menjadi suatu penghargaan bagi diri ibu. Karena 

seringkali jika berusurusan dengan hipertensi, rasa gelisah dan cemas 

bisa saja terjadi. Apalagi, ibu hamil tidak hanya berjuang untuk dirinya 

sendiri, melainkan ada buah hati yang saat ini dikandungnya.  
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2.3. Kerangka Konseptual 

 

 

Kehamilan 

Perubahan Fisik: 
1. Sistem reproduksi 
2. Sistem integumen 

3. Sistem endokrin 
4. Sistem kardiovaskuler 

5. Sistem muskuloskeletal 
6. Sistem pernafasan 
7. Sistem gastrointestinal 

8. Sistem perkemihan 
9. Sistem persarafan 

 
1.  

 

 
 

Hipertensi dalam kehamilan 

merupakan salah satu bentuk 
perubahan sistem 

kardiovaskuler pada ibu 
hamil. Kondisi ini dapat 
beresiko tinggi terhadap 

kesehatan ibu hamil serta 
janin yang dikandung 

 

Perubahan  Psikologis: 
Stress yang dipengaruhi 
oleh perubahan citra tubuh, 

emosi, lingkungan sosial, 
latar belakang budaya, dan 

penerimaan atau penolakan 

terhadap kehamilan. 

Dukungan Sosial 
(kenyamanan, kepedulian, 

penghargaan, atau bantuan yang 
 diterima ibu hamil yang mengalami 

hipertensi dari orang terdekat) 

Dukungan 
Informasional, 

meliputi 
infomrasi, 
saran dan 

umpan balik 

Dukungan  
Material, 

meliputi 
keuangan, 
pelananan, jasa 

dan barang 

Dukungan 
Emosional, 
meliputi rasa 

dicintai, 
diperhatikan dan 

diperdulikan 

Dukungan yang diperoleh ibu 
hamil dengan kasus serius (seperti 

kasus hipertensi dalam kehamilan) 
dapat mempengaruhi kesehatan 
serta kesejahteraan ibu tersebut 

selama hamil sampai dengan masa 
persalinan  
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2.4. Deskripsi Kerangka Konseptual 

Pengalaman hamil menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam 

perjalanan hidup seorang perempuan. Kehamilan ini dapat membuat seorang 

perempuan bangga terhadap dirinya, ia pun merasa percaya akan dirinya sendiri, 

pasangannya serta orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perasaan bahagia juga 

dirasakan seorang perempuan ketika ia mampu menerima dengan baik 

kehamilannya, sehingga dapat mengurangi kejadian stres akibat kehamilan. 

Terjadinya kehamilan dapat merubah kondisi fisiologis dan piskologis 

pada seorang perempuan. Perubahan yang terjadi pada aspek fisiologis dapat 

berupa perubahan pada  sistem reproduksi, sistem integumen, sistem endokrin, 

sistem kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal, sistem pernafasan, sistem 

gastrointestinal, sistem perkemihan serta sistem persarafan, sedangkan perubahan 

yang dapat terjadi pada aspek psikologis adalah kejadian stress yang dipengaruhi 

oleh perubahan citra tubuh, emosi, lingkungan sosial, latar belakang budaya, dan 

penerimaan atau penolakan terhadap kehamilan. Perubahan-perubahan seperti 

yang telah disebutkan di atas menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga 

seorang perempuan yang tengah hamil dapat menjalani kehamilannya sampai 

dengan janin siap untuk dilahirkan.  

Salah satu perubahan yang juga menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan adalah perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler, dimana 

pada ibu hamil bisa terjadi kenaikan volume darah sampai dengan 30% hingga 

50% dari kondisi tidak hamil. Jika hal ini terjadi, maka akan menunjukkan bahwa 

ibu tersebut mengalami hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu komplikasi 
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paling penting yang dapat menyebabkan kematian maternal. Hipertensi 

menunjukkan bahwa ibu hamil mengalami komplikasi berat, yang dapat 

menurunkan fungsi plasenta, keterbatasan pertumbuhan intrauterin, abrupsio 

plasenta, gangguan janin atau kematian. Kondisi seperti ini lah yang membuat 

hipertensi dapat dikatakan sebagai kondisi serius yang beresiko tinggi. 

Seorang ibu bisa saja menolak ketika mengetahui tekanan darahnya naik, 

sehingga ia khawatir terhadap kehamilannya yang tengah bermasalah. Ia juga bisa 

menjadi cemas dalam menghadapi kehamilannya. Perubahan yang terjadi pada ibu 

hamil yang mengalami hipertensi, baik perubahan fisiologis maupun psikologis 

menjadi hal penting yang harus selalu diperhatikan. Ibu hamil dengan gangguan 

hipertensi sebisa mungkin dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi. Salah satu faktor penting yang dapat membantu seorang ibu hamil yang 

mengalami hipertensi adalah dukungan atau bantuan dari orang-orang terdekat ibu 

tersebut. Secara definisi, penulis mengartikan dukungan sosial sebagai 

kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang diterima ibu hamil 

yang mengalami hipertensi dari orang terdekat. Dukungan tersebut dapat 

berbentuk dukungan material, dukungan informasional, dan dukungan emosional. 

Berdasarkan pernyataan Sarafino (1994) bahwa dukungan menjadi sangat berarti 

bagi seseorang yang sedang mengalami kasus-kasus serius, sedangkan hipertensi 

dalam kehamilan dapat menunjukkan kondisi serius dan dapat beresiko tinggi 

terhadap keselamatan ibu hamil dan janin. Ketika ketiga dukungan yang telah 

disebutkan di atas telah diperoleh oleh seorang ibu hamil dengan hipertensi, maka 
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diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan serta kesejahteraan ibu hamil 

sampai dengan janin siap dilahirkan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Sebelum mengacu pada tipe penelitian yang digunakan, sebaiknya 

diketahui terlebih dahulu paradigma apa yang digunakan dalam penelitian ini. 

Menurut pendapat Patton, 1990 (dalam Poerwandari, 2007), paradigma adalah 

mengacu pada set proposisi (pernyataan) yang menerangkan bagaimana dunia 

dan kehidupan dipersepsikan. Paradigma mengandung pandangan tentang dunia, 

cara pandang untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Dalam konteks 

pelaksanaan penelitian, memberi gambaran pada kita mengenai apa yang 

penting, apa yang dianggap mungkin dan sah untuk dilakukan, apa yang dapat 

diterima akal sehat (Poerwandari, 2007). 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretif/fenomenologis. Paradigma dalam penelitian sosial tidak selalu dan 

tidak langsung memiliki nilai instrumental untuk sampai pada peramalan dan 

pengendalian fenomena sosial. Beberapa peneliti menerapkan metode kualitatif 

dalam mengambil data tetapi juga menggunakan prinsip positivistik ketika 

mengambil kesimpulan.  

Melalui paradigma fenomenologis, penelitian dilakukan untuk 

mengembangkan pemahaman. Penelitian membantu mengerti dan 

menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa, latar belakang pemikiran 
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manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna 

pada peristiwa yang terjadi (Poerwandari, 2007). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alamiah, peneliti tidak 

berusaha memanipulasi setting dan peneliti hanya melakukan studi terhadap 

suatu fenomena.  Aktivitas sentral kualitatif adalah kegiatan lapangan. Hal ini 

mengandung arti peneliti mengembangkan hubungan personal langsung dengan 

orang-orang yang diteliti, agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas 

mengenai realitas dan kondisi nyata kehidupan sehari-hari. Peneliti kualitatif 

khusus menekankan unsur subjektivitas, yaitu bahwa penelitian ini mengungkap 

data berdasar perspektif subjek yang diteliti (Poerwandari, 2007). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus intrinsik yang bertujuan untuk memahami secara utuh, tanpa dimaksudkan 

untuk menghasilkan konsep teori baru maupun upaya untuk menggeneralisasi 

(Poerwandari, 2007).  

Menurut Punch (dalam Poerwandari, 2007) yang didefinisikan sebagai 

kasus adalah fenomena khusus yang hadir adalah suatu konteks yang terbatasi, 

meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus 

itu dapat berupa individu, peran kelompok kecil, organisasi, komunitas atau 

bahkan suatu bangsa. 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, 

diantaranya bisa berupa observasi, wawancara, maupun studi 

dokumen/karya/produk tertentu yang terkait dengan kasus, sehingga metode 
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kualitatif ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi yang menurut perspektif peneliti 

sendiri (Poerwandari, 2007).  

 

3.2. Unit Analisis  

Unit analisis secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan 

apa yang dimaksud dengan “kasus” dalam penelitian yang bersangkutan, yaitu 

suatu problem yang telah mengganggu banyak peneliti di awal studi kasusnya 

(Yin, 2008). Kasus yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk 

dukungan sosial pada ibu hamil yang mengalami hipertensi. Unit analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu penyakit yang dijumpai pada 

wanita hamil, dimana ditemukan adanya kelainan berupa peningkatan 

tekanan darah pada pemeriksaan ibu hamil, yaitu diastolis minimal 90 

mm Hg atau tekanan darah sistolis minimal 140 mm Hg, atau kenaikan 

darah diastolis minimal 15 mm Hg atau kenaikan darah sistolis minimal 

sekitar 30 mm Hg (Cunningham, 1995; Manuaba, 2001; 

Martaadisoebrata, dkk, 2003). 

2. Dukungan sosial merupakan kenyamanan, kepedulian, penghargaan, 

atau bantuan yang diterima ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 

orang terdekat, yaitu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. 

Dukungan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk dukungan, 
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yaitu dukungan material, dukungan informasional, dan dukungan 

emosional.  

 

3.3. Subjek Penelitian 

Prosedur pemilihan subjek atau sumber data dalam penelitian kualitatif 

umumnya menampilkan beberapa karakteristik: 

1. Sampel tidak dalam jumlah yang besar, melainkan diarahakan pada 

kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian.  

2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik 

dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan 

pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian.  

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan (dalam arti jumlah/ peristiwa acak), 

melainkan pada kecocokan konteks (Sarantakos,1993, dalam 

Poerwandari, 2007). 

Kriteria subjek dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ibu hamil yang mengalami hipertensi selama masa kehamilan. Diagnosa 

hipertensi yang dialami ibu hamil didapat dari keterangan tenaga ahli, 

yaitu dokter dan bidan. 

2. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini 

3. Dapat berkomunikasi dengan baik ketika dilakukannya penelitian.  

Peneliti merasa perlu mengambil significant others sebagai upaya untuk 

rechecking data yang diperoleh dari subjek penelitian, dan sebagai data tambahan 

dalam penggalian informasi yang relevan dalam penelitian. Significant others 
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ialah individu- individu yang berada pada lingkungan subjek, serta mengetahui 

kondisi nyata subjek yang bersangkutan, dan tidak termasuk orang yang dapat 

digolongkan sebagai subjek penelitian. Adapun karakteristik significant others 

antara lain: 

1. Pria atau wanita 

2. Mengetahui keseharian subjek penelitian, agar dapat memberikan 

informasi yang tepat kepada peneliti dalam upaya rechecking data dan 

memberikan data tambahan 

3. Akrab dan dekat dengan subjek penelitian, dengan asumsi bahwa 

significant others mengetahui keseharian subjek penelitian.  

 

3.4. Teknik Penggalian Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

berupa wawancara. Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dipilih karena peneliti 

bermaksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang 

dipahami subjek penelitian berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud 

melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan 

melalui pendekatan lain (Banister dkk, 1994 dalam Poerwandari, 2007).  

Tujuan mengadakan wawancara antara lain: mengonstruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian 

(Lincoln & Guba, dalam Moleong, 2002).  
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Terdapat tiga pendekatan dasar dalam memperoleh data kualitatif dalam 

wawancara (Patton, 1990, dalam Poerwandari, 2007): 

1. Wawancara informal: Proses wawancara yang didasarkan sepenuhnya 

pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam 

interaksi alamiah. 

2. Wawancara dengan pedoman umum: Proses wawancara yang dilengkapi 

pedoman wawancara yang sangat umum, yang mencantumkan isu- isu 

yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan 

mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara 

digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang 

harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (checklist) apakah 

aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Wawancara 

jenis ini dapat berbentuk wawancara terfokus, yakni wawancara yang 

mengarahkan pembicaraan pada hal-hal/aspek-aspek tertentu dari 

kehidupan/pengalaman subjek. Tetapi wawancara juga dapat berbentuk 

wawancara mendalam, dimana peneliti mengajukan pertanyaan 

mengenai berbagai segi kehidupan subjek, secara utuh dan mendalam.  

3. Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka: Pedoman 

wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan 

penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan 

wawancara sesuai sekuensi yang tercantum, serta menanyakannya 

dengan cara yang sama pada responden-responden yang berbeda. 
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Peneliti dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan wawancara 

dengan pedoman umum. Alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah tape 

recorder, buku kecil, dan bolpoint. Hasil rekaman dari tape recorder kemudian 

diketik dalam bentuk transkrip hasil wawancara (verbatim) dan hasil inilah yang 

kemudian dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah panduan wawancara yang 

digunakan sebagai pedoman selama wawancara: 

1. Identitas Subjek 

a. Nama subjek 

b. Usia subjek 

2. Aktivitas subjek sehari-hari 

3. Kehamilan 

a. Usia kandungan subjek saat ini 

b. Deskripsi perubahan fisik yang dirasakan selama hamil 

c. Deskripsi perubahan psikologis yang dirasakan selama hamil 

d. Riwayat kehamilan sebelumnya (jika subjek sudah pernah 

mengandung sebelumnya) 

e. Hubungan subjek dengan keluarga dan ligkungan sosial selama hamil  

4. Hipertensi dalam kehamilan 

a. Awal mula terdeteksi mengalami hipertensi 

b. Riwayat kehamilan sebelumnya 

c. Pengetahuan subjek mengenai resiko dari hipertensi selama hamil 

d. Reaksi dan sikap subjek  

e. Keluhan yang dirasakan subjek 
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5. Dukungan Sosial yang Diperoleh 

5.1. Sumber-sumber penyedia dukungan social 

5.2. Reaksi dan sikap lingkungan terkait dengan kondisi hipertensi yang 

dialami subjek 

5.3. Dukungan materi 

a. Biaya perawatan selama hamil 

b. Kesediaan orang terdekat untuk mengantar subjek berobat ke 

klinik 

c. Perasaan subjek terkait dukungan yang diperoleh 

d. Pengaruh yang dirasakan subjek terkait dukungan yang diperoleh 

5.4. Dukungan informasi 

a. Pengetahuan orang terdekat mengenai hipertensi dalam kehamilan 

b. Saran diberikan orang terdekat kepada subjek untuk menghadapi 

kehamilan yang disertai dengan resiko tinggi  

c. Penerimaan subjek atas saran serta arahan dari orang terdekat 

d. Manfaat yang subjek rasakan ketika mau mendengarkan dan 

meneriman saran  

5.5. Dukungan emosi 

a. Reaksi dan sikap orang terdekat setelah subjek mengalami 

hipertensi 

b. Kepedulian orang terdekat kepada subjek  
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c. Kesanggupan orang terdekat untuk menciptakan kenyamanan dan 

kehangatanPerasaan subjek setelah mendapat dukungan dari 

orang terdekat 

4. Panduan wawancara untuk significant other 

a. Deskripsi mengenai identitas significant other 

b. Reaksi dan sikap significant other mengenai kehamilan subjek 

c. Deksripsi hubungan significant other dengan subjek 

d. Keluhan-keluhan subjek terhadap significant other selama mengalami 

hipertensi 

e. Deskripsi mengenai dukungan yang diberikan significant other kepada 

subjek 

 

3.5. Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data sesungguhnya dimulai dengan 

mengorganisasikan data (Poerwandari, 2007). Data kualitatif yang sangat beragam 

dan banyak, sudah menjadi kewajiban peneliti untuk untuk mengorganisasikan 

datanya dengan rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Selanjutnya, langkah 

penting yang harus dilakukan adalah membubuhkan kode-kode pada materi yang 

diperoleh. Koding ini dimaksudkan untuk dapat mengroganisasi dan mensistemasi 

data secara lengkap dan detail, sehingga data dapat memunculkan gambaran 

mengenai topik yang sedang dikaji. Koding adalah pengorganisasian data kasar ke 

dalam kategori-kategori konseptual dan pembuatan tema-tema atau konsep-

konsep yang digunakan untuk menganalisis data.  



 

 

51 

 

Data-data kualitatif yang didapatkan oleh penulis disimpan dalam bentuk 

digital. Hasil wawancara dengan subjek disimpan dalam bentuk file audio, lalu 

rekaman tersebut disusun menjadi sebuah transkrip,  setelah menjadi transkip data 

tersebut kemudian dianalisis. Dalam menganalisis transkrip, peneliti dapat pula 

mengikuti langkah-langkah analisis yang disarankan oleh Strauss dan Corbin, 

1990 (dalam Poerwandari, 2007). Mereka membagi langkah koding dalam tiga 

bagian, yaitu: 

1. Open coding 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa koding terbuka 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kategori-kategori, 

properti-properti dan dimensi-dimensinya. 

2. Axial coding 

Pengertian koding dalam bentuk aksial adalah menorganisasi data 

dengan cara baru melalui dikembangkannya hubungan-hubungan di 

antara kategori-kategori atau di antara kategori dengan sub kategori 

yang ada di bawahnya. 

3. Selective coding 

Secara ringkas peneliti menyeleksi kategori yang paling mendasat, 

secara sistematis menghubungkannya dengan kategori-kategori lain dan 

memvalidasi hubungan tersebut. 

 

 

 



 

 

52 

 

3.6. Teknik Pemantaban Kredibilitas Penelitian 

Mengutip pendapat dari Marshall dan Rosman, 1993 (dalam 

Poerwandari, 2007) menyarankan bahwa peneliti kualitatif justru harus 

memberikan perhatian lebih besar pada isu validitas dan kualitas penelitiannya. 

Validitas dalam penelitian kualitatif seringkali d isebut sebagai kredibilitas. 

Sementara itu reliabilitas sering disebut sebagai dependabilitas. 

Kredibilitas terletak pada keberhasilan mengeksplorasi masalah atau 

mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang 

kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemonstrasikan bahwa 

untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek tersebut, penelitian dilakukan 

dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subjek penelitian diidentifikasi dan 

dideskripsikan.  

Untuk meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas penelitian ini maka 

dilakukan triangulasi. Triangulasi mengacu pada upaya mengambil sumber-

sumber data yang berbeda, dengan cara berbeda, untuk memperoleh kejelasan 

mengenai suatu hal tertentu. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan significant others, yaitu orang yang berada dalam 

lingkungan subjek untuk mengetahui bagaimana keseharian dari subjek yang 

bersangkutan. Significant others yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang dianggap mengenal dan mengetahui keseharian subjek, sehingga 

informasi yang didapatkan dapat dipercaya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pelaksanaan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

sehingga peneliti membuat beberapa karakteristik sebelum menentukan subjek 

penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan penggalian data. Setelah menentukan 

karakteristik subjek (ibu hamil yang mengalami hipertensi), peneliti mulai 

mencari subjek dengan menghubungi beberapa Rumah Sakit yang terdapat di 

Surabaya. Beberapa Rumah Sakit telah berhasil dihubungi oleh peneliti, namun 

tidak ada satupun Rumah Sakit yang mempunyai pasien ibu hamil dengan kriteria 

yang dicari oleh peneliti.   

 Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mencari informasi 

mengenai beberapa bidan yang mempunyai ijin praktek di sekitar rumah peneliti.  

Peneliti berharap dapat memperoleh informasi dari beberapa bidan tersebut 

mengenai pasien ibu hamil yang mengalami hipertensi. Namun ternyata data 

mengenai ibu hamil dengan gangguan hipertensi tidak diperoleh, bahkan menurut 

keterangan beberapa bidan tingkat kejadian hipertensi pada saat hamil jarang 

terjadi dan jika mereka mendapati ibu hamil yang menunjukkan tekanan darah 

kurang dari sewajarnya, maka mereka langsung merujuk ibu tersebut ke RS.  

Mengetahui bahwa data mengenai ibu hamil dengan gangguan hipertensi 

sulit diperoleh, peneliti berusaha menghubungi beberapa teman dan menceritakan 
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kesulitan yang dialami selama melakukan penelitian, yaitu kendala dalam 

pencarian subjek. Sampai akhirnya peneliti bertemu dengan salah satu temannya,  

yaitu seorang ibu yang telah berpengalaman hamil. Peneliti banyak bercerita 

kepada temannya mengenai kesulitan peneliti dalam menemukan subjek 

penelitian. Teman tersebut pun akhirnya mengenalkan peneliti kepada bidan yang 

dulu pernah menanganinya saat hamil dan membantunya pada saat melahirkan. 

Akhirnya pada bulan September 2010, peneliti pergi ke Jombang dan bertemu 

dengan bidan SM dan berbincang-bincang seputar penelitian yang sedang 

dilakukan peneliti. Akhirnya peneliti memperoleh data seorang ibu hamil yang 

sedang mengalami hipertensi dari bidan SM. Awalnya ibu tersebut memeriksakan 

kandungannya ke bidan SM, namun karena tekanan darahnya sangat tinggi dan 

menunjukkan ketidakstabilan (dari 140/70 – 190/70), maka bidan SM telah 

merujuknya ke Rumah Sakit Daerah. Dengan kondisi ibu yang seperti ini, bidan 

SM merekomendasikan ibu tersebut untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini.  

Peneliti mendapatkan informasi mengenai rumah subjek dari bidan SM. 

Alamat rumah subjek tepatnya di dusun Pranggang, desa Brambang, kecamatan 

Diwek, kabupaten Jombang. Bidan SM juga lah yang mengantar peneliti menemui 

subjek. Saat pertama bertemu subjek, peneliti tidak melihat adanya tanda-tanda 

fisik bahwa saat itu subjek tengah mengandung. Subjek terlihat sangat kurus, 

padahal usia kehamilan subjek sudah memasuki bulan ke-4. Saat itu kondisi fisik 

subjek memang kurang baik, karena ia seringkali merasa pusing. Peneliti hanya 

mengadakan perkenalan pada awal pertemuan. Peneliti pun meminta kesediaan 

subjek untuk menjadi subjek penelitian. Sedangkan proses wawancara 
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dilaksanakan keesokan harinya. Pada pertemuan kedua, tepatnya tanggal 19 

September 2010, peneliti mendatangi rumah subjek tanpa ditemani bidan dan 

langsung melakukan wawancara pertama bersama subjek, tepatnya di ruang tamu. 

Kondisi pada saat wawancara cukup tenang, karena anak subjek sedang berada di 

ruang belakang dan suami subjek sedang menggarap sawah milik tetangganya.   

 Wawancara pertama dengan subjek dapat berlangsung dengan baik. 

Beberapa infomasi juga sudah diperoleh. Peneliti juga berkesempatan untuk 

menemui suami subjek dan meminta waktu untuk diwawancarai. Suami dari 

subjek inilah yang dijadikan Significant Other. Alasan peneliti mengambil suami 

sebagai Significant Other adalah karena suami dianggap orang yang paling dekat 

dengan subjek. Untuk pertemuan berikutnya, peneliti tidak dapat memastikan 

waktu kapan peneliti harus kembali menemui subjek, karena rumah subjek yang 

berada di luar kota. Hingga pada bulan Oktober peneliti kembali mendatangi 

rumah subjek, namun ternyata subjek baru saja pulang dari Rumah Sakit untuk 

menjalani perawatan selama lima hari. Dengan melihat kondisi subjek yang 

kurang fit, akhirnya peneliti mengurungkan niat untuk melakukan wawancara. 

Peneliti kembali mendatangi subjek pada bulan November (tanggal 20 November 

2010) untuk melaksanakan wawancara kedua. Sedangkan wawancara terakhir 

dilakukan pada bulan Desember, tepatnya tanggal 11 Desember 2010. Wawancara 

terakhir bertujuan untuk guna memperkaya informasi. Selain itu, peneliti 

berkesempatan juga untuk mewawancarai adik ipar subjek yang dijadikan 

Significant Other untuk subjek pertama. 
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Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Wawancara Subjek 1  

No Kode Subjek Tanggal  Waktu Lokasi Keterangan  

1. MR190910 19 September 2010 10.00 – 12.00 Rumah Subjek Subjek I 

2.  S190910 19 September 2010 12.00 – 12.30 Rumah Subjek Significant 
other  

3.  MR201110 20 November 2010 12.30 – 13.30 Rumah Subjek Subjek I 

4. MR111210 11 Desember 2010 12.30 – 14.30 Rumah Subjek Seubjek I 
5. EP201110 11 Desember  2010 15.00 – 15.30 Rumah Subjek  Significant 

other  

 

Berhubung peneliti baru mendapatkan satu subjek, maka di sela-sela 

pengambilan data subjek pertama, peneliti tetap mencari informasi mengenai 

beberapa Rumah Sakit Bersalin yang ada di Surabaya melalui internet. Tidak 

hanya itu, peneliti juga meminta bantuan dari beberapa teman yang mempunyai 

keluarga maupun rekan yang bertugas sebagai bidan maupun perawat di Rumah 

Sakit. Beberapa alamat Rumah Sakit Bersalin telah didapat, salah satunya adalah 

Rumah Sakit Bersalin Pura Raharja, yang beralamat di Jl. Pucang Adi N: 12 – 

Surabaya. Peneliti akhirnya membuat proposal penelitian dan surat ijin dari 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk diajukan kepada pihak Rumah 

Sakit. Setelah mendapat persetujuan dari pihak Rumah Sakit, peneliti mendapat 

data mengenai seorang pasien ibu hamil yang mengalami hipertensi. Berhubung 

hanya terdapat satu pasien yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu ibu hamil 

yang mengalami tekanan darah tinggi (140/90), maka peneliti menjadikan pasien 

tersebut sebagai subjek penelitian. Pihak Rumah Saskit memberikan alamat rumah 

pasien, yang kebetulan tidak jauh dari Rumah Sakit. Peneliti pun akhirnya 
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langsung menuju rumah subjek. Meskipun peneliti telah mendapat alamat rumah 

subjek, namun peneliti sempat mendapatkan kesulitan ketika mencari rumah 

subjek, karena alamat yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit kurang spesifik.  

Rumah subjek memang terletak di gang yang sempit dan cukup pada 

penduduk. Rumah subjek berada di ujung gang tersebut dan terlihat kecil dari 

kejauhan. Seketika itu juga peneliti bertemu dengan subjek di depan rumah subjek 

dan meminta kesediaan subjek untuk ikut serta dalam penelitian yang sedang 

diadakan oleh peneliti. Peneliti sempat berbincang-bincang dengan subjek 

mengenai kondisi subjek saat ini, namun berhubung saat itu hari sudah sore, maka 

peneliti meminta ijin untuk pulang dan melanjutkannya esok hari.  

Keesokan harinya, peneliti mendatangi kembali rumah subjek dan 

melakukan wawancara dengan subjek. Wawancara kali ini dilakukan di rumah 

tetangga subjek, karena menurut subjek rumahnya terlalu kecil. Setiap kali subjek 

didatangi oleh tamu, ia memang menemui tamu tersebut di rumah tetangganya. 

Wawancara pertama berjalan dengan lancar, meskipun suasana saat itu bisa 

dikatakan cukup ramai, karena banyak anak kecil yang sedang bermain dan 

berlari- larian di dalam gang. Para ibu pun saling mengobrol di depan rumah 

mereka. Pada wawancara pertama ini (tanggal 14 Desember 2010) peneliti 

mendapat informasi mengenai diri subjek dan kondisi kehamilannya saat ini. 

Berdasarkan penuturan subjek kepada peneliti, kehamilan saat ini merupakan 

kehamilannya yang kedua dan tengah memasuki kehamilan dua bulan. Menurut 

subjek kehamilan kali ini sangat berbeda dengan kehamilan sebelumnya. Jika 

kehamilan sebelumnya tekanan darah subjek selalu rendah (berkisar antara 80/60 
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– 90/70), maka kehamilan saat ini tekanan darah subjek makin naik (140/90). 

Meskipun tidak naik terlalu tinggi, namun subjek merasa hal tersebut sudah tidak 

normal atau di luar kebiasaannya.  

Peneliti kembali menemui subjek pada tanggal 19 Desember 2010. 

Peneliti berkesempatan untuk mendatangi langsung rumah subjek. Subjek sendiri 

mengijinkan peneliti untuk berkunjung ke rumahnya. Kali ini peneliti tidak 

langsung melakukan wawancara bersama subjek karena subjek tengah sibuk 

dengan pekerjaannya, melainkan dengan suami subjek. Kali ini suami subjek lah 

yang peneliti jadikan Significant Other untuk subjek kedua. Pengambilan 

Significant Other didasarkan atas kedekatan subjek dengan suami. Suami subjek 

dianggap orang yang paling dekat dengan subjek selama ini. Peneliti kembali 

mendatangi rumah subjek pada tanggal 22 Desember 2010, kali ini peneliti 

langsung mewawancarai subjek dengan tujuan menggali informasi yang belum 

sempat didapat pada wawancara pertama.  

Tabel 4.2 

 Jadwal Pelaksanaan Wawancara Subjek 2  

No Kode Subjek Tanggal  Waktu Lokasi Keterangan  

1.  MS141210 14 Desember 2010 16.00 – 16.45 Rumah Subjek Subjek II 

2. GJC191210 19 Desember 2010 10.30 – 11.30 Rumah Subjek Significant 
Other  

3. MS221210 22 Desember 2010 11.00 – 12.00 Rumah Subjek Subjek II 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Deskripsi Penemuan Subjek I (MR) 

A. Identitas Subjek: 

Nama   : MR 

Usia   : 40 tahun 

Pendidikan terakhir : SD 

Agama   : Islam 

Suku   : Jawa 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

Nama Suami  : S 

Usia   : 40 tahun 

Pendidikan terakhir : SD 

Agama   : Islam 

Suku   : Jawa 

Pekerjaan  : Swasta  

 

Nama Anak Pertama : S 

Usia    : 21 tahun 

Agama   : Islam 

Suku   : Jawa 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 
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Nama Anak Kedua : P 

Usia   : 13 tahun 

Agama   : Islam  

Suku   : Jawa 

Pendidikan  : SMP (kelas 1) 

 

B. Deskripsi Subjek I Secara Umum 

MR adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini berusia  40 tahun. MR 

tinggal bersama keluarganya, yaitu suami dan seorang putri. Kegiatan MR sehari-

hari adalah sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya MR bekerja di pabrik kacang. 

Semenjak ia mengalami gejala stroke, MR telah berhenti dari pekerjaannya. 

Sampai saat ini MR mengaku tetap berkeinginan untuk bekerja kembali, 

meskipun hanya ”kerja serabutan”.  

Biyen kulo kerja wonten pabrik mba..tapi sekitar 
setengah tahun mpun berhenti. Soale masuk rumah 

sakit, gejala stroke, tapi sakniki nggih wonten griyo 
mawon ((MR190910:13-17) 
Tapi kulo nggih pados-pados gawean mba, nggih 

rewang-rewang teng daleme tiyang mba, nyapu, 
masak, nggih umbah-umbah. Pokoke saget gawe 

tambah-tambah mba (MR190910:605-610) 
Nggih pengene gadah gaweyan ngoten lho mba, 
tinimbang ngantuk teng griyo (MR111210:420-421) 

 

Tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh MR setiap harinya. Mulai 

bangun tidur, MR memasak untuk anggota keluarganya, dilanjutkan dengan 

mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Jika urusan rumah tangga sudah 
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selesai, MR beristirahat dengan menonton televisi atau  terkadang mendatangi 

rumah mertunya atau tetangganya untuk sekedar ”mengobrol”. Kegiatan seperti di 

atas lah yang biasa MR lakukan untuk mengisi waktu senggangnya. MR mengaku 

terkadang dirinya merasa bingung jika harus berdiam diri di rumah seharian, 

karena selama ini dia sudah terbiasa bekerja.  

Paling isuk bibar subuh, masak trus nyuci baju dan 
bersih-bersih griyo (MR190910:15-17) 
 

MR juga masih sering mencari-cari kegiatan untuk mengisi waktu 

luangnya. MR mengaku bosan, jika dirinya selalu berdiam diri di rumah dan tidak 

melakukan kegiatan. Hingga akhirnya  MR mencari kegiatan di luar, yaitu 

membantu tetangganya menggarap pesanan dari salah satu pabrik kayu yang ada 

di Jombang. Setelah dua kali masuk Rumah Sakit, sementara waktu ini subjek 

beristirahat. Sebenarnya para tetangga MR dan keluarga MR sudah seringkali 

mengingatkan MR untuk berisitirahat di rumah, namun MR tetap saja mencari 

kegiatan di luar rumah. 

Nggih kadang bantu-bantu wonten ngajengan mriku 

mba, ngelimi kayu. Tinimbang isuk- isuk ngantuk 
ngoten lho mba (MR111210:110-113) 
Nggih niku, ngelimi triplek teng ngajengan niku. 

Daripada nganggur mba wonten griyo mba 
(EP111210:50-51) 

 
Saat ini MR tengah mengandung anak ketiga dengan usia kandungan 6 

bulan. Awalnya kehamilan kali ini tidak direncakanan oleh MR dan suaminya. 

Bahkan MR dan keluarga sempat tidak percaya jika MR mengandung lagi. 

Kondisi ini sempat membuat MR tertekan. MR malu kepada tetangga-tetangga 

karena dia kembali hamil pada usia yang sudah tidak muda lagi.  
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Nggih kulo sempat kaget mba. Kulo niku kadang 
mikir, wong wis tuwo ngene kok sik hamil to. Opo 
tanggapane tonggo-tonggo. Nggih kadang kulo 

mikir niku mba, kulo isin kadang niku 
(MR190910:106-111) 

 
Anak MR yang kedua juga sempat marah kepada MR karena anaknya 

yang kedua akan mempunyai adik di usianya yang sudah remaja.  

Putri nggih pernah sanjang ”bu..ibu..aq iki wis gede 
ngene kok arepe duwe adik” (MR190910:184-185) 
 

Semua yang dikhawatirkan MR ternyata tidak terbukti, para tetangga 

dan keluarga MR sebenarnya mendukung MR untuk mempunyai anak lagi. Suami 

MR (S) sendiri sebenarnya tidak bermasalah jika MR harus hamil lagi, karena dari 

perkawinannya dengan MR, S baru mempunyai satu orang anak perempuan.  

Nggih mboten mba, kulo namung kepikiran mawon. 
malahan tonggo-tonggo sanjang ngeten ”wis to ojo 

mbok pikir. Lha yo ben arepe hamil, wong yo enek 
bojone” (sambil tertawa). Kulo nggih seneng mba 

lek tonggo-tonggo saget nerimo ngoten 
(MR190910:166-171) 
Kulo sanjang kan teng bapake, pak aku iki positif 

lho. Bapake malah sanjang yo wis lho, ga popo bu. 
Nggih seneng mawon mba. Malah sanjang ngeten 

”wis besok ngarit nang sawah karo bapak yo le” 
hehehehe (sambil tertawa). Trus kulo nggih sanjang 
lek kulo gadah darah tinggi niku. Bapake ngomong, 

yo mugo-mugo ae selamet kabeh, diparingi waras. 
Kan iso gawe konco Putri bu. Sanjange tiyang jowo 

lek dewean niku kan mboten apik nggih Tapi 
kadang kulo isin nggih mba, mpun tuwo ngoten lho 
umure. Bapake malah sanjang ngoten, wong kutho 

iku malah tuwek-tuwek yo akeh sing meteng 
(MR190910442-452) 

 

Adanya dukungan dari para tetangga dan keluarga ini lah, akhirnya MR 

mau menerima kehamilannya kali ini. Anak MR yang kedua pun juga telah 
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menerima kehamilan MR saat ini. Sayangnya, dari awal kehamilan yang ketiga 

ini, MR sudah mengalami tekanan darah tinggi. Bahkan sampai usa 

kandungannya ke-6 bulan ini, tekanan darah MR masih tidak stabil. Tekanan 

darah MR cenderung tinggi dan dua bulan terakhir ini MR telah dua kali masuk 

Rumah Sakit.  

Nggih mba...ngamar wonten RS Jombang 
(MR201110:6-7) 
Perikso terakhir niku tensi kulo 210 mba. Trus 

akhire kengken ngamar (MR01110:15-16) 
Kulo wingi nembe mawon mantuk saking RS. Kulo 

ngamar malih mba (MR111210:14-15) 
Awale kulo niku periksa, dinten nopo nggih. Dinten 
rabu niku kulo periksa teng RS. Tensi kulo 170 

mba. Trus akhire dokter niku ngengken kulo 
ngamar (MR111210:18-20) 

  
Sampai saat ini, MR masih sering merasakan keluhan di bagian 

kepalanya dan kaki serta tangan kanannya. Subjek sering merasa pusing dan 

tangan serta kaki sebelah kanan terasa panas Terkadang MR juga tidak ada 

keinginan untuk makan. geluhkan kaki dan tangan sebelah kanan yang terasa 

panas dan tidak kunjung sembuh. 

Nggih ngeroso lemes, pusing, mpun mboten doyan 
maem (MR190910:285-286) 

Nggih kroso abot ngoten lho mba (MR201110:34) 
Kulo niki kok ngeroso sikil kulo gremet-gremet 

ngoten lho mba trus panas ngoten (sambil menunjuk 
kakinya sebelah kanan) (MR111210:132-134) 
 

MR seringkali menahan rasa sakit yang dirasakannya. MR juga tidak 

menceritakan kepada suami maupun keluarga yang lain mengenai keluhan yang ia 

rasakan saat ini. Ketika kontrol pun MR tidak mengeluhkan kondisi yang 

sebenarnya kepada dokter.  
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Mboten mba, kulo namung sanjang lek sirah kulo 
abot ngoten (MR111210:141-142) 
Mboten pernah niku mba, sanjange mboten kroso 

nopo-nopo ngoten lho mba. Paling nggih diempet 
mba. Nopo paling mpun mati roso (EP111210:59-

61) 
Nggih paling, tapi kadang nggih sambat ngelu 
ngoten tok (S190910:60)  

 

C. Latar Belakang Keluarga Subjek I 

Berdasarkan sejarah perkawinan, MR pernah menikah sebanyak dua 

kali. Perkawinan dengan suami pertama, usia pernikahan MR hanya bertahan 

dalam hitungan bulan. MR ditinggal oleh suaminya pada saat mengandung anak 

pertama. Sejak saat itu, MR sendiri lah yang mengasuh anaknya. Pada usia 27 

tahun, MR kembali menikah dengan seorang laki- laki dan pindah ke desa dimana 

suaminya tinggal. Perkawinannya yang ke-2 ini, MR dan suami dikaruniai 

seorang anak perempuan, yang saat ini berusia 13 tahun. Sedangkan anak pertama 

MR (hasil perkawinan dengan suami pertama), saat ini telah pindah ke Surabaya 

bersama suami dan anaknya. Saat ini MR mengandung anak ke-2 dari hasil 

pernikahannya dengan suami ke-2.  

Nggih...kulo niku nikah ping kaleh mba, tapi kaleh 

bapak pertama mpun pisah dangu. Kulo nikah 
pertama usia 17 tahun trus ditinggal. Kulo ngopeni 

anak kulo piyambakan. Trus sakniki nggih kulo 
tinggal kaleh bapak sambung (MR190910:44-47) 
 

M pada dasarnya seorang pekerja keras. MR sudah mulai bekerja 

semenjak usia 14 tahun. MR bekerja di pabrik kacang, di kota Jombang. 

Penghasilan yang didapat MR, digunakan untuk membantu perekonomian 

keluarga karena sang suami hanya bekerja sebagai tukang becak. Subjek mengaku 



 

 

65 

 

pekerjaan yang pernah ia lakukan selama puluhan tahun memang sangat berat. 

Namun MR tidak pernah mengeluh akan beban yang ditanggungnya. Hal ini 

dilakukan semata-mata karena keluarganya.  

Sampai akhirnya sekitar satu tahun yang lalu, MR mengalami gejala 

stroke. MR memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Sejak saat itu, MR hanya 

bekerja jika ada panggilan dari para tetangga yang membutuhkan tenaganya untuk 

mencuci atau menyeterika pakaian.  

Nggih sekitar setunggal tahunan mpun mboten kerja 

wonten pabrik. Tapi kulo nggih pados-pados 
gawean mba, nggih rewang-rewang teng daleme 
tiyang mba, nyapu, masak, nggih umbah-umbah. 

Pokoke saget gawe tambah-tambah mba 
(MR190910:604-608). 

 
Setelah mengandung anak ke-3 ini, MR hanya membantu tetangga depan 

rumahnya yang menerima pesanan dari salah satu pabrik kayu yang ada di 

Jombang. Selain untuk mengisi waktu luang, MR juga mendapat tambahan 

penghasilan dari pekerjaan tersebut yang dapat ia gunakan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarganya.   

Nggih kadang bantu-bantu wonten ngajengan mriku 
mba, ngelimi kayu. Tinimbang isuk- isuk ngantuk 

ngoten lho mba (MR111210:110-112) 
Paling nggih 20.000 (MR111210:117) 

Nggih biasane, sak wontene gaweyan. Kadang lek 
gaweyane katah nggih diparingi 50.000. Kulo niku 
diparingi nggih alhamdulillah, mboten nggih 

sampun. Nggih damel kebutuhan sehari-hari 
(MR111210:127-129) 

 
Suami MR sendiri sampai saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap. 

Awalnya suami MR hanya bekerja sebagai tukang becak di kota Jombang. 

Namun suami MR tetap mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, 
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seperti menggarap sawah milik tetanggnya ataupun menjadi kuli batu di sebuah 

bangunan.  

Mboten...nggih sambilan mawon. Sehari-hari niku 

bapak becak wonten Jombang, tapi pas wayah sepi 
nggih kadang-kadang wonten bangunan, nggih 
wonten sabine tiyang. Pokoke sak wontene 

gaweyan (MR190910:36-39) 
Nggih nopo mba..paling wonten dalanan sabin, 

kadang nggih wonten bangunan (S190910:19-21) 
 

D. Riwayat Kasus Subjek I 

MR tidak mengingat secara pasti kapan pertama kali ia mengalami 

tekanan darah yang tinggi. Berdasarkan penuturannya, MR pertama kali 

mengalamimya pada waktu anaknya yang kedua berusia tujuh tahun. Subjek juga 

mempunyai riwayat hipertensi dari keluarganya, tepatnya kakak subjek yang 

akhirnya pun meninggal karena penyakit tersebut.  

Mbakyu kulo sing pertama, tapi sampun sedo mba. 
Sedone nggih teng RS kok mba. Riyen niku kulo 
sampun pernah hipertensi, pas putri umur pinten 

nggih. Kok kesupen kulo (MR190910:354-357) 
 

Hingga akhirnya, sekitar setahun yang lalu subjek mengalami tekanan 

darah tinggi. Kondisi fisik MR pada saat itu benar-benar ”drop”. MR sempat 

dilarikan ke Rumah Sakit. Berdasarkan keterangan dokter, MR mengalami gejala 

stroke dan diharuskan untuk menjalani rawat inap. Namun karena MR takut dan 

berkeberatan dengan biaya perawatan, maka MR hanya meminta rawat jalan. 

Sejak saat itu tekanan darahnya sudah mulai tidak stabil.    

Nggih niku sakdurunge hamil, kulo sampun 

ngedrop mba..tensi 200. Badan rasane kaku, mboten 
saget mlampah, kulo nyeret mba (MR190910:305-

307) 
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Nggih mba. Kulo mboten wantun ngamar, tapi kulo 
nyuwun obat jalan mawon. Kulo wedi mba lek teng 
RS niku. Kulo lak mpun pernah gejala stroke niku 

mba (MR190910:314-316) 
 

Selang beberapa waktu dari kejadian ini, MR mengetahui bahwa dirinya 

hamil. Awalnya subjek tidak menyadari bahwa dirinya tengah hamil. MR hanya 

berpikir mengapa sudah lebih dari dua bulan dirinya tidak kunjung datang bulan. 

MR pun bercerita kepada tetangganya, yang kebetulan adalah seorang perawat. 

Tetangganya meminta MR untuk membeli alat pengetes kehamilan dan 

menggunakannya untuk mengetahui kepastiannya. MR pun mengetahui bahwa 

dirinya positif hamil dari alat tes tersebut. MR akhirnya segera memeriksakan diri 

ke bidan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MR, bidan memberitahu bahwa 

MR tengah mengandung dan telah memasuki usia kehamilan dua bulan. Selain 

itu, bidan menginformasikan kepada MR, bahwa MR mengalami tekanan darah 

tinggi, sehingga bidan menganjurkan MR untuk periksa ke Rumah Sakit.  

Kulo niku penasaran, kok mboten mens, niku mpun 

wonten setunggal bulan langkung. Trus kulo 
tangklet mbak ngejangan niku, kan niku sekolah 

perawat nggih (MR190910:57-59) 
Hasile kulo paringne mba niku. Hasile mboten 
ketingal positif..trus sesuke ngoten kulo tes malih. 

Lha kok ketingal positif. Kulo nggih langsung ken 
teng bu bidan mba (MR190910:66-69) 

Nggih positif mba, malah mpun masuk 2 bulan 
(MR190910:70) 
Nggih mba..pas niku lak nggih tensi pindah, niku 

mawon tensi kulo mpun dukur mba (MR190910:75-
76) 

 
Awalnya subjek menolak untuk memeriksakan kehamilannya di Rumah 

Sakit, mengingat besarnya biaya yang nantinya akan ia tanggung. MR sebenarnya 

juga takut jika harus berurusan dengan Rumah Sakit, karena ia sering merasa 
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bingung jika sedang berada di Rumah Sakit. Pemeriksaan selanjutnya, MR masih 

kembali lagi ke bidan, namun karena tekanan darahnya tidak menurun, bahkan 

naik menjadi 190, maka bidan mengharuskan MR untuk berobat ke Rumah Sakit. 

Bidan pun memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa RS mempunyai fasilitas 

yang lebih memadahi daripada di bidan. Bidan juga memberikan saran agar MR 

membuat surat Jamkesda. Jamkesda ini akan berfungsi bagi masyarakat yang 

kurang mampu untuk membantu meringankan biaya selama pengobatan. Setelah 

mendapat informasi dari bidan, MR pergi ke kantor kelurahan untuk mengurus 

surat tersebut.  

Nggih sampun (sambil menunjukkan surat 
Jamkesda). Niki mawon angel nguruse mba. Pas 

teng Rumah Sakit nggih mbulet..mboten langsung 
dilayani. Enakan periksa teng bidan mba. Wong 
niki surate nggih kudu dinyaraken 3 bulan pindah 

(MR190910:333-338) 
 

Sejak saat itu, subjek selalu memeriksakan kehamilannya di Rumah 

Sakit.  

Kulo sakniki perikso wonten RS terus mba. Kalih 

minggu pindah niku kulo perikso teng RS. Ingkang 
nyanjangi nggih doktere RS (MR201110:69-71) 
 

4.2.2 Deskripsi Penemuan Subjek II (MS) 

A. Identitas Subjek: 

Nama   : MS 

Usia   : 35 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Agama   : Islam 
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Suku   : Jawa 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga – swasta 

 

Nama Suami  : GJC 

Usia   : 45 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Agama   : Islam 

Suku   : Jawa 

Pekerjaan  : Tukang pijat syaraf 

 

Nama Anak  : EAZ 

Usia   : 5 tahun 

Pendidikan terakhir : TK 

Agama   : Islam 

Suku   : Jawa 

 

B. Deskripsi Subjek II Secara Umum 

MS adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini berusia 35 tahun. Saat 

ini subjek tinggal bersama suami dan  seorang anak perempuan berusia 5 tahun 

yang tengah duduk di bangku TK. Kegiatan MS sehari-hari adalah mengurus 

pekerjaan rumah tangga dan berjualan pakaian dengan sistem kredit. Tidak 

banyak hal yang dilakukan subjek sehari-hari, di pagi hari subjek mengantar 

anaknya ke sokolah dan menunggu sampai jam sekolah usai. Setelah itu MS 
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pulang ke rumah dan menunggu orang-orang yang ingin membayar cicilan di 

depan gang sambil mengobrol dengan para ibu di salah satu warung milik 

tetangganya dan terkadang juga mengawasi anaknya yang sedang bermain.  

Saya ya ibu rumah tangga biasa mba, paling sehari-
hari ya nunggu orang-orang yang mau bayar mba 

(MS141210:369-370) 
Kan saya mengkreditkan barang-barang, kaya baju-

baju gitu lho mba, jadi paling pagi jam 9-10 an itu 
saya nunggu depan gang sana sambil nyangkruk 
sama ibu-ibu lain gitu. Ntar kalo sudah ga ada yang 

bayar ya saya pulang ke rumah. Tapi sebelumnya 
saya nganter dulu anak saya sekolah trus ya 

nungguin sampe pulang. Kan jauh to mba 
sekolahnya, kalo ditinggal ya kasihan. Lagian saya 
juga biar ga riwa-riwi mba (MS141210:371-379) 

Ya itu nunggu orang-orang bayar di gang depan 
situ mba. Mba Mus kan jual baju-baju gitu lho 

mba, tapi ya dikreditin. Jadi sehari-hari nunggu 
depan gang situ, kaol ada yang mau beli ya 
diambilin dari yang punya, ntar kalo ada yang mau 

bayar ya ga papa. Kalo ga ditungguin gitu, ntar 
orang-orang nyari bingung trus bisa aja ga jadi 

bayar (GJC191210:116-121) 
 

Menurut MS, profesi berjualan pakaian sudah lama ia tekuni, bahkan 

dari sebelum ia menikah. Dari pekerjaan inilah, MS mendapat penghasilan. 

Meskipun pendapatannya tidak pasti, namun MS tetap bersyukur dengan 

penghasilan yang diperolehnya, karena keluarga MS dapat mencukupi semua 

kebutuhan rumah tangga  

Alhamdulillah ya banyak mba hehehe (sambil 

tertawa). Ya sekitar sini-sini aja kok yang 
langganan saya. Kadang ada juga yang dari 

sekolahannya Zahra. Ada beberapa orang aja kok 
mba. Kan saya juga sudah lama to mba kerjaan aya 
gini, malah sebelum nikah (MS221210:32-36) 

Alhamdulillah lah buat tambahan-tambahan hehehe 
(sambil tertawa). Tapi ya itu emang kan uangnya 

ga langsung dapat sayanya, harus nunggu berapa 
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lama gitu, kan sistemnya kredit itu mba 
(MS221210:47-50)  
Ya sudah mba, dari sebelum menikah kok. Sudah 

lama kok mba Mus itu jualan bajunya, sudah dari 
muda dulu kayaknya. Ya itu tapi ngambil dari 

orang trus alo ada yang mau beli ya diambilin 
(GJC191210:128-133) 
 

MS adalah seorang yang cukup supel, hal ini dapat dilihat pada setiap 

kali peneliti mendatangi rumah MS. Meskipun MS baru beberapa saat mengenal 

peneliti, namun MS sudah akrab dengan peneliti. Tiap kali peneliti mendatangi 

rumahnya, MS langsung bercerita mengenai kondisi kesehatannya serta 

kegiatannya saat itu. Menurut suami MS sendiri, MS juga dekat dengan tetangga-

tetangganya. Tiap hari ia selalu berkumpul dengan para tetangga di depan gang. 

Untuk sekedar mengobrol ataupun menunggu orang yang ingin membayar cicilan.  

Ya biasanya saya nunggu di situ sambil ngobrol 

sama ibu- ibu itu (MS221210:14-15) 
Paling gitu ya sambil kumpul-kumpul sama ibu-ibu 

itu depan gang. Ya wis biasalah mba, ngobrol-
ngobrol gitu paling, cewek lak gitu ya mba 
biasanya (GJC191210:122-125) 

 
Saat ini, MS tengah mengandung anak kedua. Sedangkan anak MS yang 

pertama, saat ini berusia 5 tahun. Kehamilan kali ini merupakan kehamilan yang 

sudah direncakan sebelumnya oleh MS dan suaminya. Sebenarnya MS dan suami 

menginginkan untuk mempunyai anak lagi ketika anaknya yang pertama berusia 4 

tahun, akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Sudah sekitar satu tahun yang lalu MS 

melepas KB, namun MS belum diijinkan untuk hamil kembali dan baru saat inilah 

MS diberi kesempatan untuk mengandung anak ke-2. MS beserta suami sangat 

senang, karena kesempatan untuk mempunyai anak kembali sudah lama mereka 

nanti-nantikan.  
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Ini kedua mba. Itu yang pertama sudah lima tahun 
(MS141210:28) 
Kalo rencana si ya emang sudah saya rencanakan 

ya mba. Mengingat umur saya kan sudah tua, sudah 
35 lho mba saya ini. Anak saya yang pertama juga 

sudah lima tahun. Suami saya juga sudah 45 mba. 
Ya kepingin nambah lah mba intinya. Sudah 
setahun setengah juga saya ga KB. Pokoknya 

kepingin hamil lagi lah, tapi ya terserah kapan 
dikasihnya, yang penting sudah ada keinginan dan 

usaha gitu ya mba hehehe (sambil tertawa). Dan 
alhamdulillah sekarang sudah dikasih, ya seneng 
mba. Kalo sudah tua juga kan katanya rawan ya 

mba ya, apalagi saya ada penyakit. Ya ga tau ini 
penyakite apa, ya ngerasa kaku-kaku gitu, apa ya 

mungkin kolesterol ya mba (MS141210:305-316) 
 

Sayangnya, kehamilan MS saat ini berbeda dengan kehamilan 

sebelumnya. Awal MS mengetahui dirinya hamil, MS sudah mengalami tekanan 

darah tinggi. Kondisi ini berbeda sekali dengan kondisi pada saat MS 

mengandung anak pertama. Jika kehamilan sebelumnya tekanan darah MS 

cenderung rendah, maka kehamilan saat ini tekanan darah MS cenderung tinggi. 

Sehari-hari pun MS tidak pernah mengalami tekanan darah tinggi, bahkan 

cenderung rendah.  

140/90 mba. Makanya saya juga heran ini 
(MS141210:59) 

Iya mba, ya itu tensi saya paling 90/60, kadang ya 
80/60. Ya sekitar itulah pokoknya. Malah bisa 

dibilang rendah ya. Tapi dulu pas mau ngelahirin 
tensi saya langsung naek jadi 120. Kalo menurut 
bidan masiih normal segitu itu, tapi kalo saya ya ga 

normal segitu itu mba, malah sudah tinggi banget 
itu mba (MS141210:169-174) 

Ga ada keluhan kok waktu hamil pertama itu mba. 
cuma ya pas ngelahirin aja tensi saya naik. Yang 
dulu turun terus, eee yang ini kok malah naik terus 

(MS141210:182-185) 
Tapi mba Mus ya beda aja hamil yang ini. 

Sekarang tensinya tinggi mba, nyampe 140/90 e. 
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Padahal sebelumnya ga pernah lho mba. Malah 
mba Mus ini cenderung rendah tensinya. Paling 
biasanya itu ga nyampe 100 lho mba, ya 90 kadang 

80 Kalo 100 gitu sudah ngerasa pusing mba 
(GJC191210:231-236) 

Gitu dulu waktu hamil pertama jga ga segitu lho  
mba, malah lancar kok dulu itu (GJC191210:240-
242) 

 
Mengetahui bahwa kehamilannya beresiko, MS selalu waspada dengan 

kondisinya. MS mencoba menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu 

kesehatannya. Jika MS mengeluh sakit, terutama sakit kepala yang sering ia 

rasakan, MS pun langsung beristirahat dan tidak melakukan banyak kegiatan.  

Iya mba, saya lak juga takut se mba. Ya sempet itu 

ada tetangga, tensinya emang tinggi banget, 
nyampe 240 kok itu. Jadi tetangga saya ini pas 

ngelahirin ga bisa normal, trus akhirnya di mau 
dicaesar itu, sudah ga kuat lagi. Trus akhirnya ya 
meninggal, ternyata anaknya juga sudah meninggal 

di dalam. Kan saya juga was-was akhirnya 
(MS141210:101-106) 

Jadi ya sekarang ini saya makannya yang manis-
manis malah mba (MS141210:93-95) 
Ya ga mba, tak buat tidur terus hehehe (sambil 

tertawa). Dari pagi ya saya tidur aja. Saya juga ga 
berani minum obat mba. Takutnya malah salah 

obat, kan gitu itu kalo orang hamil obatnya beda 
sama orang-orang sakit biasanya (MS141210:234-
238)  

 
Keluhan yang tidak kunjung sembuh, terkadang membuat emosi MS 

naik, sehingga MS membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak. Menurut 

suami MS, ketika MS hamil kali ini, suami melihat bahwa istrinya cukup tenang 

menghadapi kehamilannya, meskipun kondisi kehamilan kali ini berbeda dengan 

kondisi kehamilannya yang pertama. Suami seringkali menenangkan MS. Selain 



 

 

74 

 

mencoba memberi kenyamanan kepada MS dengan memijat bagian tubuh yang 

sakit, suami MS sering mengingatkan MS untuk tetap tenang.  

Ya ini nggliyeng gitu mba, anteb rasanya. Ya itu 

yang bikin lemes (MS141210:230-231) 
Ya itu mba, soale pusing bangete. Badan itu 
rasanya sakit semua gitu lho mba. Makanya kalo 

gitu saya bawa tiduran (MS221210:159-161) 
Tapi suami saya juga bilang ”Wis ma, tenang ae, 

mesti ntar onok carae ngobati” gitu kata suami saya 
mba hehehe (sambil tertawa). Ya tak buat nyantai 
aja mba sekarang (MS141210:110-113) 

Ya saya bilang, wis ma..tenang aja. Saiki wis 
jaman modern, semuanya bisa ditangani. Kan iso 

diobati ma, saya bilang gitu mba ke mba Mus. Kan 
bener mba ya, ya kita kan bisa nyari obate atau 
ditangani apa gitu. Kan sekarang juga sudah 

banyak jalannya mba. Orang pinter kan sekarang 
banyak (GJC191210:247-252) 

 

C. Latar Belakang Keluarga Subjek II 

MS adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak MS adalah seorang 

laki- laki dewasa yang saat ini sudah berkeluarga dan tinggal bersama istrinya di 

daerah Tenggilis. Menurut cerita MS, orang tua subjek sudah meninggal. 

Sedangkan rumah yang ditempati subjek saat ini merupakan rumah peninggalan 

kedua orang tuanya. MS menikah pada usia 29 tahun, sedangkan suami MS saat 

itu berusia 39 tahun. MS subjek adalah tetangga MS, rumahnya mereka berada 

dalam satu gang dan saling berdekatan. Setelah menikah akhirnya mereka 

menempati rumah orang tua subjek dan dikarunia satu orang anak perempuan.  

Ya disini ini rumahnya mba. Ini rumah orang 
tuanya. Tapi dua-duanya sudah meninggal semua. 
Dulu waktu saya nikah masih sempet ngurusin ibu, 

sekitar 4 tahun yang lalu lah mba. Klo bapak 
emang sudah lama meninggalnya. Jadi sekarang ya 
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cuma saya, istri saya sama Zahra ini mba yang 
tinggal di sini, sama ada keponakan yang ikut disini 
(GJC191210:149-155) 

Ya cuma saya, suami saya sama anak saya itu mba. 
Itu suami saya lagi tidur di rumah mba. Tapi 

sebenarnya ada yang ikut saya, itu keponakan saya, 
tapi ya cuma ikut tinggal, apa-apa kebutuhannya 
apa ya masih minta orang tuanya (MS141210:339-

344) 
 

MS sebenarnya masih mempunyai kakak laki- laki, namun saat ini 

kakaknya tinggal di Tenggilis, dan jarang bertemu dengan MS. Meskipun 

demikian, hubungan mereka tetap terjalin dengan baik, mereka pun selalu 

menjaga komunikasi sampai saat ini.  

Waaah...ya baik mba. Masih komunikasi terus, 
cuma kakak saya ini kan dapat anak ragil, jadi ya 

disuruh nempatin rumah situ, dia juga suruh ngurus 
toko mba. Jadi ya wis sibuk sendiri sendiri mba. 
Tapi kalo komunikasi ya baik mba, paling sms atau 

telpon gitu (MS141210:359-363) 
Ada itu kakaknya, tapi tinggalnya di Tenggilis 

(GJC191210:157) 
Baik kok mba, masih komunikasi terus. Tapi ya 
emang jarang kesini aja (GJC191210:164-165) 

 
MS adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai sambilan 

berjualan pakaian. Usaha ini sudah lama ditekuni oleh MS, meskipun penghasilan 

yang didapat tidak terlalu besar. Sedangkan suami MS sendiri berprofesi sebagai 

tukang pijat syaraf. Profesi yang sudah lama ditekuni oleh suami MS, bahkan 

sebelum mereka menikah. Penghasilan yang didapat oleh suami MS pun 

tergolong ”pas-pasan”, karena suami MS hanya berprofesi sebagai tukang pijat 

syaraf panggilan. Jika ada panggilan dari pelanggan, maka suaminya datang. 

Namun jika tidak ada panggilan, maka suaminya hanya berdiam diri di rumah, 

karena memang tidak mempunyai pekerjaan sambilan.  
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Suami saya mijit itu (MS141210:268) 
Ga ada mba, ya cuma mijit itu. Paling kalo ga ada 
panggilan ya di rumah aja mba (MS141210:291-

292) 
Ga ada mba, ya cuma mijit itu. Paling kalo ga ada 

panggilan ya di rumah aja mba. Pagi gitu saya 
sama suami saya nganter Zahra ke sekolah. Trus 
ntar kalo ada panggilan untuk mijet dimana gitu, ya 

saya ditinggal trus ntar kalo dah selese baru di 
jemput (MS141210:291-295) 

Saya? mijet mba. Kalo siang gini ga ada, kadang ya 
malam gitu baru ada panggilan (GJC191210:11-13) 
 

Penghasilan yang diperoleh MS dan suami dapat digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, termasuk kebutuhan air- listrik dan 

uang pendidikan anak.  

Kalo dapat gitu habis mijet ya langsung dikasih 

saya mba. Suami saya ga pernah megang uang kok 
mba, apa-apa ya saya yang pegang, ga tau itu uang 
dari suami atau dari hasi saya jualan, ya wis jadi 

satu mba (MS221210:98-101) 
Iya mba..semuanya saya. Ya belanja sehari-hari 

gitu, trus uang jajane Zahra ya saya mba. Periksa 
ya sama aja. Kaya tadi pagi ada tukang sampah 
yang nagih gitu ya saya yang ngurusin 

(MS221210:103-106) 
 

D. Riwayat Kasus Subjek II 

Kehamilan saat ini merupakan kehamilan kedua bagi MS. Menurut MS, 

kehamilannya kali ini sangat berebeda dengan kehamilan MS yang pertama. Jika 

kehamilan sebelumnya, tekanan darah MS selalu rendah, maka kehamilan kali ini 

tekanan darah MS cenderung naik. Sehari-harinya pun, tekanan darah MS 

cenderung rendah (berkisar 80/60 sampai 90/70). MS juga tidak pernah 

mempunyai riwayat tekanan darah tinggi selama ini dan baru kali ini lah MS 

mengalaminya.  
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Saya juga baru kali ini lho tensi saya tinggi. 
Padahal biasanya tensi saya malah rendah. 
Biasanya 80/60, kadang ya 90/70. Malah saya ga 

pernah tensi itu kok sampe 100. Kalo 100 gitu saya 
malah wis mumet itu mba (MS141210:15-19) 

Iya, sehari-hari yang segitu. Pokoknya ga pernah 
kok tensi saya itu tinggi. Dulu juga hamil pertama 
ga sampe tinggi-tinggi gitu (MS141210:23-25) 

Ya itu, ga pernah saya mba. Malah hamil yang 
pertama dulu tensi saya selalu rendah kok. 

Makanya bu ita juga heran mba, bilang gini ke saya 
”lho kok tumben bu tensinya tinggi”  
(MS141210:36-39) 

 
MS juga tidak mempunyai keluarga dengan riwayat tekanan darah 

tinggi. Bahkan kedua orang tuanya cenderung memiliki tekanan darah rendah.  

Ga ada kok mba, bapak ibu saya juga ga ada yang 
tensi sampe tinggi-tinggi gitu (MS141210:117-118) 

 
Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab naiknya tekanan darah MS, 

salah satunya adalah karena kehamilan MS sendiri. Bidan pun tidak memberi 

informasi lebih lanjut kepada MS, karena kehamilan MS baru memasuki bulan-

bulan pertama kehamilan. Saat ini bidan masih melihat perkembangan kesehatan 

dari MS, jika pada bulan berikutnya tekanan darah MS masih tetap tinggi, maka 

akan dilakukan tindakan kepada MS dari bidan. Hal ini mengingat kehamilan 

yang disertai tekanan darah tinggi cukup beresiko bagi ibu ataupun janin yang 

dikandung.  

Iya mba. itu periksa pertama kali, tapi kedua ya masih 

segitue mba (MS141210:71-72) 
Ya mungkin ditunggu dulu sampe berapa bulan ke depan 

Nanti kalo memang masih tetep tinggi, ya mungkin ada 
tindakan apa gitu dari bidane (MS141210:81-83) 

Meskipun bidan tidak memberi informasi yang cukup banyak mengenai 

resiko hipertensi dalam kehamilan, namun MS sudah cukup tahu mengenai 
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resikonya. MS mengetahuinya berdasarkan pengalaman tetangganya yang pernah 

mengalami hipertensi pada saat hamil. Pengalaman tetangganya tersebut,  

akhirnya membuat MS sadar bahwa hipertensi dapat beresiko tinggi terhadap 

kehamilannya, sehingga MS dapat menjaga kesehatannya dan tetap tenang 

menghadapi kehamilannya.  

Iya mba, saya lak juga takut se mba. Ya sempet itu 
ada tetangga, tensinya emang tinggi banget, 
nyampe 240 kok itu. Jadi tetangga saya ini pas 

ngelahirin ga bisa normal, trus akhirnya di mau 
dicaesar itu, sudah ga kuat lagi. Trus akhirnya ya 

meninggal, ternyata anaknya juga sudah meninggal 
di dalam. Kan saya juga was-was akhirnya 
(MS141210:101-106) 

 
Selain itu, suami MS yang berprofesi sebagai tukang pijat syaraf, yang 

telah berpengalaman dalam menangani orang sakit, kurang lebih mempunyai 

pengetahuan mengenai kondisi kesehatan orang dengan gangguan hipertensi. 

Suami pun akhirnya selalu mengingatkan MS untuk tetap tenang dalam 

menghadapi kehamilannya. 

Ya saya bilang, wis ma..tenang aja. Saiki wis 

jaman modern, semuanya bisa ditangani. Kan iso 
diobati ma, saya bilang gitu mba ke mba Mus. Kan 
bener mba ya, ya kita kan bisa nyari obate atau 

ditangani apa gitu. Kan sekarang juga sudah 
banyak jalannya mba. Orang pinter kan sekarang 

banyak. Tapi kalo menurut saya sendiri segitu 
belum tinggi banget, tapi karena mba Musnya ga 
pernah tinggi tensinya, jadi ya kaget mungkin ya 

(GJC191210:247-254) 
Iya mba, sebenarnya kan semua penyakit itu 

sumbernya dari pikiran to mba, kaya ginjal, stroke 
gitu. Makanya sebisa mungkin kan kalo ada 
pikiran-pikiran gitu ya dibuat nyantai aja. Saya 

sering bilang gitu ke mba Mus (GJC191210:258-
261) 
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4.3. Hasil Analisis 

4.3.1. Hasil Analisis Subjek I 

4.3.1.1. Kehamilan Subjek I 

Kehamilan MR saat ini merupakan kehamilannya yang ketiga. 

Kehamilan MR yang pertama merupakan hasil dari pernikahannya dengan suami 

pertama. Sedangkan kehamilannya yang kedua dan ketiga kali ini merupakan 

hasil dari pernikahannya dengan suami kedua. Setelah melahirkan anak yang 

kedua, MR melakukan berbagai cara untuk mencegah kehamilan di kemudian 

hari. MR mengikuti program KB, baik melalui pil maupun suntik. Menurut 

ceritanya, MR juga pernah mendatangi dukun pijat untuk menghindari kehamilan. 

Namun terakhir kali, MR menggunakan pil KB yang diberikan oleh bidan. 

Namun setelah MR mengalami gejala yang stroke sekitar setahun yang lalu, MR 

sudah tidak aktif lagi meminum pil KB.  

Riyen niku kulo nggih KB mba. Kulo nggih mimik 
pil, trus pernah suntik nopo. Malah riyen niku kulo 

pernah pijet teng dukun niku, kulo nyuwun piye 
carane kulo mboten gadah anak maleh 

(MR190910:90-94) 
Terakhir kulo mimik pil saking bidan. Niku 
sakderenge kulo gejala stroke niko, trus mantune 

sakit kulo mpun mboten mimik pil maleh 
(MR190910:101-104) 

 
Kehamilan kali ini bukanlah kehamilan yang diharapkan MR. Awal 

mengetahui bahwa dirinya hamil, MR sempat syok dan tidak percaya. MR merasa 

malu saat itu, MR malu kepada tetangga-tetangganya karena ia sudah tidak lagi 

muda ketika mengandung anak ketiga ini. Inilah reaksi pertama MR ketika 
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mengetahui dirinya hamil. MR menganggap bahwa usia tua tidak memungkinkan 

seseorang untuk kembali hamil.  

Nggih kulo sempat kaget mba. Kulo niku kadang 

mikir, wong wis tuwo ngene kok sik hamil to. Opo 
tanggapane tonggo-tonggo. Nggih kadang kulo 
mikir niku mba, kulo isin kadang niku...(sambil 

tertawa). Tapi sakniki kulo mpun pasrah mawon 
mba, wong anak niku kan rejeki teko Gusti Allah 

(106-109) 
 

Apalagi anak kedua MR juga sempat mengeluh ketika tahu bahwa MR 

hamil. Anak kedua MR merasa malu, karena dia akan mempunyai adik di usianya 

yang sudah remaja. Kondisi seperti ini lah yang sempat membebani pikiran MR.  

Putri nggih pernah sanjang ”bu..ibu..aq iki wis gede 
ngene kok arepe duwe adik” (MR190910:184-185) 

Kulo nggih namun sanjang ”wis to nduk, anak iku 
yo rejeki teko gusti Allah” ngoten mba. Sakniki 
putri nggih mpun saget nerimo, malah kulo sering 

dibantu masak, nggih bersih-bersih rumah, kadang 
nggih nyuci mba (MR190910:187-190) 

 
Hingga akhirnya MR dapat menerima kehamilannya kali ini, karena ia 

tahu bahwa suami beserta keluarga dan para tetangga pun tidak 

mempermasalahkan kehamilannya, bahkan mereka memperhatikan kesehatan MR 

saat ini.  

Malahan tonggo-tonggo sanjang ngeten ”wis to ojo 

mbok pikir. Lha yo ben arepe hamil, wong yo enek 
bojone” (sambil tertawa). Kulo nggih seneng mba 
lek tonggo-tonggo saget nerimo ngoten 

(MR190910:168-171) 
 

Sayangnya kehamilan MR kali ini disertai dengan kondisi fisik yang 

tidak stabil. Semenjak awal kehamilan, MR mengalami tekanan darah tinggi. 

Bahkan sebelum MR hamil, MR sudah mempunyai riwayat hipertensi kronik. 
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Sekitar satu tahun yang lalu MR mengalami gejala stroke. Dengan ini, maka 

kehamilan MR dapat dikatakan sangat beresiko, yaitu dapat beresiko pada MR 

serta janin yang dikandung.  

Terakhir teng bidan 190 mba. Makane bu bidan 
ngrujuk periksa langsung teng Rumah Sakit. Lek 

teng bidan, sanjange alat-alate mboten lengkap 
(MR190910:82-84) 

Nggih niku sakdurunge hamil, kulo sampun 
ngedrop mba..tensi 200. Badan rasane kaku, 
mboten saget mlampah, kulo nyeret mba 

(MR190910:305:307) 
 

Keluhan yang sering dirasakan MR selama hamil adalah sakit di bagian 

kepala dan kaki sebelah kanan. Kepala MR sering terasa berat dan kaki dan 

tangan kanannya terasa sangat panas.  

Kapan niko ngerasa pusing, ngelu, kulo mboten 
doyan maem ngoten lho mba. Wong maem roti kok 

muntah, gedang nggih muntah niku 
(MR190910:123-126) 

Nggih kroso abot ngoten lho mba 
Kulo niki kok ngeroso sikil kulo gremet-gremet 
ngoten lho mba trus panas ngoten (sambil 

menunjuk kakinya sebelah kanan) 
(MR111210:132-134) 

Nggih mba. Sakjane niki mpun dangu, lek 
mlampah kulo lak benten. Nggih sikil sing kanan 
niki lho. Tangan tengen niki nggih lho mba 

(MR111210:149-151) 
 

Kehamilan MR kali ini sangat berbeda dengan dua kehamilan MR 

sebelumnya. Subjek sendiri mengaku bahwa kehamilannya kali ini terasa sangat 

berat. Ketika mengandung anak pertama dan kedua, tidak banyak keluhan yang 

dirasakan MR, bahkan kehamilan MR yang kedua cukup lancar. Begitu juga pada 

saat melahirkan anak pertama dan kedua, tidak ada gangguan yang berarti. Hal 
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ini menunjukkan adanya perbedaan antara kehamilan MR kali ini dengan 

kehamilan-kehamilan sebelumnya.  

Nggih mboten pernah mba. Alhamdulillah nggih 

gangsar niku (MR190910:289-290) 
Mboten mba, kulo sehat waktu niku. Bu bidan 
nggih sanjang, kulo sehat-sehat mawon. Sampe 

babaran niku alhamdulillah lancar 
(MR190910:297-299) 

 

4.3.1.2. Dukungan Sosial yang Diperoleh Subjek I 

a. Dukungan Material 

Kehamilan MR yang disertai dengan tekanan darah yang tinggi, 

mengharuskan MR mengeluarkan banyak uang untuk biaya perawatan MR. 

Meskipun MR telah mempunyai surat Jamkesda yang berfungsi untuk 

meringankan biaya perawatan, namun ternyata tidak semua biaya perawatan 

ditanggung oleh Jamkesda, sehingga keluarga MR masih tetap mengeluarkan 

uang untuk biaya perawatan MR.  Selama ini, suami MR lah yang menanggung 

sendiri semua biaya perawatan MR, seperti pemeriksaan kehamilan yang awalnya 

dilakukan di bidan desa serta pembelian obat-obatan yang diresepkan oleh bidan 

dan dokter. MR yang saat ini tidak bekerja, akhirnya tidak dapat menghasilkan 

pendapatan, sehingga suami MR lah menanggung semua kebutuhan hidup MR 

dan keluarga.  

Nggih sedoyo bapake mba, kulo lak mpun mboten 
kerjo se mba (MR190910:475-476) 

Nggih bapake mba. Lha sinten maleh mba. Kulo 
mpun mboten gadah cekelan arto hehehe (sambil 
tertawa) (MR201110:61:62) 
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Pekerjaan suami MR yang tidak pasti menjadikan penghasilan yang 

didapat juga tidak pasti. Hal tersebut menjadi hambatan bagi MR dan keluarga. 

Terlebih saat ini MR tengah mengandung, dimana dibutuhkan banyak biaya untuk 

perawatan kesehatan MR. MR mengaku sempat tidak bisa membeli susu khusus 

ibu hamil, karena pada saat itu MR belum mempunyai uang untuk membelinya. 

MR juga pernah membeli setengah dari resep obat yang diberikan dokter karena 

harga obat terlampau mahal, sedangkan saat itu suami MR tidak mempunyai uang 

untuk memenuhi semua resep dokter.  

Sik tas niku obate 80 ribu, tapi kulo namung nebus 
setengahe, 55 ribu mba. Nggih pokoke kulo tebus 

sak sagete mba, sing penting kulo saget mimik 
obate niku (MR201110:62-65) 

Mboten, susune mpun telas mba. Susu nopo niku 
Lactamil nggih, tapi niku mpun telas mba 
30.000 mba. Biasane sebulan nggih mpun tlas. Niki 

dereng tumbas maleh, mboten gadah duit 
(MR111210:101-103) 

 
Saat MR dirawat di Rumah Sakit pun, suami MR tidak mampu 

menyediakan uang sebanyak 200 ribu untuk biaya perawatan MR, sehingga MR 

dipindahkan ke ruangan umum, bukan ruangan khusus bagi para ibu hamil dan 

melahirkan.   

Nggih kangge ngamar niku mba. Batin kulo duit 

200.000 piye, wong aku iki mek gowo 5000. Saestu 
mba, kulo namung beto 5.000. Kulo nggih sanjang 
teng tiyang RS, kulo mboten gadah arto bu 

(MR111210:35-38) 
 

Berdasarkan cerita yang disampaikan MR, MR sangat terbebani dengan  

biaya hidup yang sangat mahal, sedangkan saat ini hanya suami MR lah yang 
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bekerja, sehingga penghasilan yang didapat oleh suami MR tidak cukup untuk 

memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak.  

Lha pripun wong bapake niku paling angsale becak 

nggih 5000, paling pol nggih 10000. Malah kadang 
mboten angsal mba (MR190910:608-610) 
Nggih bapake. Sakniki nopo-nopo niku bapake. 

Bayar listrik, banyu nggih bapak, maeme ben 
dinten nggih bapak. Kroso ngoten lho mba, lha 

pripun sembarang kalire bapake (MR111210:446-
449) 
 

Dari segi penyediaan uang, maka suami MR mendukung MR. Meskipun 

dengan hasil yang sangat ”pas-pasan”, suami MR tetap bertanggung jawab atas 

keselamatan MR serta janinnya. Suami MR tetap menginginkan kesehatan 

istrinya dan janin yang saat ini tengah dikandung oleh istrinya.  

Tapi lak obat-obatan sing mboten wonten teng RS, 
nggih  ditebus piyambak teng apotek jobo. Wingi 

niku kulo tebus setengah mawon. Makane kulo 
bingung trus piye lek kulo mboten kerjo, piye 

nebuse obate. Nggih mpun saget nopo-nopo mba. 
Makane sakniki gaweyan opo ae, sing penting iso 
digarap mba (S190910:158-164) 

Kulo mpun usaha, mugi-mugi ibue mpun mboten 
kumat-kumat maleh nggih. Sing penting ibue niku 

sehat (S190910:178-170) 
 

Suami MR juga lah yang selalu mengantar MR ke Rumah Sakit untuk 

memeriksakan kehamilan MR. Akan tetapi, urusan pekerjaan membuat suami MR 

tidak dapat mendampingi MR pada saat periksa. Setelah mengantar MR ke 

Rumah Sakit, suami MR langsung bertolak dan pergi ke tempat kerjanya. 

Sedangkan MR harus pulang sendiri dengan mengendarai angkutan umum.  

Saat MR dirawat di Rumah Sakit pun, suami tidak banyak meluangkan 

waktu untuk menjaga MR. Suami hanya menjaga MR pada malam hari saja, 
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karena suami MR harus bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jika 

suami MR tidak bekerja, maka suami MR tidak akan mendapat penghasilan.  

Nggih mba. Lek dalu mawon trus lek enjing bapake 

wangsul. Kan nyambut gawe to mba 
(MR111210:47-48) 
Kulo ijenan mba. Bapake namung ngancani lek 

bengi. Lha pripun, bapake kan nggih nyambut 
gawe (MR201110:108109) 

Nggih enak mba, kulo lek butuh nopo-nopo wonten 
sing bantu. Nggih teng kamar mandi, nopo butuh 
mimik banyu ngoten (MR111210:53-55) 

 
Kemampuan suami MR terbatas karena masalah pekerjaan dan 

penghasilan yang selama ini tidak tetap. Hal ini terkadang yang membuat MR 

bingung dan takut. MR merasa bingung dan takut jika ia harus seorang diri jika 

sedang berada di Rumah Sakit.  

Duko nggih, bingung mba kulo hehehe (sambil 

tertawa). Teng parkiran niku mpun katah tiyang 
ngoten trus kedah mriko-mriko ngurusi 

piyambakan. Dadi kulo niki bingungan mba 
(MR190910:141-143) 
Bapak kan kerjo mba. Dadi kulo ditinggal, kulo 

piyambakan mba. Kulo mpun bingung mba, kulo 
wedi pokoke lek mpun teng RS niku 

(MR111210:30-34) 
 

Suami MR memang banyak berperan dalam membantu MR selama 

hamil. Namun bantuan anak kedua MR tidak boleh diabaikan. Selama ini, anak 

kedua MR selalu membantu MR dalah mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti 

membersihkan rumah, memasak atau mencuci pakaian. Anak kedua MR pun 

seringkali melayani kebutuhan MR selama hamil, seperti membuatkan susu untuk 

MR atau menyiapkan obat yang harus diminum MR. Dukungan atau bantuan 

yang diberikan anak kedua ini, maka pekerjaan MR menjadi ringan.  
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Tapi biasane nggih dibantu kaleh putri 
(MR190910:19) 
Ya nyuci baju trus nyapu-nyapu rumah ngoten 

(MR190910:26) 
Nggih mba, wong kadang niku kulo didamelne 

susu mboten kulo ombe, putri langsung muring-
muring ”ibu iki, susune wis tak gawekno, tapi ga 
diombe” (MR190910:200-202) 

 

a. Dukungan Informasional 

Kehamilan MR yang beresiko ini, pada dasarnya sangat membutuhkan 

banyak dukungan secara informasi. Akan tetapi, pada kenyataannya MR tidak 

banyak memperoleh dukungan tersebut. Awal pemeriksaan kehamilan, bidanpun 

tidak memberihatu resiko atas kehamilan MR yang disertai dengan tekanan darah 

tinggi. Bidan menyuruh MR untuk memeriksakan kehamilannya ke Rumah Sakit, 

dengan alasan fasilitas yang dimiliki bidan tidak memenuhi syarat.  

Teng bidan, trus tensi inggil niku bu bidan sanjang 

ken teng rumah sakit (MR190910:323-325) 
 

Selain itu, bidan hanya mengingatkan MR untuk tidak memakan 

makanan yang mengandung garam berlebihan, karena porsi garam yang 

berlebihan dapat menaikkan tekanan darah seseorang.  

Nopo..paling bu bidan nggih sanjang mpun sah 
maem asin-asin bu Mur. Tapi nggih mboten 

wonten pantangan niku sanjange bu bidan 
(MR190910:341-343) 
 

Suami yang merupakan orang paling dekat dengan MR juga tidak 

menyediakan banyak informasi mengenai kehamilan MR saat ini. Suami MR 

hanya sebatas tahu bahwa orang yang mengalami hipertensi tidak boleh memakan 

garam berlebihan.  
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Bapak nggih sering sanjang, ojo mangan uyah 
akeh-akeh, engko tensine mundak 
(MR190910:343-345) 

 
Jika MR menghadapi suatu masalah dan ingin menceritakannya dengan 

suami, maka suami MR tidak banyak menimpali omongan MR. Suami MR lebih 

memilih untuk diam.  

Mboten mba, biasane kulo ngempet 
(MR190910:552) 
Nggih bapake nrimo mawon, kadang nggih 

namung meneng ngoten mba. Bapak niku mboten 
katah omonge, bodo kaleh kulo 

(MR190910:584:586) 
 

Begitu juga dengan anak MR yang kedua, tidak banyak hal yang dia tahu 

mengenai kondisi MR saat ini. Anak MR hanya bisa mengingatkan MR untuk 

tidak memakan makanan yang mengandung garam berlebihan. Meskipun 

demikian, MR tetap merasa terbantu, karena MR sudah tidak lagi memasak dan 

memakan makanan yang mengandung garam berlebihan. Bahkan ketika 

memasak, MR meminta pendapat suami mengenai rasa dari makanan yang tengah 

dimasaknya.  

b.  

c. c. Dukungan Emosional 

MR sangat membutuhkan banyak perhatian dari orang-orang yang ada di 

sekitarnya pada kehamilannya kali ini. Terlebih kehamilan MR saat ini beresiko, 

yang dapat membahayakan kondisi MR serta janin yang dikandungnya. MR 

sebisa mungkin terhindar dari kondisi stess, sehingga kesehatan MR tetap terjaga. 

Namun pada kenyataannya MR adalah seorang individu yang tidak sanggup 

menceritakan masalahnya kepada orang-orang terdekatnya. Dahulu semua 



 

 

88 

 

masalah yang dihadapi, MR selalu memendamnya. Bahkan kepada suami sendiri 

pun, MR tidak bercerita mengenai keluhan atas rasa sakit yang saat ini MR 

rasakan juga selalu dipendam oleh MR. Tapi sekarang subjek mencoba untuk 

mengungkapkan keluhannya kepada suami.  

Riyen nggih kulo empet. Mboten natos kulo cerito. 
Kulo jarne mawon mba, paling yo ilang- ilang 

dewe. Kulo meneng ae mba lek wonten nopo-nopo 
Sakniki nggih, wis kulo brolne sedoyo mba. Kulo 
sakniki lek mboten wonten sing digawe masak 

ngoten, kulo sanjang teng bapake. Tapi dasare 
bapak niku kan meneng to mba, mboten katah 

omonge. Tapi bapak niku sabar mba. Lek kulo 
muring-muring niku bapake namung mesam 
mesem ngoten (MR111210:559-567) 

 
Berdasarkan cerita MR, MR terbebani dengan masalah perekonomian 

keluarga. Dahulu sebelum MR hamil, MR pernah mengalami gejala stroke dan 

membutuhkan banyak biaya. Hingga akhirnya suami MR mencari pinjaman, yang 

sampai saat ini pinjaman tersebut belum bisa dikembalikan semuanya. Urusan 

pinjaman belum selesai, MR kembali sakit pada saat hamil ini. Perawatan 

kehamilan MR kali ini membutuhkan banyak biaya, karena MR membutuhkan 

perawatan intensif. Lagi- lagi suami MR membutuhkan banyak biaya untuk 

merawat MR. Berhubung MR sendiri saat ini tidak mempunyai pekerjaan, maka 

suami MR lah yang menanggung semua kebutuhan keluarga.  

Nggih bapake. Sakniki nopo-nopo niku bapake. 

Bayar listrik, banyu nggih bapak, maeme ben 
dinten nggih bapak. Kroso ngoten lho mba, lha 

pripun sembarang kalire bapake (MR111210:446-
450) 

Apalagi ketika anak kedua MR berkeinginan untuk melanjutkan sekolah 

ke jenjang yang lebih tinggi lagi. MR sebenarnya merasa kasihan jika anaknya 
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tidak dapat melanjtkan sekolah, namun kondisi ekonomi tidak memungkinkan 

MR untuk menyekolahkan anaknya. Mengingat bahwa biaya sekolah saat ini 

cukup m 

ahal, sedangkan MR sendiri tidak mempunyai penghasilan. MR dan 

suami juga sudah menasehati anak kedua untuk tidak melanjutkan sekolah saja, 

karena memang mereka tidak sanggup membiayainya.  

Putri niku kapanane sanjang teng kulo, putri 

nyuwun nerusne SMA mba. Kulo bingung kok mba 
Nggih mba, arepe neruske SMA ngoten lho. Tapi 

kulo mpun mboten sanggup mba. Sakjene nggih 
mesakne mba. Lha pripun, awake dewe niki kan 
benten kalih tanggi-tanggi liyane. Kene iki wong 

ga duwe mba, lek tanggi-tanggi kan tiyang gadah, 
mpun cukupan semabarang kalire. Kok niki putri 

malah nyuwun neruske sekolah. Karuan lek ibu 
bapak iki wong sugih, iso biayane sampeyan 
sekolah. Tapi kadang-kadang kulo mpun mboten 

mikir, engko malah tensiku mundak 
(MR111210:297-299) 

 
Masalah yang juga sangat membebani pikiran MR adalah masalah anak 

pertama MR yang saat ini berada di Surabaya. Dahulu anaknya yang pertama 

pernah meminjam uang dari saudara MR, namun sampai saat ini anak MR yang 

pertama tidak mengirimkan kabar dan uang pinjaman tersebut juga akhirnya 

menjadi tanggungan MR dan suami.  

Kondisi seperti di atas yang dapat membebani pikiran MR selama ini. 

MR tidak mencoba keluar dari masalah yang dia hadapi, namun malah 

memendamnya. Hingga akhirnya MR menyadari bahwa dirinya tidak bisa 

mememdam terus-terusan masalah yang sedang dihadapi, saat ini MR sudah 

mulai menceritakan keluhannya. MR mengungkapkan keluhannya kepada peneliti 
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mengenai keluhan yang sebenarnya sudah lama ia rasakan, namun MR tidak 

pernah mengatakannya kepada keluarga maupun dokter yang memeriksanya. MR 

sering mengeluhkan kaki kanannya yang terasa kaku dan panas. Sekarang pun 

ketika MR bingung akan kebutuhan sehari-hari ia juga langsung 

mengungkapkannya kepada anak maupun suaminya. Meskipun suami MR tidak 

dapat berbuat apa-apa, namun MR sudah mampu mengungkapkan isi hati dan 

pikirannya, karena menurut MR, suami subjek adalah seorang yang pendiam. 

Terkadang ketika MR menceritakan masalahnya, suaminya hanya diam dan tidak 

menanggapi cerita MR. 

Sakniki nggih, wis kulo brolne sedoyo mba. Kulo 
sakniki lek mboten wonten sing digawe masak 

ngoten, kulo sanjang teng bapake. Tapi dasare 
bapak niku kan meneng to mba, mboten katah 
omonge. Tapi bapak niku sabar mba. Lek kulo 

muring-muring niku bapake namung mesam 
mesem ngoten (MR111210:562-567) 

 
Saat ini, sebisa mungkin MR tidak terlalu larut dalam masalah-masalah 

yang banyak membebani pikirannya. Anak kedua MR sempat menangis 

sepulangnya MR dari Rumah Sakit untuk menjalani rawat inap. Anak kedua MR 

merasa iba melihat kondisi kesehatan MR. Perhatian yang diberikan oleh anaknya 

yang kedua membuat MR tidak mau lagi memikirkan masalah-masalah yang 

hanya akan membebani pikirannya sehingga membuat tekanan darahnya naik.  

Kulo kan ngamar mba. Putri niku sanjang ngeten, 
bu wis to ojo nang RS terus, ojo ngamar-ngamar 

maneh. Bapak ibu kongkon mulih to pak, ojo nang 
RS terus. Putri nangis mba. Kulo sanjang teng 
Putri, iyo Put ibu yo ga pengen ngamar terus, saiki 

ibu wis ga gelem mikir opo-opo, engko pikiranku 
malah abot (MR111210:546-552) 

 



 

 

91 

 

Menurut MR, para tetangga pun sangat memerhatikan kehamilan MR. 

Dahulu ketika MR sempat malu dengan kehamilannya kali ini, para tetangga tidak 

mempermasalahkan kehamilannya dan menanggapinya dengan baik. Para 

tetangga malah mencoba membuat MR tenang, sehingga MR mampu menerima 

kehamilannya kali ini.  

Malahan tonggo-tonggo sanjang ngeten ”wis to ojo 
mbok pikir. Lha yo ben arepe hamil, wong yo enek 
bojone” (sambil tertawa). Kulo nggih seneng mba 

lek tonggo-tonggo saget nerimo ngoten 
(MR190910:168-171) 

Sanjange tonggo-tonggo niku yo wis lah ben 
anakmu onok kancane. Kan biasane niku tiyang-
tiyang malah setahun pindah lak hamil se mba 

(S190910:33-36) 
 

 
4.3.1.3. Peran Dukungan Sosial bagi Subjek I 

a. Peran Dukungan Material 

Dukungan yang didapat MR selama hamil banyak memberikan 

pengaruh bagi kehamilan MR. Seperti halnya dukungan materi yang banyak 

diberikan oleh suami MR. Selama ini suami MR lah yang banyak mengeluarkan 

biaya untuk perawatan MR. Terlebih pada kehamilan kali ini, MR membutuhkan 

perawatan yang intensif. Meskipun keluarga MR telah mempunyai surat 

Jamkesda yang berfungsi untuk meringankan biaya perawatan MR, namun tetap 

saja suami MR mengeluarkan banyak biaya untuk keperluan perawatan MR. 

Penghasilan yang serba ”pas-pasan”, bahkan bisa dikatakan kurang, suami MR 

tetap berusaha menjaga kesehatan MR dan janin yang dikandung. Ketika suami 

subjek tidak sanggup membeli semua obat yang telah diresepkan oleh dokter, 

maka suami MR hanya mampu membeli setengah dari resep tersebut. Saat susu 
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khusus ibu hamil telah habis, MR pun akhirnya tidak dapat membelinya kembali 

karena suami MR tidak mempunyai uang. Dengan ini peran dukungan suami 

tidak banyak berperan bagi kelangsungan kehamilan subjek. 

Dukungan materi dalam bentuk lain seperti jasa yang selama ini 

diberikan suami dan anaknya juga sangat membantu subjek. Untuk mengurus 

pekerjaan rumah sehari-hari, MR mendapat bantuan dari anaknya. Mulai dari 

memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. MR merasa terbantu 

dengan kehadiran anaknya. Anak MR pun dapat mengerti keadaan MR, sehingga 

bantuan yang diberikan anak MR dapat meringankan pekerjaan MR. Selain itu, 

anak MR selalu membuatkan susu untuk MR. Anak MR terkadang marah ketika 

MR tidak segera meminum susu yang telah disiapkan. Dengan marahnya anak 

MR, maka MR akhirnya dapat meminum susu untuk kebutuhan kehamilannya. 

Sedangkan suami MR selalu mengantar MR ke Rumah Sakit untuk memeriksakan 

kehamilannya. Namun setelah mengantar MR, suami MR langsung bertolak ke 

tempat kerja. Meskipun MR merasa aman ketika diantar suami, namun MR 

merasa takut dan bingung ketika suaminya tidak mendampinginya masuk ke 

dalam Rumah Sakit. Subjek mengaku bahwa dirinya seringkali takut dan bingung 

dengan keadaan di dalam Rumah Sakit. Meskipun demikian, MR tidak bisa 

memaksa suaminya untuk mendampingi MR, karena suami MR harus bekerja dan 

jika suaminya tidak bekerja, maka suaminya tidak akan mendapat penghasilan. 

Dengan ini dukungan jasa yang diberikan suami tidak banyak berperan bagi 

subjek. 
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b. Peran Dukungan Informasional 

Dukungan informasi mengenai kondisi kehamilannya tidak banyak 

diperoleh MR. Bidan yang pertama kali menangani MR juga tidak banyak 

memberi informasi kepada MR. Bidan sekedar memberitahu bahwa MR saat itu 

mengalami tekanan darah tinggi dan diharuskan untuk memeriksakan 

kehamilannya ke Rumah Sakit. Selain itu, bidan hanya mengingatkan MR untuk 

tidak banyak memakan makanan yang mengandung garam berlebihan. Ketika 

peneliti bertanya apakah MR mengetahui resiko dari hipertensi selama masa 

kehamilan, MR tidak mengetahui apapun. Selama ini yang MR tahu adalah bahwa 

orang dengan hipertensi tidak boleh memakan makanan yang mengandung garam 

berlebihan. Begitu juga dengan keluarga, terutama suami dan anak, mereka juga 

mengingatkan MR untuk tidak memakan makanan yang mengandung garam 

dalam porsi yang berlebihan. Sejak saat itu lah MR tidak pernah lagi memakan 

makanan yang mengandung garam berlebihan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa 

dukungan informasi berperan bagi kondisi kesehatan MR pada saat hamil.  

c. Peran Dukungan Emosi  

MR adalah pribadi yang lebih suka memendam masalah yang sedang 

dihadapi. Ketika masalah muncul, ia tidak menceritakan kepada siapa pun, 

bahkan kepada suaminya sendiri. MR lebih memilih untuk membiarkan 

masalahnya dan beranggapan bahwa masalah tersebut akan hilang dengan 

sendirinya. Demikian lah harapan MR mengenai masalah yang terjadi padanya. 

Namun kenyataannya MR tetap saja merasa terbebani dengan masalah-masalah 



 

 

94 

 

tersebut. Bahkan jika MR tetap pada kondisi seperti ini, maka kemungkinan besar 

akan menganggu kehamilannya.  

Berbeda dengan dulu, saat ini MR sudah menyadari bahwa dirinya tidak 

boleh tertekan. MR juga tidak boleh melarutkan diri dalam masalah-masalah yang 

terjadi pada dirinya, karena menurut MR kondisi tersebut hanya akan menaikkan 

tekanan darahnya. Sebisa mungkin MR mengungkapkan keluhan yang dirasakan. 

Jika terjadi masalah yang membebani pikirannya, maka MR langsung 

mengutarakan kepada anaknya ataupun suaminya. Meskipun pada akhirnya suami 

MR tidak dapat menimpali keluhan subjek, namun MR berusaha untuk tidak larut 

dalam masalahnya.  

Sewaktu MR pulang dari Rumah Sakit, anak kedua MR merasa iba 

melihat kondisi MR. Anak MR pun seketika itu menangis. Dengan ini, MR 

merasa  bahwa dirinya dicintai dan dipedulikan oleh anaknya, sehingga 

kedepannya MR tidak mau lagi memikirkan masalah-masalah yang terjadi. Begitu 

juga dengan tanggapan dari para tetangga saat mengetahui MR hamil. Tetangga 

sangat mendukung kehamilan MR saat ini, sehingga membuat MR senang karena 

ternyata tetangga tidak mengolok-oloknya bahkan tetangganya sangat peduli 

terhadap kehamilannya.  

 

 

 

 

.  
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4.3.2. Hasil Analisis Subjek II 

4.3.2.1. Kehamilan Subjek II 

Kehamilan MS saat ini merupakan kehamilannya yang kedua. 

Sebelumnya MS sudah pernah mengandung anaknya yang pertama, yaitu sekitar 

6 tahun yang lalu. Kehamilan MS kali ini memang sudah direncanakan 

sebelumnya oleh MS dan suami. Sudah satu setengah tahun lebih, MS tidak 

menggunakan KB, namun MS memang belum diberikan kesempatan untuk hamil 

kembali. Hingga akhirnya, dua bulan yang lalu ia mengetahui bahwa dirinya 

positif hamil. MS dan suami sangat senang dengan kehamilan MS saat ini, apalagi 

mereka sudah lama menginginkannya.  

Kalo rencana si ya emang sudah saya rencanakan 
ya mba. Mengingat umur saya kan sudah tua, sudah 
35 lho mba saya ini. Anak saya yang pertama juga 

sudah lima tahun. Suami saya juga sudah 45 mba. 
Ya kepingin nambah lah mba intinya. Sudah 

setahun setengah juga saya ga KB. Pokoknya 
kepingin hamil lagi lah, tapi ya terserah kapan 
dikasihnya, yang penting sudah ada keinginan dan 

usaha gitu ya mba hehehe (sambil tertawa). Dan 
alhamdulillah sekarang sudah dikasih, ya seneng 

mba (MS141210:305-313) 
Iya mba, sebenarnya sudah pengen nambah lagi 
dari tahun kemarin. Tapi dikasihnya baru sekarang 

ya disyukuri aja, alhamdulillah mba 
(GJC191210:180-183) 

Yaaaa seneng mba, emang dasarnya sudah pengen 
punya anak lagi ya hehehe (sambil tertawa). Sudah 
satu setengah tahun mba Mus itu lepas KB, tapi ya 

emang baru dikasihnya sekarang mba 
(GJC191210:186-189) 

 
Meskipun demikian, kehamilan MS kali ini mengalami hambatan. MS 

mengalami tekanan darah tinggi yang sebelumnya belum pernah ia alami. MS 
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sempat kaget dengan perubahan yang terjadi pada fisiknya. Karena tekanan darah 

MS sehari-hari memang cenderung rendah.  

140/90 mba. Makanya saya juga heran ini 

(MS141210:59) 
Sya juga baru kali ini lho tensi saya tinggi. Padahal 
biasanya tensi saya malah rendah. Biasanya 80/60, 

kadang ya 90/70. Malah saya ga pernah tensi itu 
kok sampe 100. Kalo 100 gitu saya malah wis 

mumet itu mba (MS141210:15-19) 
 

Begitu pula dengan kehamilannya yang pertama, MS juga mengalami 

tekanan darah yang cenderung rendah. MS tidak mengetahui seca ra pasti 

penyebab tekanan darahnya naik pada kehamilan ini. Bidan yang dulunya pernah 

menanganinya, juga sempat tidak percaya jika tekanan darah MS kali ini naik.  

juga tidak memberikan informasi yang jelas kepada MS mengenai penyebabnya. 

Bidan hanya menunggu perkembangan subjek beberapa bulan ke depan. Jika 

tekanan darah MS tidak menurun atau bahkan makin naik, maka akan 

ditindaklanjuti ole bidan sendiri.  

Ya itu, ga pernah saya mba. Malah hamil yang 
pertama dulu tensi saya selalu rendah kok. 

(MS141210:36-37) 
Iya mba, ya itu tensi saya paling 90/60, kadang ya 
80/60. Ya sekitar itulah pokoknya. Malah bisa 

dibilang rendah ya (MS141210:169-171) 
Dulu juga hamil pertama ga sampe tinggi-tinggi 

gitu (MS141210:24-25) 
Tapi kalo sekarang ya bedanya cuma itu, abot anteb, 
pengen nglimprek terus mba. Orang bu Ita itu 

bilang, dulu hamil pertama enak ya bu, ga ngerasa 
apa-apa, beda sama sekarang (MS141210:422-425) 

 

 Sampai kehamilannya yang akan memasuki usia ke-3 bulan, MS masih 

sering merasa pusing dan otot bagian leher seringkali terasa kencang. Jika sudah 



 

 

97 

 

merasa kondisi badannya kurang baik, maka MS langsung beristirahat dan 

meninggalkan aktivitas yang biasanya ia lakukan sehari-hari. Selain itu, MS juga 

mengeluh kepada suami mengenai kondisinya dan meminta suami untuk 

memijatnya sehingga dapat mengurangi keluhan tersebut.  

Ya ini sering nggliyeng gitu rasane 
(MS141210:123) 

Ya ini nggliyeng gitu mba, anteb rasanya. Ya itu 
yang bikin lemes (MS141210:230-231) 
Abot gitu mba, nglentruk aja mba. Rasa badannya 

itu panas gitu lho, tapi ya dingin mba di dalem itu 
(MS141210:383-385) 

Iya mba, ya gitu lho pokoknya pusing, bagian otot 
leher saya sini (sambil mengurut perlahan- lahan) 
kok suakit banget rasane. Kaya kenceng gitu lho 

rasane mba. ga tau ini karena tensinya yang naik 
atau apa saya ga tau. Sudah dipijet sama suami 

saya ya masih tetep aja. Paling mendingan gitu 
cuma sebentar, nanti ya sudah terasa lagi mba 
(MS221210:136-143) 

 

4.3.2.2. Dukungan Sosial yang Diperoleh Subjek II 

a. Dukungan Material 

Semua keperluan MS selama hamil tidak ditanggung sendiri oleh MS. 

Suami MS lah yang membantu MS dalam memenuhi kebutuhan MS sehari-hari. 

Untuk keperluan perawatan hamil misalnya, MS dan suami lah yang menanggung 

semua biayanya. Seperti biaya yang dikeluarkan untuk tiap kali periksa ke Rumah 

Sakit, pembelian vitamin atau obat, atau pembelian susu khusus ibu hamil. Semua 

keperluan ditanggung oleh mereka berdua, begitu juga dengan keperluan sehari-

hari seperti urusan sandang pangan, pembayaran air- listrik setiap bulan serta 

biaya pendidikan anak. Karena selama ini penghasilan MS dan suaminya 

dipegang oleh MS sekaligus dikelola oleh MS. Setiap kali suami MS 
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mendapatkan pendapatan dari hasil memijat, maka langsung diberikannya kepada 

MS.  

Selama ini saya, kalo dapat gitu habis mijet ya 

langsung dikasih saya mba. Suami saya ga pernah 
megang uang kok mba, apa-apa ya saya yang 
pegang, ga tau itu uang dari suami atau dari hasi 

saya jualan, ya wis jadi satu mba (MS221210:98-
100) 

Iya mba..semuanya saya ngurus. Ya belanja sehari-
hari gitu, trus uang jajane Zahra ya saya mba. 
Periksa ya sama aja, susu gitu ya pake uang itu 

tadi. Kaya tadi pagi ada tukang sampah yang nagih 
gitu ya saya yang ngurusin (MS221210:103-106) 

Kalo dapet ya langsung saya kasih ke mba Mus. 
Biar nanti mba Mus yang ngurus hehehe (sambil 
tertawa). Ya terserah nanti dibuat apa, paling kan 

habisnya juga buat keperluan rumah tangga to mba 
(GJC191210:100-103) 

 
Mengetahui bahwa MS hamil, MS selalu mendampingi kemana MS 

pergi. Suami MS tidak mengijinkan MS bepergian sendirian. Semenjak MS 

hamil, suami MS selalu mengkhawatirkan kondisi MS, terlebih selama hamil kali 

ini MS sering mengeluh pusing dan kondisi badannya tidak terlalu baik. Pagi hari 

ketika MS pergi mengantar anak yang pertama ke sekolah, maka suami pun ikut 

serta mengantarkan mereka. Suami mengantar MS dan anak yang pertama ke 

sekolah dan menjemput mereka ketika jam sekolah telah selesai.  

Orang sekarang itu suami saya mesti dampingi saya 
kalo kemana-mana, takut saya pingsan mba. Kan 
saya sering nggliyeng gitu lho mba. Keluar kemana 

gitu, ke pasar gitu aja mesti suami saya ngikutin 
saya (MS141210:427-433) 

Iya mba, ya dikawal gitu saya hehehe (sambil 
tertawa). Ya enak lah mba, kalo ada apa-apa kan 
suami saya tahu. Kalo nganter zahra ya gitu, saya 

kan biasanya naik motor sendiri, tapi hamil ini 
suami saya yang nganter. Gitu sampe sekolahan ya 

saya duduk nglimprek aja mba (MS141210:41-46) 
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MS juga dibantu oleh suaminya dalam melakukan usaha berjualan 

pakaian. Jika terdapat pesanan dari tetangga ataupun dari teman-teman anaknya 

yang pertama di sekolah, maka suami MS lah yang mengantar MS mengambil 

barang pesanan. Bantuan yang diperoleh MS dari suami membuat MS tetap bisa 

berjualan pakaian.  

Ya suami saya mba. Saya minta dianterin kesana 
naik motor, itu kalo ada pesenan gitu. Ya kaya tadi 

pagi itu ada yang pesen legging, minta dibawain 
yang warna apa gitu. Ntar sorenya saya minta 

suami saya nganter buat ambil barangnya. Ya 
tergantung pesenan pokoknya mba. Kan ga 
mungkin kalo saya ngambil sendiri, takut ada apa-

apa di jalan hehehe (sambil tertawa). Sekarang kalo 
hamil gini suami saya apa ngijiinin saya pergi 

sendiri mba, mesti ”ngintil” di belakang saya  
(MS221210:55-63) 

 

Namun jika MS merasa bahwa kondisi badannya tidak fit, maka 

terkadang keponakannya lah yang mengantar anak MS yang pertama ke sekolah. 

Sedangkan MS memilih untuk beristirahat di rumah.  

Tapi hari ini tadi saya ga kemana-mana. Saya 
tiduran terus dari pagi mba. Ponakan saya yang tak 
suruh nganter anak saya sekolah. Lha gimana 

rasanya itu nggliyeng gitu lho mba, pengen tiduran 
terus (MS141210:381-384) 

 
 Saat MS mengeluh kesakitan, MS juga meminta suaminya untuk 

memijat di bagian tubuh yang sakit. Setelah beberasa saat keluhan tersebut 

berkurang dan MS dapat beristirahat kembali.  

Saya itu kalo sudah ngerasa gitu paling ya dipijet 

suami saya di bagian leher belakang sini, trus kalo 
sudah enakan ya kadang saya buat tidur (238-240) 
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Iya mba, ya mendingan lah. Kalo pusing-pusing 
gitu emang saya minta dipijetin suami saya (259-
260) 

Paling ya itu mba, pusing-pusing gitu, badan 
rasanya capek semua. Trus kalo sudah gitu minta 

dipijet sama saya. Kemarin itu juga gitu, wis 
nglimprek ae mba, tiduran seharian depan TV. Ya 
sambil, saya pijet gitu mba (GJC191210:187-190) 

 

 Menurut cerita MS, selama kehamilannya kali ini MS selalu merasa 

mual ketika menanak nasi, sehingga suaminya lah yang harus turun tangan. Suami 

MS juga lah yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang lain.  

Saya hamil ini juga ga masak kok mba, lemes gini 
mba. Paling nanti suami saya yang masak nasi, ntar 

lauknya beli. Kadang suami juga yang bersih-
bersih rumah, nyuci apa ya suami (MS141210:385-

388).  
 

b. Dukungan Informasoinal 

Tidak banyak informasi yang didapat MS dari pihak bidan. Pada awal 

pemeriksaan kehamilan, bidan memberitahu bahwa MS telah mengandung dan 

usia kandungannya adalah satu bulan. Bidan juga memberitahu bahwa kehamilan 

MS kali ini disertai oleh tekanan darah tinggi, sehingga MS harus mengurangi 

makanan yang mengandung garam berlebihan.  

Iya mba, bu Ita ngomong gitue ke saya, bu Mus ga 
boleh makan yang asin-asin dulu lho ini. Jadi ya 
sekarang ini saya makannya yang manis-manis 

malah mba (MS141210:92-94) 
Belajar dari pengalaman yang dialami oleh tetangganya, MS mengetahui 

betapa beresikonya kehamilan yang disertai dengan hipertensi. Sehingga MS tetap 

waspada dengan kondisi kehamilannya kali ini.  
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Iya mba, saya lak juga takut se mba. Ya sempet itu 
ada tetangga, tensinya emang tinggi banget, 
nyampe 240 kok itu. Jadi tetangga saya ini pas 

ngelahirin ga bisa normal, trus akhirnya di mau 
dicaesar itu, sudah ga kuat lagi. Trus akhirnya ya 

meninggal, ternyata anaknya juga sudah meninggal 
di dalam. Kan saya juga was-was akhirnya 
(MS141210:100-106) 

 
Selama ini suami MS juga menyarankan MS untuk tetap memeriksakan 

kehamilannya kali ini ke Rumah Sakit dan bidan yang sama dengan pada saat MS 

hamil pertama kali. Menurut suami MS, MS lebih baik periksa ke Rumah Sakit 

Pura Raharja dan ditangani oleh bidan yang dulu pernah menangani MS pada saat 

MS hamil pertama kali, dengan alasan jarak Rumah Sakit yang dekat dari rumah. 

Selain itu, bidan di Rumah Sakit tersebut telah mengetahui riwayat kehamilan MS 

sebelumnya, sehingga memudahkan MS dalam mendapatkan pelayanan. 

Meskipun sebenarnya banyak orang menyarankan MS untuk periksa ke 

puskesmas, namun MS dan suami tetap memilih untuk memeriksakan 

kehamilannya di Rumah Sakit dan bidan yang telah menangani MS pada saat 

pertama kali hamil.  

Suami saya juga bilang ”sudah ma, di Pura aja 
periksae, pindah-pindah ntar malah bubrah”. Jadi 

saya tetep di situ aja mba periksanya. Selama ga 
ada yang mengecewakan, saya rasa ga masalah kok 

mba (MS221210:176-180) 
Kalo saya si ya nyaranin ke situ aja mba, bu Ita itu 
selain murah ya kan bu Ita sudah tahu riwayat mba 

Mus gimana, ya yang nangani bu Ita ini mba, ga 
pernah yang lain kok (GJC191210:224-226) 

Suami subjek juga menginformasikan kepada subjek bhawa pada 

dasarnya sumber penyakit berasal dari pikiran sehingga suami berharap subjek 

tetap tenang menghadapi kehamilannya yang beresiko  
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Iya mba, sebenarnya kan semua penyakit itu 
sumbernya dari pikiran to mba, kaya ginjal, stroke 
gitu. Makanya sebisa mungkin kan kalo ada pikiran-

pikiran gitu ya dibuat nyantai aja. Saya sering 
bilang gitu ke mba Mus (GJC191210:258-261) 

 
 

c. Dukungan Emosional 

Selama hamil, suami MS lah yang seringkali menenangkan MS. Suami 

MS tetap mengingatkan MS untuk tidak terlalu banyak berpikir. Seperti pada saat 

bidan memberitahu MS bahwa kehamilan MS kali ini disertai dengan hipertensi, 

maka suami MS berusaha menenangkan MS sehingga MS tetap tenang dalam 

menghadapi kehamilannya. Namun selama ini, MS dan suami tidak mempunyai 

masalah serius yang membebani pikiran mereka. Hanya saja subjek mengaku 

terkadanga emosinya menaik jika keluhan atau rasa sakit yang dirasakan tidak 

mengalami perubahan. Meskipun suami MS selalu mengkhawatirkan kesehatan 

MS, namun suami MS berusaha untuk membuat MS tenang dalam menghadapi 

kehamilannya.  

Suami saya juga ngomong ”lapo ma kok tumben 

dukur ngono. Tapi suami saya juga bilang ”Wis 
ma, tenang ae, mesti ntar onok carae ngobati” gitu 
kata suami saya mba hehehe (sambil tertawa). Ya 

tak buat nyantai aja mba sekarang (MS141210-
109-103) 

Ya saya bilang, wis ma..tenang aja. Saiki wis 
jaman modern, semuanya bisa ditangani. Kan iso 
diobati ma, saya bilang gitu mba ke mba Mus. Kan 

bener mba ya, ya kita kan bisa nyari obate atau 
ditangani apa gitu (GJC191210:246-250) 

Iya mba, sebenarnya kan semua penyakit itu 
sumbernya dari pikiran to mba, kaya ginjal, stroke 
gitu. Makanya sebisa mungkin kan kalo ada 

pikiran-pikiran gitu ya dibuat nyantai aja. Saya 
sering bilang gitu ke mba Mus (GJC191210:258-

261) 
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4.3.2.3. Peran Dukungan Sosial bagi Subjek II 

a. Peran Dukungan Material 

Selama ini, MS dan suami mendapatkan penghasilan dari pekerjaan 

mereka masing-masing. MS sendiri saat ini menjalankan usaha berjualan pakaian, 

sedangkan suaminya berprofesi sebagai tukang pijat syaraf panggilan. Masing-

masing dari mereka memang mempunyai penghasilan sendiri-sendiri, namun 

untuk pengelolaannya MS lah yang bertanggung jawab. Semua penghasilan suami 

MS diberikan kepada MS dan digabung dengan penghasilan MS. Penghasilan 

yang diperoleh mereka berdua dapat memenuhi keperluan rumah tangga. Seperti, 

kebutuhan pangan, biaya listrik dan air, biaya pendidikan anak, serta biaya 

perawatan MS selama hamil. Bantuan yang diperoleh dari penghasilan suami 

berperan bagi MS karena MS dapat menjaga kesehatannya selama hamil. MS bisa 

pergi ke Rumah Sakit untuk memeriksakan kehamilannya dan MS pun bisa 

membeli viatmin ataupun susu sebagai pendukung kehamilan MS.  

Bentuk lain dari dukungan materi adalah jasa dan pelayanan. Selama 

hamil kali ini, suami MS selalu mendampingi MS ketika bepergian. Suami MS 

tidak mengijinkan MS untuk pergi sendirian, karena kondisi kesehatan MS yang 

tidak stabil semenjak awal kehamilan. Seperti halnya, suami MS selalu mengantar 

MS dan anaknya ke sekolah serta menjemput mereka jika jam sekolah telah usai. 

Begitu juga ketika MS mengambil pesanan pakaian dari pelanggannya, maka 

suami MS lah yang mengantar MS. Ketika pemeriksaan yang kedua pun, suami 

subjek turut mendampingi subjek. Bantuan yang diberikan suami kepada MS, 

membuat kondisi MS dapat selalu dipantau oleh suaminya dan jika sewaktu-



 

 

104 

 

waktu MS mengalami kejadian yang tidak diinginkan (seperti pingsan di jalan), 

maka suaminya selalu ada untuknya. Selain itu, MS masih tetap bisa menjalankan 

aktivitasnya sehari-hari. Suami subjek memang selalu memperhatikan kondisi 

MS. Ketika MS mengeluhkan kondisi tubuhnya, MS lantas meminta suaminya 

memijat subjek, sampai akhirnya keluhan tersebut berkurang. Suami MS juga lah 

yang selama ini mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pernyataan di atas 

menunjukkan bahwa bentuk dukungan materi berupa jasa muncul dalam aktivitas 

subjek sehari-hari.  

Keponakan yang tinggal bersama MS pun banyak memberikan bantuan 

kepada MS. Seperti halnya ketika MS merasa kondisi badannya tidak fit,  maka 

keponakannya yang mengantar anaknya ke sekolah, sehingga MS dapat 

beristirahat di rumah.  

b. b.  Peran Dukungan Informasional 

Pengalaman tetangga MS yang meninggal karena hipertensi saat hamil 

memberikan informasi kepada MS tentang resiko kehamilan yang disertai dengan 

hipertensi. Pengalaman tersebut membuat MS tetap waspada dengan kondisi 

kesehatannya. Sedangkan dari bidan yang menangani kehamilannya, MS hanya 

disarankan untuk tidak memakan makanan yang mengandung garam berlebihan. 

Meskipun demikian, suami MS tetap menyarankan MS untuk memeriksakan 

kehamilannya di Rumah Sakit dan bidan yang sama dengan pada saat MS 

mengandung anaknya yang pertama, yaitu dengan alasan jarak Rumah Sakit yang 

dekat dengan rumah MS. Selain itu, bidan di Rumah Sakit tersebut telah 

mengetahui riwayat kehamilan MS sebelumnya. Saran yang diberikan oleh suami 
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membuat MS mendapat banyak manfaat. Bahkan MS merasa senang karena pihak 

Rumah Sakit menyelenggarakan program menabung bagi ibu hamil.  

  Suami dengan pengalamannya sebagai tukang pijat syaraf juga 

menginformasikan kepada subjek bahwa sumber dari semua penyakit berasal dari 

pikiran. Dengan informasi yang diberikan suami kepada subek diharapkan dapat 

berpengaruh bagi kelangsungan kehamilan.  

c. Peran Dukungan Emosional 

Mengetahui bahwa dirinya hamil, MS merasa sangat senang. Begitu 

juga dengan suaminya. Kehamilan yang sudah lama mereka nantikan akhirnya 

datang juga, akan tetapu ketika mengetahui bahwa kehamilannya beresiko, MS 

sempat merasa kaget. MS pun memberitahu suaminya tentang kondisi tersebut. 

Suami MS awalnya juga sempat kaget, namun suaminya mencoba untuk 

menenangkan MS sehingga MS dapat meghadapi kehamilannya dengan tenang. 

Informasi yang diberikan suami mengenai sumber penyebab penyakit juga 

berpengaruh pada subjek dalam menghadapi kehamilan. Suami mengingatkan 

subjek untuk tetap menenangkan pikirannya, karena menurut suami subjek 

sumber dari semua penyakit adalah pikiran. Selama hamil, suami MS juga selalu 

mengkhawatirkan kondisi kesehatan MS. Suami MS takut jika terjadi apa-apa 

pada diri MS, sehingga selama bepergian keluar rumah dengan jarak jauh, suami 

MS selalu mendampingi MS. Hal ini menunjukkan bahwa subjek sangat 

dipedulikan oleh suami. Subjek pun merasa nyaman jika suaminya selalu 

mendampingi subjek setiap kali bepergian. 
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4.3.3. Hasil Analisa Data Kedua Subjek 

Tabel 4.3 

Bentuk-bentuk Dukungan Material pada Kedua Subjek 

No. Bentuk Dukungan 
Materi 

Subjek I (MR) Subjek II (MS) 

1. Masalah keuangan  Pada dasarnya MR membutuhkan 
banyak dukungan dari suami 
untuk biaya perawatan selama 
hamil, apalagi kehamilan MR saat 
ini disertai dengan resiko tinggi 
yang telah banyak. Namun pada 
kenyataannya suami yang 
berpenghasilan ”pas-pasan” 
bahkan bisa dikatakan  kurang, 
tidak mampu menyediakan 
dukungan sepenuhnya bagi MR 
tidak mampu  mengeluarkan 
biaya untuk perawatan MR. 
Namun karena penghasilan suami  
yang serba ”pas-pasan”, bahkan 
bisa dikatakan kurang, suami MR 
pada akhirnya tidak mampu 
menyediakan dukungan 
sepenuhnya kepada MR. Dengan 
ini, dapat diketahui bahwa 
dukungan suami tidak berperan 
banyak pada kehamilan MR  

Dari penghasilan yang 
diperoleh MS dan suami, maka 
mereka dapat memenuhi 
keperluan rumah tangga. 
Seperti, kebutuhan pangan, 
biaya listrik dan air, biaya 
pendidikan anak, serta biaya 
perawatan MS selama hamil 
(termasuk untuk membeli susu 
dan biaya pemeriksaan ke 
Rumah Sakit). Dengan ini 
dapat diketahui bahwa 
dukungan suami berpengaruh 
bukan hanya untuk 
kepentingan perawatan subjek 
selama hamil, namun juga 
untuk keperluan subjek sehari-
hari 

2 Jasa dan pelayanan Kehamilan MR yang beresiko 
tinggi mengharuskan MR untuk 
mengunjungi Rumah Sakit secara 
rutin. Selama ini suami MR lah 
yang selalu mengantar MR ke 
Rumah Sakit untuk 
memeriksakan kehamilannya. 
Namun setelah mengantar MR, 
suami MR langsung bertolak ke 
tempat kerja. Meskipun MR 
merasa aman ketika diantar 
suami, namun MR merasa takut 
dan bingung ketika suaminya 
tidak mendampinginya pada saat 
masuk ke dalam Rumah Sakit.  
Subjek mengaku bahwa dirinya 
seringkali takut dan bingung 
dengan keadaan di dalam Rumah 
Sakit. Dengan ini dukungan yang 
diberikan suami belum 

Kehamilan MS yang baru 
berusia dua bulan belum 
mengharuskan MS untuk 
mengunjungi Rumah Sakit 
secara rutin.  Meskipun 
kehamilan subjek kali ini 
disertai dengan hipertensi, 
namun tingkat resikonya tidak 
terlalu tinggi dibandingkan 
dengan MS sehingga MS tidak 
membutuhkan perawatan 
intensif. Dan MS pun masih 
bisa beraktivitas selama 
kondisi badannya tidak 
menurun.  
Selama hamil kali ini suami 
MS selalum mendampingi MS 
pada saat beraktivitas.  Suami 
MS tidak mengijinkan MS 
untuk pergi sendirian, karena 
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sepenuhnya berperan bagi MR. 
Untuk mengurus pekerjaan rumah 
sehari-hari, MR mendapat 
bantuan dari anaknya. Mulai dari 
memasak, mencuci pakaian, dan 
membersihkan rumah. MR 
merasa terbantu dengan kehadiran 
anaknya. Anak MR pun dapat 
mengerti keadaan MR, sehingga 
bantuan yang diberikan anak MR 
dapat meringankan pekerjaan 
MR. Anak kedua MR juga 
memberikan pelayanan kepada 
MR. 

kondisi kesehatan MS yang 
tidak stabil semenjak awal 
kehamilan. Contoh dukungan 
yang diberikan suami adalah 
selalu mengantar MS dan 
anaknya ke sekolah serta 
menjemput mereka jika jam 
sekolah telah usai. Suami juga 
lah yang menemani subjek 
pada saat mengambil pesanan 
pakaian dari pelanggannya. 
Dengan bantuan yang 
diberikan suaminya, kondisi 
MS dapat selalu dipantau oleh 
suaminya. Selain itu, MS juga 
masih tetap bisa menjalankan 
aktivitasnya sehari-hari dengan 
bantuan yang diberikan suami.  
Ketika MS mengeluhkan 
kondisi tubuhnya, MS lantas 
meminta suaminya memijat 
subjek, sampai akhirnya 
keluhan tersebut berkurang. 
Suami MS juga lah yang 
selama ini telah membantu 
subjek dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Bentuk Dukungan Informasional pada Kedua Subjek 

Bentuk Dukungan 
Informasi 

Subjek I (MR) Subjek II (MS) 

Saran  Suami MR mengingatkan MR untuk 
tidak memakan makanan yang 
mengandung garam dalam porsi 
yang berlebihan karena dapat 
menaikkan tekanan darah MS.  
Semenjak itu, MS tidak lagi 
memasak dan memakan masakan 
yang mengandung garam 

Suami MS tetap menyarankan MS 
untuk memeriksakan kehamilannya 
di Rumah Sakit dan bidan yang 
sama dengan pada saat MS 
mengandung anaknya yang 
pertama. Dengan alasan jarak 
Rumah Sakit yang dekat dengan 
rumah MS. Selain itu, bidan di 
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berlebihan. Dukungan yang telah 
diberikan suami belum dapat 
memenuhi kebutuhan MS yang 
berkaitan dengan kondisi kehamilan 
MS saat ini.  
Suami juga selalu mengingatkan 
MS untuk segera makan dan 
meminum susu. Jika MS tidak 
segera melakukannya, maka suami 
seringkali marah 

Rumah Sakit tersebut telah 
mengetahui riwayat kehamilan MS 
sebelumnya. 
Dengan saran yang diberikan oleh 
suami, MS mendapat banyak 
manfaat. Bahkan MS merasa 
senang karena pihak Rumah Sakit 
menyelenggarakan program 
menabung bagi ibu hamil.  
Pengalaman suami sebagai tukang 
pijat syaraf juga dapat berpengaruh 
pada kesehatan MS. Suami 
menginformasikan kepada MS 
bahwa sumber dari semua penyakit 
adalah pikiran. Suami seringkali 
mengingatkan MS untuk tidak 
banyak berpikir, sehingga dapat 
membuat MS tertekan. Degan 
dukungan yang diberikan suami, 
MS mengaku menjalani 
kehamilannya dengan tenang 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Bentuk Dukungan Emosional  pada Kedua Subjek 

Bentuk Dukungan 
Emosi 

Subjek I (MR) Subjek II (MS) 

Perasaan 
dipedulikan dan 

dicintai 

Suami MR memperdulikan 
kebutuhan subjek selama hamil. 
Jika MR tidak segera makan 
ataupun minum susu, suami pun 
seringkali marah kepada subjek dan 
menyuruhnya untuk segera makan.  
Subjek merasa aman ketika 
suaminya mengantar subjek ke 
Rumah Sakit, namun karena 
keterbatasan waktu yang dimiliki 
suami (karena suami harus bekerja), 
maka subjek mengaku bahwa 
dirinya seringkali merasa takut dan 
bingung. 

Selama hamil, suami MS juga 
selalu mengkhawatirkan kondisi 
kesehatan MS. Suami MS takut jika 
terjadi apa-apa pada diri MS, 
sehingga selama bepergian keluar 
rumah dengan jarak jauh, suami 
MS selalu mendampingi MS. 
Dengan dukungan yang diberikan 
suami, subjek mengaku merasa 
nyaman. 
Ketika mengetahui bahwa 
kehamilannya saat ini beresiko, MS 
memberitahu suaminya tentang 
kondisi tersebut. Suami MS 
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Anak kedua dan tetangga MR pun 
mempedulikan kebutuhan MR 
selama hamil. Selama ini tetangga 
juga menerima dengan baik 
kehamilan MS. Pada saat MS 
merasa malu dengan kehamilannya 
kali ini, sebaliknya para tetangga 
mendukung kehamilannya. 

awalnya sempat tidak percaya, 
namun tetap berusaha 
menenangkan MS sehingga MS 
dapat meghadapi kehamilannya 
dengan tenang. 

 

4.4. Pembahasan 

Kehamilan bagi semua wanita merupakan suatu tantangan, suatu titik 

balik dari kehidupan keluarga dan seringkali diikuti oleh stres, baik itu kehamilan 

yang diharapkan atau tidak. Kondisi seperti inilah seorang ibu hamil 

membutuhkan dukungan dari lingkungan yang ada disekitarnya. Pernyataan di 

atas sesuai dengan kondisi kedua subjek penelitian. Subjek pertama awalnya 

menolak kehamilannya kali ini, sehingga membuat subjek tertekan. Akan tetapi, 

adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, maka perlahan akhirnya 

subjek dapat menerima kehamilannya kali ini. Berbeda dengan kehamilan pada 

subjek pertama, kehamilan pada subjek kedua merupakan kehamilan yang telah 

direncanakan sebelumnya oleh subjek dan suami. Penerimaan atas kehamilan oleh 

diri subjek serta dukungan dari suami dapat mengurangi kejadian stres pada 

subjek. Dukungan sosial sendiri seringkali menjadi kajian yang dipelajari pada 

kehamilan. Secara prinsip dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai 

tersedianya dukungan atau secara alternatif diartikan sebagai diterimanya 

dukungan pada individu dari orang lain. Umumnya, dukungan dari ayah dari sang 

calon bayi mempunyai pengaruh yang sangat penting, sedangkan dukungan dari 

keluarga yang lain tidak terlihat berpengaruh secara signifikan sebagai penentu 

dari keselamatan kehamilan (Maternal Stress, 2004).  
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Martin, L, dkk (2007) juga 

menunjukkan bahwa keterlibatan seorang ayah pada masa kehamilan menjadi 

salah satu penentu perilaku ibu selama periode kehamilan. Keterlibatan seorang 

ayah juga mempunyai konsekuen penting bagi kesehatan pasangannya, kehamilan 

pasangannya serta anaknya. Pernyataan di atas sesuai dengan kondisi kedua 

subjek dalam penelitian ini, dimana dukungan suami atau ayah dari sang calon 

bayi terlihat jelas pada kehamilan kedua subjek. Dukungan yang diberikan oleh 

suami tersebut dapat berguna bagi kedua subjek yang saat ini tengah menjalani 

kehamilan dengan hipertensi yang dapat beresiko tinggi terhadap kehamilannya. 

Meskipun tingkat resiko kehamilan antara kedua subjek berbeda, namun 

dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh kedua subjek. Sarafino (1994) 

menyatakan bahwa dukungan sosial sangat berguna bagi orang-orang yang 

menjalani proses penyembuhan dan akan menurunkan resiko kematian pada 

penyakit-penyakit serius.  

Kedua subjek dalam penelitian ini sama-sama mengalami hipertensi 

selama hamil. Subjek pertama mempunyai pengalaman hipertensi kronik sebelum 

hamil sehingga berpengaruh besar terhadap kehamilannya kali ini karena tekanan 

darah subjek selama hamil mengalami ketidakstabilan. Kondisi subjek seperti ini 

sangat membutuhkan perawatan intensif dengan tujuan dapat menurunkan 

tekanan darah sehingga resiko kematian dapat diturunkan. Perawatan untuk 

subjek memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk 

perawatan selama di Rumah Sakit dan pembelian obat atau suplemen pendukung 

kehamilan. Melihat kondisi subjek yang seperti ini, sebenarnya subjek 
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membutuhkan banyak dukungan materi berupa masalah keuangan dari keluarga 

terutama suami, namun kenyataannya suami tidak mampu menyediakan 

dukungan tersebut sepenuhnya karena kesulitan kondisi ekonomi keluarga. 

Sehingga peran dukungan materi tidak berperan besar pada kehamilan subjek. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Sarafino (1990) bahwa individu tidak semuanya 

mendapatkan dukungan sosial yang diinginkan karena beberapa faktor, salah satu 

diantaranya adalah potential provider atau pemberi dukungan, misalnya mereka 

mungkin tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan.  

Berbeda dengan subjek kedua, semua biaya perawatan selama hamil 

didukung oleh penghasilan yang didapat suami. Adanya dukungan dari suami 

berupa masalah keuangan, subjek dan suami mampu menanggung biaya 

perawatan serta membeli obat dan suplemen sebagai pendukung kehamilan. 

Terpenuhinya dukungan tersebut, akhirnya subjek dapat mengontrol 

perkembangan kehamilannya. Hal ini sesuai dengan penelitian mengenai kualitas 

kehamilan ibu hamil telah diteliti oleh Sunarti, E, dkk (2003). Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas kehamilan seorang ibu berkaitan 

dengan pemenuhan dasar ibu hamil. Perawatan kesehatan, pemeliharaan 

keseimbangan asupan dan gizi ibu hamil juga menjadi kunci utama dari kualitas 

kehamilan. 

Bentuk dukungan materi lainnya adalah berupa jasa dan pelayanan. 

Mengingat bahwa kedua subjek yang tengah mengalami hipertensi, yang selalu 

dianggap sebagai kondisi yang serius, maka diperlukan suatu penanganan yang 

bersifat rutin (Stoppard, 2009). Pernyataan di atas sesuai dengan kondisi subjek 
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pertama, dimana subjek harus mendatangi Rumah Sakit secara rutin, tepatnya dua 

mingngu sekali. Kondisi subjek yang seperti ini tentunya membutuhkan 

dukungan, yaitu berupa jasa dari suami. Suami diharapkan dapat menemani 

subjek pada saat pemeriksaan kehamilan, akan tetapi pada kenyataannya suami 

hanya mengantar subjek ke Rumah Sakit dan tidak bisa mendampingi subjek 

karena urusan pekerjaan. Ketiadaan suami ini terkadang membuat subjek merasa 

bingung dan takut, sehingga dapat dikatakan bahwa suami tidak mampu 

memberikan dukungan sepenuhnya bagi subjek. Berbeda dengan subjek pertama, 

meskipun subjek kedua tidak pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit, namun 

subjek  selalu didampingi oleh suami ketika bepergian. Suami selalu 

mengkhawatirkan kondisi subjek pada kehamilan kali ini. Bantuan dari suami 

membuat subjek merasa nyaman karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 

suami subjek selalu ada di sampingnya.  

Bentuk dukungan sosial yang kedua adalah dukungan informasi. 

Informasi dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah 

dengan lebih mudah (Taylor, 1991). Melalui informasi, individu akan lebih siap 

dalam menghadapi situasi yang ada. Defares & De soomer, 1988 (dalam Smet 

1994) menyatakan bahwa dukungan infomatif akan bermanfaat jika terdapat 

kekurangan keterampilan dan pengetahuan.  

Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan bahwa kedua subjek tidak 

mendapat informasi yang banyak dari tenaga ahli (dokter dan bidan). Pengaruh 

atas ketidaktahuan resiko kehamilan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan 

subjek. Berbeda dengan ketika subjek mengetahui bahwa kehamilannya saat ini 
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beresiko, maka subjek akan menyadari kondisinya sehingga dapat mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya komplikasi lanjutan.  Pada subjek 

pertama pengetahuan akan resiko kehamilannya kali ini memang tidak dimiliki, 

namun pada subjek kedua, pengetahuan akan resiko hipertensi dalam kehamilan 

diperoleh berdasarkan pengalaman tetangganya. Pengalaman tetangga subjek 

kedua menjadikan informasi bahwa kehamilan yang disertai hipertensi dapat 

beresiko kepada ibu hamil serta janin yang dikandung. Melalui pengetahuan 

tersebut, subjek kedua telah menyadari bahwa kehamilannya kali ini beresiko 

sehingga subjek berusaha untuk tetap waspada menjaga kehamilannya. 

Sedangkan pada subjek pertama, sampai saat ini subjek tidak mengetahui resiko 

dari kehamilannya. Jadi, dukungan infomasi dari keluarga terutama suami dalam 

konteks ini tidak muncul subjek pertama. Namun dukungan informasi yang 

berupa saran muncul pada kedua subjek. Suami subjek pertama selalu 

menyarankan untuk tidak memakan makanan yang mengandung garam 

berlebihan. Semenjak itu, subjek tidak lagi memakan makanan yang mengandung 

garam berlebihan. Suami juga selalu mengingatkan subjek untuk segera makan 

dan meminum susu, sehingga kesehatan subjek selama hamil dapat selalu dijaga. 

Demikian juga pada subjek kedua, suami menyarankan subjek untuk 

memeriksakan kehamilannya kepada bidan yang dulu pernah menangani 

kehamilan subjek yang pertama.  

Bentuk dukungan yang ketiga adalah dukungan emosi. Keluarga 

mempunyai peran penting dalam menghadirkan suasana nyaman serta kehangatan 

pada seseorang yang tengah hamil. Taylor (2006) menyatakan bahwa dukungan 
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emosional paling penting diperoleh dari orang yang paling intim, salah satunya 

adalah pasangan hidup. Begitu juga dengan kedua subjek dalam penelitian ini. 

Kehamilan pada subjek pertama kali ini merupakan kehamilan yang tidak 

diinginkan sebelumnya. Awal mengetahui dirinya hamil, subjek sempat syok dan 

menolak. Subjek mengaku malu kepada para tetangga karena dia hamil di saat 

usianya yang sudah tidak muda lagi. Penolakan subjek terhadap kehamilan saat 

ini bisa menjadi menjadi penyebab stres pada subjek, namun karena suami tidak 

mempermasalahkan kehamilan tersebut, maka subjek pun akhirnya dapat 

menerima kehamilannya kali ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Salmah, dkk, 

(2006) mengenai kejadian stres ibu hamil yang dapat dipengaruhi oleh 

penerimaan atau penolakan sang ibu terhadap kehamilannya.  

Berbeda dengan kehamilan subjek yang pertama, kehamilan subjek 

kedua saat ini merupakan kehamilan yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Bahkan subjek dan suami merasa sangat senang dengan kehamilan subjek kali ini. 

Penerimaan atas kehamilan ini dapat mengurangi tingkat kejadian stres pada 

subjek, Meski demikian, sayangnya kehamilan subjek saat ini disertai dengan 

gangguan hipertensi. Subjek sempat terkejut ketika mengetahui dirinya 

mengalami hipertensi, akan tetapi suami subjek selalu mencoba memberi 

pengertian kepada subjek bahwa semua penyakit dapai ditangani dengan baik. 

Suami juga selalu mengingatkan subjek untuk tidak terlalu memikirkan masalah-

masalah yang bisa saja membuat beban bagi subjek.  

Contoh dukungan yang diberikan suami kepada subjek kedua tersebut 

dapat bermanfaat bagi subjek, sehingga subjek mampu menghadapi kehamilan 



 

 

115 

 

kali ini dengan tenang dan tetap waspada dengan kesehatannya selama hamil. 

Dukungan tersebut juga bisa dikatakan dapat membantu subjek untuk mengurangi 

tingkat kejadian stres. Kondisi stres pada ibu hamil sendiri dapat memicu 

Corticotrophin Releasing Hormone yang memiliki fungsi sebagai “tanda” bila 

persalinan akan tiba (Sijangga, 2010). Janin dalam rahim dapat merespon apa yang 

sedang dirasakan ibunya, seperti detak jantung ibu. Semakin cepat detak jantung ibu, 

semakin cepat pula pergerakan janin dalam rahim. Ibu hamil yang mengalami 

kecemasan atau stres maka detak jantung akan meningkat  dan dia akan melahirkan 

bayi prematur atau lebih kecil dari bayi normal lainnya bahkan mengalami keguguran 

(Arief, 2008).  

Pada ibu hamil yang menderita hipertensi, kecemasan yang dirasakan dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis ibu bahkan sampai ke kondisi janin. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Eisenberg (1996) bahwa ibu hamil yang mengalami hipertensi 

memiliki rasa cemas, senantiasa berfikir tentang kelangsungan kehidupan janin 

hingga masa persalinan. Kondisi seperti ini harus diperhatikan oleh ibu hamil yang 

mengalami hipertensi, karena resiko yang diakibatkan sangat beresiko terhadap 

kehamilannya. Salah satu cara yang dapat berfungsi untuk menurunkan tingkat stres 

atau kecemasan pada ibu hamil yang mengalami hipertensi adalah dukungan sosial, 

yaitu dukungan yang diberikan suami atau orang terdekat kepada ibu hamil yang 

mengalami hipertensi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendy 

dan Tjahjono (1999), yang menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat 

meyakinkan antara dukungan sosial dan kecemasan ibu hamil.  

Caplan 1981 (dalam Crider, 1983) menyatakan bahwa pemberian 

dorongan bertujuan agar individu mampu mengatasi situasi yang penuh tekanan 
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dan menenangkannya bahwa kehidupan akan kembali normal. Sarafino (1994) 

mengartikan dukungan sosial sebagai kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau 

bantuan yang diterima seseorang dari orang lain atau kelompok. Dukungan ini 

bisa datang dari sumber yang berbeda-beda, seperti pasangan atau kekasih, 

keluarga, teman, rekan kerja, dokter, dan organisasi kemasyarakatan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diperoleh kedua subjek 

tidak hanya berasal dari suami, namun lingkungan sekitar seperti anggota 

keluarga lain dan tetangga juga menyediakan dukungan bagi kedua subjek. Pada 

subjek pertama, anak kedua selalu membantu subjek melakukan pekerjaan rumah 

sehari-hari, hal ini berpengaruh terhadap subjek karena dapat meringankan beban 

subjek sehingga subjek meluangkan banyak waktu untuk beristirahat. Selain itu, 

mertua dan para tetangga sekitar rumah juga memperhatikan kondisi subjek 

selama hamil. Begitu juga dengan subjek kedua, keponakan subjek yang saat ini 

tinggal bersama subjek banyak membantu subjek dalam melaksanakan aktivitas 

subjek ketika subjek merasa kondisi badannya tidak baik.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting bagi 

kesehatan ibu hamil yang mengalami hipertensi. Bentuk-bentuk dukungan sosial 

(meliputi dukungan material, dukungan informasional, dan dukungan emosional) 

yang diperoleh ibu hamil yang mengalami hipertensi kurang lebih sama, namun 

terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada dukungan materi yang berupa masalah 

keuangan. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber penyedia dukungan (seperti 

suami) yang tidak mampu menyediakan dukungan materi berupa masalah 

keuangan. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga inilah yang dapat 

mempengaruhi ibu hamil yang mengalami hipertensi dalam memperoleh 

dukungan.  

Dukungan emosional yang diperoleh oleh ibu hamil yang mengalami 

hipertensi dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan. Ibu yang 

memperoleh lebih banyak dukungan emosional dari sang suami ternyata mampu 

mengurangi tingkat kejadian stres pada sang ibu, sehingga mengurangi 

Corticotrophin Releasing Hormone yang dapat menandai kelahiran sang janin 

sebelum waktunya. Kondisi seperti ini lah yang dapat membahayakan kehamilan sang 

ibu, dari janin lahir prematur, keguguran, bahkan sampai kematian ibu serta janin.   
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Dukungan yang diperoleh ibu hamil yang mengalami hipertensi ternyata 

tidak hanya didapat dari suami, akan tetapi dukungan juga diperoleh dari anggota 

keluarga lainnya serta lingkungan yang ada di sekitar ibu hamil yang mengalami 

hipertensi. Dukungan tersebut dapat berbentuk dukungan material dan dukungan 

emosional, akan tetapi dukungan yang seringkali muncul adalah dukungan materi, 

seperti jasa dan pelayanan.  

Kesehatan ibu hamil yang mengalami hipertsni dapat dipengaruhi oleh 

tingkat kesadaran dalam menjaga kondisi kehamilan sehingga resiko kematian 

dapat diturunkan. Ketika ibu tersebut tidak menyadari kondisinya, maka 

kehamilannya akan beresiko jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang 

menyadari kondisinya. Faktor pengetahuan juga menjadi satu hal yang penting 

pada kelangsungan perkembangan kehamilan. Dalam hal ini lah peran tenanga 

ahli sangat diperlukan. Akibat kurangnya informasi yang diberikan oleh tenaga 

ahli, ibu hamil yang mengalami hipertensi menjadi tidak mengetahui resiko 

kehamilannya kali ini.  

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran bagi ibu hamil yang mengalami hipertensi 

1. Ibu hamil yang mengalami hipertensi diharapkan dapat segera menyadari 

kondisi kesehatannya, termasuk keluhan-keluhan yang dirasakannya 

selama hamil. Ketika ibu tersebut menyadari adanya keluhan, maka 

diharapkan dapat segera mencari bantuan, baik kepada keluarga maupun 

dokter. Hal ini berguna sebagai penanganan dini bagi ibu hamil yang 
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mengalami hipertensi, sehingga dapat mengurangi komplikasi-komplikasi 

serius lainnya.  

2. Ibu hamil yang mengalami hipertensi diharapkan dapat bergerak secara 

aktif dalam mencari informasi mengenai kondisi serta resiko 

kehamilannya, baik kepada dokter ataupun bidan.  

3. Ibu hamil yang mengalami hipertensi diharapkan dapat mematuhi semua 

saran yang telah diberikan oleh keluarga atau dokter. Hal ini berguna 

untuk keselamatan serta keberlangsungan hidup sang ibu serta janin yang 

dikandung  

5.2.2. Saran bagi keluarga dan lingkungan sekitar 

1. Tanggap dengan kondisi yang sedang dialami ibu hamil yang sedang 

mengalami hipertensi 

2. Sebisa mungkin mampu menyediakan dukungan bagi ibu hamil yang 

mengalami hipertensi baik secara materi,  informasi maupun emosi 

5.2.3. Saran bagi tenaga ahli  

 Dokter dan bidan mempunyai peranan penting bagi ibu dengan 

kehamilan beresiko tinggi. Oleh karena itu, diharapkan bagi tenaga ahli (dokter 

dan bidan) untuk memberikan pelayanan yang maksimal, baik dalam bentuk jasa 

ataupun informasi. Salah satu bentuk pemberian informasi adalah dengan 

menginformasikan kepada ibu hamil yang disertai dengan hiperetensi mengenai 

perkembangan kesehatannya secara rutin. Dokter dan bidan juga diharapkan dapat 

menginformasikan kepada ibu hamil yang mengalami hipertensi mengenai resiko-
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resiko yang diakibatkan oleh hipertensi dalam kehamilan, sehingga ibu tersebut 

dapat waspada terhadap kondisi kehamilannya.  
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Nama                : MR (Subjek I) Kode Subjek               : MR190910 

Lokasi              : Rumah Subjek Kode Pewawancara    : IM190910 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 19 September 2010 

 Waktu Wawancara     : 10.00 – 12.00 

 

 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilakukan di rumah subjek, tepatnya di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut hanya 
terdapat satu set meja dan kursi. Pada dinding ruang tamu terdapat jam dinding dan sebuah kalender. 

Rumah subjek dapat digolongkan rumah yang cukup sederhana, dengan dua kamar, satu kamar mandi 
serta satu ruang yang digunakan untuk dapur. Lantai rumah subjek terbuat dari keramik berwarna putih 
polos. Keadaan di dalam rumah saat itu bisa dikatakan sepi, karena hanya ada subjek dan anak nya. Saat 

itu anak subjek sedang menonton TV di ruang belakang. Sedangkan suami subjek masih bekerja di sawah 
milik tetangganya. 

Keadaan Subjek secara Umum Pada saat pertama kali bertemu dengan peneliti, subjek tidak banyak bicara. Namun setelah selang 

beberapa waktu, subjek mulai bercerita. Subjek adalah seorang perempuan dewasa yang bisa dikatakan 
cukup kecil (tinggi subjek ± 150 cm). Subjek juga memiliki berat badan yang cukup kurus (39 kg) 

padahal saat itu subjek tengah mengandung dan memasuki usia kehamilan 4 bulan. Subjek mempunyai 
warna kulit kuning serta rambut yang mengombak dan tidak terlalu tebal. Pada saat itu subjek 
mengenakan pakaian berupa blus kotak-kotak dan rok pendek selutut warna abu-abu. Selama wawancara 

berlangsung, subjek menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.  

 
 

KODE BARIS TRANSKRIP OPEN KODING AXIAL KODING 

IM190910  Siang ibu?   

MR190910  Nggih mba   

IM190910  Pripun keadaan ibu?   
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MR190910  Sae mba   

IM190910 5 Maaf sebelumnya saya mangganggu ibu   

MR190910  Nggih mba...wong tadi itu namung ngobrol kalihan tanggi 

kok 

  

IM190910  Oiya ibu...saya mau tanya-tanya sebentar, saget nggih?   

MR190910  Nggih mba   

IM190910 10 Usia ibu sakniki pinten?   

MR190910  40 mba   

IM190910  Kegiatan ibu sehari-hari apa?   

MR190910  

 
15 
 

 

Biyen kulo kerja wonten pabrik mba..tapi sekitar setengah 

tahun mpun berhenti. Soale masuk rumah sakit, gejala 
stroke, tapi sakniki nggih wonten griyo mawon. Paling 
isuk bibar subuh, masak trus nyuci baju dan bersih-bersih 

griyo 

Kegiatan subjek sehari-

hari 

 

IM190910  Ibu melakukan sendiri?   

MR190910  
20 

 
 

 
 

Nggih mba, tapi biasane nggih dibantu kaleh putri. Subjek terbiasa dibantu 
anaknya yang kedua 

dalam mengurus 
pekerjaan rumah 

tangga 

Dukungan materi   
Dalam mengurus 

pekerjaan rumah 
tangga, subjek dibantu 

oleh anaknya yang 
kedua 

IM190910 25 Biasanya putri bantu apa?   

MR190910  Ya nyuci baju trus nyapu-nyapu rumah ngoten Contoh pekerjaan 
rumah yang dikerjakan 

oleh anak kedua subjek  

 

IM190910  Oiya...sing tinggal mriki sinten mawon bu?   

MR190910 30 Namung kulo, bapak, keleh Putri mba   

IM190910  Ibu asli mriki mawon?   
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MR190910  Kulo tunggul..bapak ingkang asli mriki.    

IM190910  Kalo bapak, sakniki teng pundi ibu?   

MR190910  Bapak taksih wonten sabin mba.    

IM190910 35 Sehari-hari nyambut wonten sabin?   

MR190910  Mboten...nggih sambilan mawon. Sehari-hari niku bapak 
becak wonten Jombang, tapi pas wayah sepi nggih 
kadang-kadang wonten bangunan, nggih wonten sabine 

tiyang. Pokoke sak wontene gaweyan 

Pekerjaan suami subjek 
sehari-hari 

 

IM190910 40 Putro ibu pinten?   

MR190910  2 mba, pertama perempuan, saking bapak pertama. 
Sampun gadah keluarga, sak meniko wonten Surabaya.  

Jumlah anak subjek  

IM190910  Kok bapak pertama?   

MR190910  

45 
 

 

Nggih...kulo niku nikah ping kaleh mba, tapi kaleh bapak 

pertama mpun pisah dangu. Kulo nikah pertama usia 17 
tahun trus ditinggal. Kulo ngopeni anak kulo piyambakan. 

Trus sakniki nggih kulo tinggal kaleh bapak sambung 

Riwayat perkawinan 

subjek 

 

IM190910  Kalo anak yang kedua ibu?   

MR190910  Nggih niki Putri mba   

IM190910 50 Usianya pinten ibu?   

MR190910  13 tahun, sampun kelas 1 SMP sakniki   

IM190910  Ooow..berarti niki kehamilan yang ke-3 nggih ibu?   

MR190910  
 

55 

Nggih mba, niki ingkang no 3 Saat ini subjek sedang 
mengandung anak 

kedua 

 

IM190910  Pertama ibu ngertos kalo hamil?   

MR190910  
 

 

Kulo niku penasaran, kok mboten mens, niku mpun 
wonten setunggal bulan langkung. Trus kulo tangklet 

mbak ngejangan niku, kan niku sekolah perawat nggih.  

Awal mula subjek 
mengetahui bahwa 

dirinya hamil 
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IM190910 60 Trus sanjang pripun?   

MR190910  Nggih sanjang ngeten ”paling isi iku mba mur”   

IM190910  Kulo kaget mba   

MR190910  Trus kulo ken tumbas alat tes kehamilan niku   

IM190910  Hasile pripun?   

MR190910 65 Hasile kulo paringne mba niku. Hasile mboten ketingal 
positif..trus sesuke ngoten kulo tes malih. Lha kok 
ketingal positif. Kulo nggih langsung ken teng bu bidan 

mba 

Awal mula subjek 
mengetahui bahwa 
dirinya hamil 

 

IM190910  Trus bu bidan sanjang nopo?   

MR190910 70 
 

 

Nggih positif mba, malah mpun masuk 2 bulan Awal mula subjek 
mengetahui bahwa 

dirinya hamil 

 

IM190910  
 

Ooo..jadi ketahuan hamil waktu masuk usia kehamilan 2 
bulan nggih bu? 

  

MR190910 75 

 
 

 
 

80 

Nggih mba..pas niku lak nggih tensi pindah, niku mawon 

tensi kulo mpun dukur mba 

Subjek mengetahui 

bahwa dirinya 
mengalami hipertensi 

dari bidan pada saat 
awal pemeriksaan 
kehamilan 

 

IM190910  Ooow nggih, emang tensine pinten ibu?   

MR190910  

 
 

85 

Terakhir teng bidan 190 mba. Makane bu bidan ngrujuk 

periksa langsung teng Rumah Sakit. Lek teng bidan, 
sanjange alat-alate mboten lengkap.  

Tekanan darah subjek 

mencapai 190. Subjek 
mengalami hipertensi 

dalam kehamilan 

 

IM190910  Ooow berarti awal ngertos lek hamil niku tensine mpun 
dukur nggih bu? 
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MR190910  Nggih mba   

IM190910  Sakdereng ibu KB mboten?   

MR190910 90 

 
 

 
 

95 

 
 

Riyen niku kulo nggih KB mba. Kulo nggih mimik pil, 

trus pernah suntik nopo. Malah riyen niku kulo pernah 
pijet teng dukun niku, kulo nyuwun piye carane kulo 

mboten gadah anak maleh 

Subjek mengikuti 

progam KB untuk 
mencegah dirinya 

hamil lagi. Subjek juga 
sempat pergi ke dukun 
untuk mencegah 

kehamilan di kemudian 
hari 

 

IM190910  Oalaah ngoten..trus hasile pripun?   

MR190910  

100 

Duko nggih niko...hehehe (sambil tertawa). Nggih buktine 

sakniki kulo taksih hamil.  

  

IM190910  Lha sakderenge niki ibu pake KB nopo?   

MR190910  Terakhir kulo mimik pil saking bidan. Niku sakderenge 
kulo gejala stroke niko, trus mantune sakit kulo mpun 

mboten mimik pil maleh 

Terakhir subjek 
menggunakan pil KB 

 

IM190910 105 Trus ibu pripun ngertos ibu hamil niku?   

MR190910  
 

 
 

110 

 
 

 
 

115 

Nggih kulo sempat kaget mba. Kulo niku kadang mikir, 
wong wis tuwo ngene kok sik hamil to. Opo tanggapane 

tonggo-tonggo. Nggih kadang kulo mikir niku mba, kulo 
isin kadang niku...(sambil tertawa). Tapi sakniki kulo 
mpun pasrah mawon mba, wong anak niku kan rejeki teko 

Gusti Allah  

Reaksi subjek ketika 
mengetahui dirinya 

hamil. Mengetahui 
bahwa dirinya hamil, 
subjek langsung syok 

dan tidak dapat 
menolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa 
subjek mengalami 
perubahan psikologis. 
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Perubahan keadaan 

seperti  ini bisa 
membuat subjek stres 

IM190910  Nggih nggih trus sakniki mpu pinten bulan bu?   

MR190910 120 

 

Masuk 4 bulan Usia kandungan subjek 

saat ini 

 

IM190910  Wonten keluhan nopo sakwisi hamil niki?   

MR190910  
 

125 
 

Kapan niko ngerasa pusing, ngelu, kulo mboten doyan 
maem ngoten lho mba. Wong maem roti kok muntah, 

gedang nggih muntah niku. Trus kaleh bu bidan diparingi 
obat, sanjange ben mboten muntah-muntah ngoten 

Perubahan dan keluhan 
yang dirasakan subjek 

ketika hamil 

 

IM190910  Trus wonten perubahan setelah minum obat niku?   

MR190910  Nggih alhmadulillah   

IM190910  

130 

Kalo perubahan-perubahan lain seperti gelisah atau 

merasa cemas, deg-degan ngoten ibu? 

  

MR190910  
 
 

 
135 

Mboten mba, tapi pas kulo perikso wonten RS niku kok 
hasile wonten sakit jantunge. Padahal kulo niku mboten 
ngeroso nopo-nopo. Sesak nggih mboten 

Menurut hasil 
pemeriksaan RS, 
subjek juga mengalami 

gangguan pada 
jantungnya 

 

IM190910  Lha trus kok wonten hasile jantung?   

MR190910  Duko mba, kulo nggih mboten ngertos. Tapi pas teng RS 

kulo niku mpun wedi ngoten lho.  

  

IM190910  Lha nopo wedi bu?   

MR190910 140 
 

 
 

Duko nggih, bingung mba kulo hehehe (sambil tertawa). 
Teng parkiran niku mpun katah tiyang ngoten trus kedah 

mriko-mriko ngurusi piyambakan. Dadi kulo niki 
bingungan mba 

Subjek merasa bingung 
jika berada pada situasi 

yang ramai dan tidak 
dikenal. Perubahan 
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145 
 

 
 
 

150 

perasaan seperti ini 

terjadi ketika subjek 
berada dalam 

keramaian dan di 
tempat umum yang 
belum dikenal 

sebelumnya 

IM190910  
 

Ooow nggih...Ibu wau kan sanjang kroso pusing trus 
mboten doyan maem, itu kira-kira kenapa ibu?  

  

MR190910  Duko nggih mba, hehehe (sambil tertawa)   

IM190910  Mungkin sempat kepikiran nopo ngoten?   

MR190910 155 

 
 

Mboten wonten, saestu mba. Kulo nggih ngeten.. Ya 

Allah...padahal aku iki yo ga mikir nopo-nopo, tapi kok 
ngeroso pusing ngoten lho mba. Kulo mpun pasrah mba 

  

IM190910  Pasrah pripun ibu?   

MR190910  

160 
 

 
 
 

165 

Nggih pasrah, kulo nyuwun mugi-mugi jabang bayine 

selamet...mboten wonten halangan. kulo nggih sanjang 
teng putri, nduuk doa’no ibu ben slamet..adike yo slamet. 

Kan pandangane tiyang-tiyang niku wis tuwek kok sik 
hamil meneh, ngoten mba. Kulo nggih kadang mikir 

Subjek sempat 

terbebani dengan 
kehamilannya kali ini, 

namun perlahan subjek 
dapat menerima dan  
saat ini subjek hanya 

bisa pasrah 

 

IM190910  Lho...sinten tiyange ibu?   

MR190910  
 

 
170 

 

Nggih mboten mba, kulo namung kepikiran mawon. 
malahan tonggo-tonggo sanjang ngeten ”wis to ojo mbok 

pikir. Lha yo ben arepe hamil, wong yo enek bojone” 
(sambil tertawa). Kulo nggih seneng mba lek tonggo-
tonggo saget nerimo ngoten 

Tetangga subjek 
memberikan dukungan 

kepada subjek ketika 
mengetahui dirinya 
hamil. Dengan ini, 

Dukungan emosi   
Tetangga subjek 

mencoba menenangkan 
pikiran subjek 
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175 
 
 

 
 

lingkungan sosial dari 

subjek menerima 
kehamilan subjek, 

sehingga dapat 
mengurangi tingkat 
kejadian stres pada 

subjek.  
 

IM190910 180 Oooh...jadi ibu sempat kepikiran niku?   

MR190910  Nggih kadang mba   

IM190910  Nggih ga apa-apa ibu, anak niku kan rejeki saking Allah.    

MR190910  

 
185 

Nggih mba, kulo mikir wong jenenge anak iku wis 

rejekine teko sing kuoso. Putri nggih pernah sanjang 
”bu..ibu..aq iki wis gede ngene kok arepe duwe adik”.  

Anak kedua subjek 

sempat menolak 
kehamilan ibunya 

 

IM190910  Trus gimana tanggapan ibu?   

MR190910  

 
 

190 
 
 

 
 

195 

 
 

 

Kulo nggih namun sanjang ”wis to nduk, anak iku yo 

rejeki teko gusti Allah” ngoten mba. Sakniki putri nggih 
mpun saget nerimo, malah kulo sering dibantu masak, 

nggih bersih-bersih rumah, kadang nggih nyuci mba 

Anak kedua subjek 

sudah bisa menerima 
kehamilan ibunya dan 

membantu subjek 
mengerjakan pekerjaan 
rumah. Keluarga subjek 

(anak kedua) sudah 
dapat menerima 
kehamilan subjek, 

sehingga mengurangi 
tingkat kejadian stres 

pada subjek 

 

IM190910  Ooo...jadi putri sudah bisa nerima ya ibu?   
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MR190910 200 

 
 

 

Nggih mba, wong kadang niku kulo didamelne susu 

mboten kulo ombe, putri langsung muring-muring ”ibu 
iki, susune wis tak gawekno, tapi ga d iombe” 

Anak kedua subjek 

memperhatikan 
kebutuhan subjek 

selama hamil  

Dukungan materi   

Anak kedua subjek 
membantu melayani 

kebutuhan subjek  

IM190910  Kenapa ga diminum ibu?   

MR190910 205 
 
 

 

Nggih kulo minum mba, tapi niku pas ketepakan dereng 
kulo minum. Tapi lek mpun muring-muring ngoten nggih 
kulo minum mba...mboten kebiasaan mba. Sakdurunge 

hamil kan kulo mboten terbiasa minum susu 

  

IM190910  
210 

Ya dibiasakan aja ibu..kan buat kesehatan ibu dan juga 
adik yang dikandung 

  

MR190910  Nggih mba   

IM190910  Tapi mboten ngerasa mual setelah minum susu?   

MR190910  Mboten mba, tapi nggih niku. kulo mboten terbiasa 
mawon 

  

IM190910 215 Berarti putri sering bantu-bantu ya ibu?   

MR190910  
 

 
 

220 

Nggih mba, kadang pas kulo nyuci niku putri nggih 
muring-muring. Putri sanjang teng bapake ”ibu iku lho 

pak, diomongi kok ga ngandel” 

Anak kedua subjek 
sering marah-marah 

jika subjek 
mengerjakan pekerjaan 

rumah 

 

IM190910  
 

Ya mungkin putri ga mau ibu sakit, apalagi ibu hamil 
gini? 

  

MR190910  

 
225 

 

 

Nggih mba, putri niku ngerteni ibuke. Nopo nggih dibantu 

Putri, makane nggih sering bantu. Tapi nggih kadang kulo 
piyambak ingkang nyuci. Kulo sanjang teng putri ”wis 
ben..ibu ae sing umbah-umbah put..moso ibu arepe 

tenguk-tenguk terus”. Masak nggih ngoten, biasane putri 

Anak kedua subjek 

membantu subjek 
mengerjakan pekerjaan 
rumah 

Dukungan materi   

Anak kedua subjek 
membantu subjek 
mengurus pekerjaan 

rumah 
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230 

bantu, tapi kadang-kadang putri bingung, arepe masak 

nopo. Nggih kulo sanjang, yo opo ae put, sak eneke. 
Eneke tempe, yo masak tempe  

IM190910  Berarti Putri dukung ibu nggih selama hamil?    

MR190910  

 
 

235 

 
 

Nggih mba, sembarange nggih dibantu Putri. Nggih 

alhamdulillah wonten sing bantu mba, nggih saget 
ngringakne pekerjaan ngoten lho hehehe (sambil tertawa) 

Anak kedua subjek 

membantu subjek 
mengerjakan pekerjaan 
rumah 

Dukungan materi   

Subjek merasa bahwa 
bantuan yang diberikan 
anaknya yang kedua 

dapat meringankan 
pekerjaannya 

IM190910  Trus kalo putri lagi sekolah, ibu di rumah sama siapa?   

MR190910  

240 
 

 

Paling nggih dikancani emak kalih adik kulo mba, bapake 

kan biasane becak wonten jombang. Kadang kulo nggih 
dolan mriko. Kulo lek kendel terus teng griyo niku 

bingung mba hehehe (sambil tertawa) 

Subjek ditemani oleh 

mertuanya dan adik 
iparnya ketika tidak ada 

orang di rumah nya 

Dukungan sosial   

sumber dukungan 
diperoleh subjek dari 

kelurganya 

IM190910  Emak dalemipun pundi?   

MR190910  
245 

Niki mba, sebelah pas. Emak niku morotuwo kulo, 
sakniki tinggal kaleh adik ipar kulo 

  

IM190910  Nggih nggih berarti katah sing ngancani?   

MR190910  

 
 

250 

 
 

 

Nggih mba, nggih Putri, kadang nggih emak. Lek dewean 

niku kulo bingung kudu lapo- lapo ngoten niku. Lek katah 
tiyang kan enak nggih mba. Trus kadang kulo nggih 
nonggo teng ngajengan mriku hehehe (sambil tertawa). 

Nggih namung ngobrol-ngobrol ngoten mba. Lha sinten 
maleh mba, wontene nggih niku. Bapake nggih taksih 

nyambut gawe to 

Sehari-hari subjek 

ditemani oleh 
keluarganya  

Dukungan sosial   

subjek merasa nyaman 
jika mempunyai 
banyak teman   

IM190910  Ooo nggih, lha putri ibu sing pertama?   

MR190910 255 Nopo mba, areke mpun mboten pernah wangsul. Ngabari   
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mawon mboten. Kulo niku kadang nggih kepikiran kaleh 

anak kulo niki. Moso ibue dewe kok yo ga tau disambangi 
to, kulo ngoten mba 

IM190910  Ooow ngoten, sakniki wonten Surabaya nggih?   

IM190910 260 Wonten nopo ibu, ibu kepikiran nopo?   

MR190910  

 
 

 
265 

 

 
 

Putri kulo niki lak pernah gadah hutang kaleh pakdene, 

kagem modal damel krupuk sanjange. Tapi sampe sakniki 
kok dereng mbalik. Pekde niku pengene duite mbalik 

kagem ngapiki omah. Lha kok nggih dereng mbalik 

Subjek terbebani 

dengan masalah anak 
pertamanya. Anak 

pertama subjek juga 
sudah lama tidak 
pulang untuk 

menjenguk orang 
tuanya di Jombang 

 

IM190910  Ibu mpun menghubungi?   

MR190910 270 Sampun mba, tapi mboten wonten balesan. Lek 

seumpomo teng Surabaya kan butuhne biaya. Kok nggih 
tego ngoten lho lho kaleh ibu-bapake mba 

  

IM190910  Mpun dangu mboten wangsul Jombang bu?   

MR190910  

275 
 
 

Nggih 2 tahunan mba, kulo namung ngempet mba. 

Kadang nggih brabak kulo niku 

Subjek menahan 

sendiri masalah yang 
terjadi anak 
pertamanya 

 

IM190910  Waktu ibu sakit pun mboten kundur?   

M190910  

280 
 

 

Mboten..wong HP ne niku malah dipateni. Duko mba, 

kok tego nggih kaleh ibue. Trus akhire ampilane niku 
bapake ingkang nambeli mba, tapi nggih dereng lunas, 

lumayan ketahe mba ampilane 

Usaha subjek untuk 

mengatasi masalahnya, 
namun tidak ada reaksi 

dari anak pertamanya  

 

IM190910  Ada perbedaan antara kehamilan yang sekarang dan yang   
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 sebelum-sebelumnya ibu? 

MR190910 285 

 

Nggih ngeroso lemes, pusing, mpun mboten doyan maem. 

Trus pas perikso niku tensi kulo kok dukur  

Kondisi kehamilan 

subjek saat ini  

 

IM190910  
 

Kalo waktu kehamilan yang pertama dan kedua 
bagaimana ibu? 

  

MR190910  

290 
 

Nggih mboten pernah mba. Alhamdulillan nggih gangsar 

niku  

Kehamilan saat ini 

berbeda kehamilan-
kehamilan sebelumnya 

 

IM190910  

 

Kalo gangguan-gangguan seperti keguguran misalnya 

ibu? 

  

MR190910  Nggih...alhamdulillah ga pernah mba   

IM190910 295 
 

Kalo waktu mengandung putri ibu? nopo wonten 
hambatan? 

  

MR190910  

 
 

Mboten mba, kulo sehat waktu niku. Bu bidan nggih 

sanjang, kulo sehat-sehat mawon. Sampe babaran niku 
alhamdulillan lancar 

Riwayat kehamilan 

subjek sebelumnya 

 

IM190910 300 
 

Berarti niki pengalaman pertama mengalami hipertensi 
waktu hamil nggih? 

  

MR190910  
 

Nggih, mulaine niku waktu sebelum hamil. Pas tensi kulo 
200 trus wonten gejala stroke 

  

IM190910  Niku sakdurunge hamil keadaan ibu?   

MR190910 305 
 

 
 

 
310 

 

Nggih niku sakdurunge hamil, kulo sampun ngedrop 
mba..tensi 200. Badan rasane kaku, mboten saget 

mlampah, kulo nyeret mba 

Kondisi subjek 
sebelum hamil. Dengan 

ini subjek pernah 
mengalami penyakit 

hipertensi kronik 
sehingga cenderung 
mengalami hipertensi 
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 selama hamil 

IM190910  Itu sebelum hamil ibu?   

MR190910  

315 

Nggih mba. Kulo mboten wantun ngamar, tapi kulo 

nyuwun obat jalan mawon. Kulo wedi mba lek teng RS 
niku. Kulo lak mpun pernah gejala stroke niku mba 

Subjek mengalami 

gejala stroke sebelum 
hamil 

 

IM190910  Jadi mulai ngerasa ngedrop waktu sebelum hamil nggih 

ibu? 

  

MR190910  
320 

 

Nggih mba, lha wong tensi kulo 200. trus mpun mboten 
saget nopo-nopo 

Sebelum hamil, 
tekanan darah subjek 

tergolong tinggi 

 

IM190910  Selama ini periksa mpun perikso teng pundi ibu?   

MR190910  
 

325 

Teng bidan, trus tensi inggil niku bu bidan sanjang ken 
teng rumah sakit, tapi susah mba pas niku dereng wonten 

surat Jamkesda 

Bidan menyuruh subjek 
untuk membuat surat 

Jamkesda 

 

IM190910  Susahe pripun?   

MR190910  
 

Padose niku lho angel, kedah teng kelurahan riyen, RT 
RW ngoten lho mba 

  

IM190910  Lha fungsinipun nopo bu?   

MR190910 330 

 

Nggih niku, damle perikso niku, tirose bidan ben 

ngringakne biaya niku 

  

IM190910  Trus sakniki mpun angsal bu?    

MR190910  
 

335 

 
 

Nggih sampun (sambil menunjukkan surat Jamkesda). 
Niki mawon angel nguruse mba. Pas teng Rumah Sakit 
nggih mbulet..mboten langsung dilayani. Enakan periksa 

di bidan mba. Wong niki surate nggih kudu dinyaraken 3 
bulan pindah 

Subjek menggunakan 
surat Jamkesda untuk 
mengurus biaya 

perawatan 

 

IM190910  

 

Oooow nggih nggih ibu, sing penting sakniki mpun 

wonten surate nggih. kalo untuk makanan, wonten saran 
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340 nopo saking bidan? 

MR190910  

 
 

 
345 

 

 

Nopo..paling bu bidan nggih sanjang mpun sah maem 

asin-asin bu Mur. Tapi nggih mboten wonten pantangan 
niku sanjange bu bidan. Bapak nggih sering sanjang, ojo 

mangan uyah akeh-akeh, engko tensine mundak hehehe 
(sambil tertawa) 

Suami subjek 

mengingatkan subjek 
untuk tidak memakan 

makanan yang 
mengandung garam 
berlebihan 

Dukungan informasi   

suami subjek 
mengingatkan subjek 

untuk tidak memakan 
makanan yang 
mengandung banyak 

garam 

IM190910  Kalo riwayat dari keluarga ibu?   

MR190910  Maksudnya mba?   

IM190910 350 
 

Riwayat keluarga, misalnya apakah ada anggota keluarga 
lain yang pernah mempunyai hipertensi? 

  

MR190910  Ooow nggih wonten mba   

IM190910  Siapa ibu?   

MR190910  
355 

 

 
 

Mbakyu kulo sing pertama, tapi sampun sedo mba. 
Sedone nggih teng RS kok mba. Riyen niku kulo sampun 
pernah hipertensi, pas putri umur pinten nggih. Kok 

kesupen kulo. Bapake niku pernah sanjang, ibumu iku 
nurun mbakyune Put hehehe (sambil tertawa) 

Riwayat hipertensi 
dalam keluarga subjek 

 

IM190910  Ooow, kira-kira putri umur berapa ibu?   

MR190910 360 

 
 
 

 

Pinten nggih, pokoke Putri mpun ageng kok mba. Sekitar 

7 tahunan 

Subjek mengalami 

tekanan darah tinggi 
pada saat anak 
keduanya berusia 7 

tahun 

 

IM190910 365 Rasane pripun ibu lek mpun ngdrop ngoten?   

MR190910  Nggih pusing, mbliyut ngoten mba.    

IM190910  Trus anggota badan yang lain, mata misalnya. Apa ada   
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perubahan? 

MR190910  

370 

Mboten niku, paling nggih berkunang-kunang..tapi lek 

mersane nggih taksih jelas 

  

IM190910  Tadi kan ibu bilang, kalo merasa pusing. Trus kalo 
ngerasa pusing gitu gimana ibu? 

  

MR190910  Nggih teng bidan mba   

IM190910  Periksa terakhir berapa tensi ibu?   

MR190910 375 200. Niku perikso wonten RS. Hasil pemeriksaan kok 

malah wonten jantung..padahal kulo mboten ngeroso 
sesak. Kulo nggih mboten gadah jantung sakderenge 

  

IM190910  Selain pusing, apa pernah merasakan gejala-gejala lain?   

MR190910  

380 
 

 
 
 

385 

Nggih mboten..namung pusing, tapi kulo sambat mawon. 

Ya Allah kok rasane mboten enak ngene. Trus pas bu 
bidan sanjang ken perikso wonten RS, kulo kaget hasile 

niku wonten jantunge mba. Padahal kulo mboten gadah 
riwayat jantung. Selama periksa wonten bu bidan nggih 
mboten sanjang nopo-nopo, bu bidan namun sanjang lek 

kulo gadah hipertensi trus kedah perikso wonten RS 

  

IM190910  Trus menurut ibu, apa bedanya periksa di bidan dan di 
RS? 

  

MR190910  Enakan di bidan mba, lek RS niku susah   

IM190910  

390 

Trus setelah ini kira-kira mau tetap periksa di bidan nopo 

pindah ke RS? 

  

MR190910  
 

 
 

Nggih sanjange bu bidan niku lek RS alat-alate lengkap 
mba. Tapi kulo nyuwun periksa wonten bidan mawon 

mba.  

Alasan bidan merujuk 
subjek ke RS karena 

fasilitas di RS lebih 
memadahi 

 

IM190910 395 Kenapa ibu?   
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MR190910  

 
 

Bu bidan niku enak, celak mba.bayaripun nggih murah, 

namung 15 ribu. Lek teng RS kan tebih, kedah ngurus 
surat-surat 

  

IM190910  

400 

Ooo..berarti ngerasa lebih nyaman perisa di bidan nggih 

ibu? 

  

MR190910  
 

Nggih mba, lek teng bu bidan niku mpun mboten sah 
wira-wiri ngoten lho. Kan kulo saget sepedaan piyambak 

  

IM190910  Kok sepedaan sendiri ibu?   

MR190910  

405 
 
 

 

Lek mboten wonten bapake, kan kadang bapake niku 

becak wonten jombang, kadang nggih wonten sabine 
tiyang.  

Karena suami subjek 

sedang bekerja, maka 
terkadang subjek pergi 
ke bidan sendirian 

dengan menaiki sepeda 

 

IM190910  Kan bisa nunggu sampai bapak pulang ibu?   

MR190910 410 
 

Nggih mba, kadang niku nggih diboncengne bapake. 
Biasane bar maghrib wonten bidane 

  

IM190910  

 

Tapi selama ini ibu pernah ga tanya-tanya ke bu bidan 

masalah hipertensi? 

  

MR190910  Sanjange bu bidan nggih gawane jabang bayi niku mba   

IM190910 415 Ooo...menurut bu bidan niku bawaan bayi nggih?   

MR190910  Nggih mba   

IM190910  Bawaan bayi memang bisa...tapi kalo ibu punya masalah 
kesehatan kan bayi juga bisa merasakan 

  

MR190910  

420 

Ooo..ngoten nggih mba. Nggih mba, kulo nggih mpun 

pasrah mawon. Wong mati urip sing gawe yo Gusti Allah 

  

IM190910  Nggih ibu. Sampai saat ini apa yang ibu tahu mengenai 
hipertensi? 

  

MR190910  Nggih, namung tensi dukur mawon mba...hehehehe Subjek tidak  
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425 

(sambil tertawa) mengetahui informasi 

mengenai hipertensi 

IM190910  
 

Trus bu bidan apa  pernah kasih tau ibu apa resiko dari 
hiepertensi? 

  

MR190910  

 
430 

 

Mboten pernah mba. Pokoke bu bidan niku namung 

sanjang kalo tensi kulo dukur. Trus kedah rujuk teng RS, 
soale teng bidan niku alate mboten lengkap, lebih lengkap 
teng RS sanjange  

Subjek tidak 

mengetahui resiko dari 
hipertensi selama masa 
kehamilan 

 

IM190910  Tapi selama ini bu bidan banyak bantu nggih ibu?   

MR190910  
 

435 

Nggih, malah bu bidan sanjang nek wonten keluhan-
keluhan nopo langsung dateng mriki. Bu bidan niku enak 
tiyange mba, nggih grapyak kaleh sinten mawon 

  

IM190910  

 

Itu tadi kan tanggapan dari bidan? Kalo saking keluarga 

pripun? 

  

MR190910  
 

Nggih mba, bapak nggih bantu. Keluarga laen nggih 
bantu  

  

IM190910 440 

 

Ooow nggih, tanggapane bapak pas ibu hamil niku 

pripun? 

  

MR190910  
 

 
445 

 

 
 

 
450 

 

Kulo sanjang kan teng bapake, pak aku iki positif lho. 
Bapake malah sanjang yo wis lho, ga popo bu. Nggih 

seneng mawon mba. Malah sanjang ngeten ”wis besok 
ngarit nang sawah karo bapak yo le” hehehehe (sambil 
tertawa). Trus kulo nggih sanjang lek kulo gadah darah 

tinggi niku. Bapake ngomong, yo mugo-mugo ae selamet 
kabeh, diparingi waras. Kan iso gawe konco Putri bu. 

Sanjange tiyang jowo lek dewean niku kan mboten apik 
nggih Tapi kadang kulo isin nggih mba, mpun tuwo 
ngoten lho umure. Bapake malah sanjang ngoten, wong 

Reaski suami subjek 
ketika mengatahui 

subjek hamil. Keluarga 
subjek (suami)  
menerima kehamilan 

subjek, sehingga 
mengurangi tingkat 

kejadian stres pada 
subjek. Subjek 
mendapatkan dukungan 
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455 
 
 

kutho iku malah tuwek-tuwek yo akeh sing meteng  emosi dari suami 

karena telah 
diperhatikan sehingga 

individu dapat 
menghadapi masalah 
dengan baik 

IM190910  Ooow  nggih, bapak seneng nggih?   

MR190910  

460 
 

 
 

Nggih mba, riyen niku bapak nggih sering digojloki kaleh 

konco ”wis ndang duwe anak meneh, mosok anak mek 1 
tok”. Ngoten mba, malah ken nambah maleh hehehe 

(sambil tertawa). Bapak nggig namung mesem ngoten 
mawon 

  

IM190910  Nggih nggih ...Kalo masalah kebutuhane ibu pripun?   

MR190910 465 

 
 
 

 
470 

Bapake niku malah sering muring- muring lek kulo 

mboten maem nopo mboten minum susu. Bapak nopo 
nggih kadang lek mboten repot ngancani teng bidan niku. 
Kan bu bidan nggih sanjang lek perikso kedah kalih 

bapake. Nggih sakniki kulo diterne bapake nek teng bidan 

Suami subjek 

memperhatikan 
kebutuhan subjek 

Dukungan emosi   

suami subjek 
mempedulikan 
kebutuhan subjek saat 

hamil 
Dukungan materi   

terkadang jika suami 
subjek tidak sibuk, 
suami subjek yang 

mengantar subjek 
kontrol 

IM190910  Masalah biaya pripun ibu?   

MR190910  

 
 

Nggih sedoyo bapake mba, kulo lak mpun mboten kerjo 

se mba. Trus bu bidan kan ngrujuk teng RS, makane bu 
bidan sanjang kedah golek surat jamkeda. Sanjange ben 

Biaya perawatan 

ditanggung oleh suami 

Dukungan materi   

semua biaya 
pemeriksaan kehamilan 
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475 

 

biayane ga abot mba ditanggung oleh suami 

subjek 

IM190910  Kalo di bidan biaya nya gimana ibu?   

MR190910  
 

Lek teng bidan niku lumayan murah. 15 ribu mpun 
perikso sak obate.  

  

IM190910 480 

 

Trus sekarang kan sudah ada surat jamkesda, sudah 

pernah periksa ke RS ibu? 

  

MR190910  
 

 

Sampun, nembe pisan niku. Awale perikso teng 
puskesmas niku tensi kulo 190..lha kok sampe RS 

langsung 200 

  

IM190910 485 Trus biayanya gimana ibu?   

MR190910  Nggih niku namung bayar karcis antri wonten poli ibu 
anak kalih poli jantung. Tapi nunggu suwi mba, kok 

mbulet ae ngoten lho 

  

IM190910  Lho lek teng  RS ngoten di antar sinten ibu?   

MR190910 490 
 
 

 

Bapake mba Suami subjek 
mengantarkan subjek 
periksa ke RS 

Dukungan materi   
suami subjek 
mengantar subjek ke 

RS 

IM190910  Oooo..bapak nggih nyempatne nganter nggih?   

MR190910 495 Nggih mba   

IM190910  Rasanya gimana ibu?   

MR190910  
 

 
500 

Ngeroso aman mba..kan wonten sing ngancani. Tapi pas 
teng RS niku bapake nunggu wonten parkiran. Lha kulo 

lak bingung nggih. Antri karcis trus obat niku kulo 
piyambak hehehe (sambil tertawa). Trus kulo sanjang 

bapake, sesuk titipno ae sepedamu nang parkiran.  

Subjek merasa bingung 
karena suaminya tidak 

menemani periksa dan 
hanya menunggu di 

parkiran RS 

Dukungan emosi   
subjek merasa aman 

jika ditemani oleh 
suami 

IM190910  Lha bapak ngertos mbote lek ibu sakniki tensinepun   
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 dukur? 

MR190910  

505 

Nggih ngertos mba, ket awal hamil niku nggih mpun 

ngertos 

  

IM190910  Trus pripun tanggapane?   

MR190910  
 

 
510 

 
 
 

 
515 

 
 

Lek bapak niku paling ngelikne kulo mpun maem sing 
asin-asin hehehe (sambil tertawa). Wong selama hamil 

niku tempe tahu kulo godog mba, tapi kok mboten wonten 
perubahan nggih 

Suami subjek 
mengingatkan subjek 

untuk tidak memakan 
makanan yang 

mengandung garam 
berlebihan 

Dukungan informasi   
suami subjek selalu 

mengingatkan subjek 
untuk tidak memakan 

makanan yang 
mengandung garam 
berlebihan. Subjek pun 

akhirnya tidak pernah 
memasak masakan 

yang mengandung 
garam berlebihan 

IM190910  Tapi kalo informasi tentang gimana hipertensi, bapak tahu 
tidak? 

  

MR190910 520 

 
 

 

Mboten mba, paling nggih niku mboten angsal maem 

asin-asin. Biasane niku lek kulo masak kulo ken ngicipi 
bapake.  

Suami subjek tidak 

mengetahui banyak 
informasi mengenai 

hipertensi 

 

IM190910  
525 

Oooo nggih nggih...lha biasane bapake wangsul saking 
sabin jam pinten ibu? 

  

MR190910  Nggih sekedap maleh mba, wong kerjoan niku nggih sak 

wontene. Nggih becak, nggih wonten sabin, wonten 
bangunan. Mengke lek mpun sepi becake nggih wangsul 
mba 

  

IM190910 530 Hubungan kaleh bapak sae-sae mawon kan bu?   
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MR190910  Nggih mba. Kulo niki mboten pernah tukaran mba   

IM190910  Adem ayem ngoten nggih ibu? hehehehe..(sambil tertawa)   

MR190910  

 
535 

 

Nggih mba, mboten pernah. Kulo wedi tukaran mba, 

mengke lek tuman. Malah tonggo-tonggo niku sanjang 
ngeten ”kok ga tumon kowe tukaran yo mba mur”. Lha 

lapo tukaran nggih..kulo mending meneng ae mba 

Subjek tidak pernah 

bertengkar dengan 
suami selama ini 

 

IM190910  Kalo waktu hamil niki, emosi ibu pripun?    

MR190910  
 

540 

Nggih kadang pengen ngamuk-ngamuk ngoten mba, tapi 
dipikir-pikir yo lapo aku ngamuk, engko malah garai 

tensiku mundak hehehehe (sambil tertawa) 

Subjek merasakan 
emosinya naik saat 

hamil 

 

IM190910  Contone pripun ibu?   

MR190910  
 

 

Nggih kadang kulo niku bengok-bengok lek ngomong 
kaleh putri, sampe putri niku mangkel. Padahal maksud 

kulo niku mboten ngamuk.  

  

IM190910 545 Lha kenapa kok ibu sampe bengok-bengok?   

MR190910  
 
 

 

Nggih kadang niku omongane angel  Emosi subjek 
terkadang naik jika 
anak kedua subjek 

susah untuk dinasehati  

 

IM190910 550 Ooow...ngoten. Nggih ibu langsung ngomong aja ke putri 
kalo wonten masalah 

  

MR190910  

 
 

560 
 
 

 

Mboten mba, biasane kulo ngempet  Subjek mengaku jika 

ada masalah, dia lebih 
memilih untuk diam. 

Dengan ini keterbukaan 
antar keluarga subjek 
belum terjalin dengan 

baik 
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IM190910  Lho kok malah diempet?   

MR190910 565 

 
 

Lha kadang kongkonane niku angel mba. Kulo nggih 

mpun sanjang teng putri, wis to nduk awake dewe iki 
wong ra duwe, saeneke opo yo diterimo 

  

IM190910  Nggih mboten usah diempet ibu?   

MR190910  

570 

Nggih mba, kulo kadang mikir opo kok tak pikir malah 

garai tensiku dukur maneh hehehe (sambil tertawa) 

  

IM190910  
 

Pokoknya kalo ada uneg-uneg langsung diomongkan aja 
ibu? 

  

MR190910  Nggih mba   

IM190910  Trus biasanya kalo ada uneg-uneg ngomong ke siapa ibu?   

MR190910 575 

 
 

 
 

580 

 
 

Nggih kadang teng bapake mba, tapi lek riyen seringan 

kulo empet 

Subjek mengaku jika 

ada masalah, dia lebih 
memilih untuk diam. 

Subjek belum mampu 
membuka diri atau 
mengutarakan 

masalahnya kepada 
anggota keluarga 

 

IM190910  Trus tanggapane pripun lek disambati ngoten?   

MR190910  

585 
 
 

 

Nggih bapake nrimo mawon, kadang nggih namung 

meneng ngoten mba. Bapak niku mboten katah omonge, 
bodo kaleh kulo 

Suami subjek tidak 

memberikan umpan 
balik jika subjek 
mengeluhkan 

masalahnya 

 

IM190910  Trus kalo bapa namung diem ngoten ibu pripun?   

MR190910 590 Nggih pripun mba hehehe (sambil tertawa). Nggih kulo 
meneng mawon, paling masalahe nggih ilang- ilang dewe 
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mba 

IM190910  Pokoke kesehatane trus dijaga mawon nggih ibu   

MR190910  Nggih mba   

IM190910 595 Trus rencana setelah lahiran mau balik kerja lagi di 
pabrik? 

  

MR190910  
 

 

Mboten ngertos mba, wong keadaane ngoten niki. Soale 
kerjaane niku abot mba. Pinten-pinten kilo kulo gendongi 

piyambak 

  

IM190910 600 Ooo...bisa jadi ibu kecapekan karena kerjaan   

MR190910  
 

Sanjange nggih ngoten. Mpun gaweane abot trus nggih 
kadang kulo ngempet 

  

IM190910  Trus kira-kira mpun pirang wulan mboten kerja?   

MR190910  

605 
 

 
 
 

610 

Nggih sekitar setunggal tahunan mpun mboten kerja 

wonten pabrik. Tapi kulo nggih pados-pados gawean mba, 
nggih rewang-rewang teng daleme tiyang mba, nyapu, 

masak, nggih umbah-umbah. Pokoke saget gawe tambah-
tambah mba. Lha pripun wong bapake niku paling angsale 
becak nggih 5000, paling pol nggih 10000. Malah kadang 

mboten angsal mba 

Setelah berhenti 

bekerja, subjek 
mencari-cari pekrjaan 

lain untuk membantu 
perkeonomian keluarga 

 

IM190910  Niku sehari nggih?   

MR190910  Nggih mba, tapi mboten mesti   

IM190910  Tapi setelah hamil mpun kendel teng dalem nggih ibu?   

MR190910  
615 

 
 

 

Nggih mba, namung masak, nyapu, umbah-umbah. Kulo 
malah bingung kok mba. Soale biasane kan nyambut 

gawe, niki malah ken kendel wonten griyo 

Setelah hamil, subjek 
tidak bekerja lagi dan 

hanya mengerjakan 
pekerjaan rumah 

tangga 

 

IM190910  Ooow..ngoten. Bu...niki kan sampun siang. Kulo bade   
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620 nyuwun pamit rumiyin.  

MR190910  Lho kok keseso mawon mba   

IM190910  Nggih..kapan-kapan kulo maen mriki maleh kok   

MR190910  Ooow..nggih mba   

IM190910  Matursuwun nggih bu   

MR190910 625 Nggih sami-sami   
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Nama                : MR (Subjek I) Kode Subjek               : MR201110 

Lokasi              : Rumah Subjek Kode Pewawancara    : IM201110 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 20 November 2010 

 Waktu Wawancara     : 12.30 – 13.00 

 
 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilakukan di rumah subjek, tepatnya di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut hanya 

terdapat satu set meja dan kursi. Rumah subjek dapat digolongkan rumah yang cukup sederhana, dengan 
dua kamar, satu kamar mandi serta satu ruang yang digunakan untuk dapur. Lantai rumah subjek terbuat 

dari keramik berwarna putih polos. Keadaan di dalam rumah saat itu bisa dikatakan sepi, karena hanya 
ada subjek dan anaknya. Saat wawancara, anak subjek sedang berada di dalam kamarnya. Sedangkan 
suami subjek masih bekerja di sawah milik tetangganya.  

Keadaan Subjek secara Umum Pada pertemuan kedua ini, peneliti tidak mengadakan janjian terlebih dahulu dengan subjek. Peneliti pun 

langsung mendatangi rumah subjek dan meminta kesediaan subjek untuk diwawancarai. Subjek sudah 
mulai akrab dengan peneliti, tanpa peneliti bertanya, subjek langsung bercerita bahwa ia baru saja opname 

di RS karena tekanan darahnya yang naik, yaitu 210. Tidak banyak perubahan pada diri subjek dari segi 
fisik, yaitu masih sama dengan saat peneliti melakukan pertemuan pertama kali. Bahkan untuk usia 
kehamilan subjek yang memasuki bulan ke-6, sangat tidak terlihat bahwa saat ini subjek sedang 

mengandung dan subjek pun terlihat kecapekan pada saat itu. Pada saat itu subjek mengenakan pakaian 
berupa kaos bermotif bunga, berwarna merah dan rok selutut warna krem. Selama wawancara 

berlangsung, subjek menggunakan bahasa Jawa.  
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KODE BARIS TRANSKRIP OPEN CODING AXIAL CODING 

IM201110  Siang ibu?   

MR201110  Nggih mba   

IM201110  Gimana kesehatan ibu?   

MR201110  Alhamdulillah mba, nggih ngeten niki   

IM201110 5 

 

Sanjange tanggi-tanggi kok habis opname di RS nggih 

bu? 

  

MR201110  
 

 
10 

 
 
 

Nggih mba...ngamar wonten RS Jombang Subjek harus masuk 
RS pada saat tekanan 

darahnya naik. 
Perawatan di RS 

bertujuan utnuk 
menurunkan tekanan 
darah subjek 

 

IM201110  Kok bisa sampe ngamar ibu?   

MR01110 15 

 
 

 

Perikso terakhir niku tensi kulo 210 mba. Trus akhire 

kengken ngamar 

Pada usia kandung 

masuk 6 bulan, 
tekanan darah subjek 

naik hingga 210  

 

IM201110  Periksone wonten pundi ibu?   

MR201110 20 
 

 
 

Nggih wonten RS. Sakjane kulo nyuwun obat jalan 
mawon, tapi kaleh dokter mboten angsal, kulo kengken 

ngamar. Kulo niku wedi mba lek ngamar. Trus kulo nggih 
di nopo niku, ditingali bayi ne niku lho mba?  

  

IM201110  Nopo bu? USG to?   

MR201110 25 Ooow..nggih   
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IM201110  Trus hasile pripun? Sae wamon to?   

MR201110  

 
 

Nggih alhamdulillah mba…tapi kulo mboten tangklet-

tangklet bayine wedok nopo lanang. Kulo mpun pasrah, 
sak leh maringi sing kuoso...hehehe (sambil tertawa) 

  

IM201110 30 Lha pinten dinten ngamare?   

 MR201110  

 

5 dinten kulo ngamar, kulo wedi mba diperikso-perikso 

ngoten niku 

  

IM201110  Lha krosone pripun bu?   

MR201110  
35 

 

Nggih kroso abot ngoten lho mba Keluhan fisik yang 
dirasakan subjek pada 

saat opname di RS 

 

IM201110  Kira-kira kenapa kok sampe kambuh lagi?   

MR201110  Sanjange doktere niku kok kakehan pikiran ngoten mba   

IM201110  Lha ibu mikirne nopo?   

MR201110 40 
 

 

Nopo mba, wong cilik ngene iki paling nggih mikir 
butuh...hehehe (sambil tertawa) 

Subjek terbebani 
dengan keperluan 

sehari-hari 

 

IM201110  Butuh pripun maksude ibu?   

MR201110  
45 

 
 
 

 
50 

 
 

Nggih kebutuhan sehari-hari mba. Lha sakniki kan kulo 
mpun mboten nyambut gawe, namung bapake mawon. 

Dadi tanggungane bapak sedoyo sakniki. Kebutuhan ben 
dintene kan nggih katah to mba. Nopo maleh kulo ngamar 
niki 

Kebutuhan sehari-
hari yang banyak 

membuat subjek 
terbebani dengan 
masalah tersebut. 

Suami menanggung 
kebutuhan keluarga, 

termasuk pada saat 
subjek opname 

Dukungan materi   
selama ini suami 

memenuhi kebutuhan 
subjek  

IM201110  Lha emang selama opname biaya ditanggung sinten?   
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MR201110  

55 
 

Nggih damel Jamkesda niku mba...totale wingi niku 600. 

Niku namung gawe ngamare tok, tapi obat-obatane 
dereng 

  

IM201110  Ooow..berarti mpun mboten bayar nggih?   

MR201110  Mboten mba..obat-obatane sing teng RS mboten wonten 

nggih kulo padoske teng apotek jobo 

  

IM201110 60 Ooow ngoten. Trus sinten sing numbaske obat bu?   

MR201110  
 

 
 

65 

 

Nggih bapake mba. Lha sinten maleh mba. Kulo mpun 
mboten gadah cekelan arto hehehe (sambil tertawa). Sik 

tas niku obate 80 ribu, tapi kulo namung nebus setengahe, 
55 ribu mba. Nggih pokoke kulo tebus sak sagete mba, 
sing penting kulo saget mimik obate niku 

Selain mendapat 
bantuan dari 

Jamkesda, suami 
subjek lah yang 
menanggung biaya 

pengobatan.  

Dukungan materi   
biaya pengobatan 

ditangung oleh suami 
subjek 

IM201110  
 

Nggih nggih. Sakdurunge ngamar niku periksone wonten 
pundi? 

  

MR201110  

70 
 

 
 
 

75 

Kulo sakniki perikso wonten RS terus mba. Kalih minggu 

pindah niku kulo perikso teng RS. Ingkang nyanjangi 
nggih doktere RS. Tensi kulo niku mundak nggih mudun. 

Wong kapan niko mpun pernah 110, tapi kok mundak 
malih mba. Doktere niku sanjang ”bu mariya kok tensine 
dukur terus niki pripun”. Lha kulo jawab nggih pripun bu, 

ngoten niki eneke hehehe (sambil tertawa) 

Saat ini subjek selalu 

memeriksakan 
kehamilannya ke RS 

 

IM201110  Trus setelah ngamar gimana, wonten perubahan?   

MR201110  
 

 
80 
 

Nggih alhamdulillah, kan obate kulo minum terus. Tapi 
nggih niku taksih ngeroso abot ngoten lho mba. Anteb 

rasane 

Meskipun sudah 
minum obat yang 

diresepkan dokter, 
subjek masih merasa 
kepalanya berat 
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IM201110  Ooow..obat jalan ngoten nggih?   

MR201110  Nggih...   

IM201110  Dipun minum terus to bu?   

MR201110 85 Nggih mba. Wong niki ditambahi obat jantung nopo mba   

IM201110  Kok obat jantung?   

MR201110  Nggih, kulo mboten ngertos   

IM201110  Rasane pripun?   

MR201110  Kulo mboten kroso nopo-nopo mba   

IM201110 90 Dokter sanjang nopo mawon bu?   

MR201110  Nopo, namung ken jogo maeme ojo kakehan garame   

IM201110  
 

Selain niku, mungkin tentang kesehatan bayi nopo waktu 
melahirkan besok? 

  

MR201110  

95 
 

 
 
 

100 

Dokter sanjang lek tensine tetep dukur, kedah operasi 

caesar. Tapi kulo niku wedi mba urusan kaleh RS. Kulo 
wedi ngamar mba, dredeg ngoten lho rasane. Wong kulo 

sempet diseneni kaleha doktere, nggih goro-goro kulo 
mboten purun ngamar niku. Doktere nggih mpun wanti-
wanti kaleh kulo, pokoke setelah ngelahirne niki kulo 

kudu KB 

Subjek merasa takut 

jika sedang berada di 
RS 

 

IM201110  Lha nopo ibu?   

MR201110  
 

 
105 

Nggih kersane mboten hamil maleh ngoten lho mba. Kan 
kulo nggih mboten sengojo nggih mba, wong anak niku 

nggih rejeki saking Gusti Allah. Kulo mpun pasrah 
mawon mba sakniki, kulo mboten mikir nopo-nopo maleh 

  

IM201110  

 

Nggih nggih. Selama ngamar, sinten ingkang biasa 

nunggu? 

  

MR201110  
 

Kulo ijenan mba. Bapake namung ngancani lek bengi. 
Lha pripun, bapake kan nggih nyambut gawe  

Suami subjek 
menemani subjek 

Dukungan materi   
subjek ditemani suami 
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110 

 
 

pada saat subjek 

menjalani perawatan 
di RS 

ketika sedang dirawat di 

RS 

IM201110  Pripun ngoten niku lek dikancani?   

MR201110  

115 
 
 

 

Nggih aman ngoten mawon. Kan kulo niku bingungan 

mba lek mpun teng RS. Wedi ngoten lho kulo.  

Selama menjalani 

perawatan di RS, 
subjek merasa aman 
jika ditunggu oleh 

suami  

Dukungan emosi    

subjek merasa aman jika 
ditemani suami dan 
subjek pun menjadi tidak 

mudah bingung 

IM201110  Putri mboten nyambangi?   

MR201110 120 
 

 
 

 
125 

 

Mboten mba, paling emak niku ngancani sedeluk, enjing 
nopo siang ngoten. Kan nggih udan mba terus, kulo sakno 

mawon  

Mertua subjek 
terkadang menjenguk 

subjek di RS 

Dukungan materi   
mertua subjek juga 

menemani subjek ketika 
sedang dirawat di RS. 

Namun mertua subjek 
hanya menemani subjek 
di siang hari 

IM201110  

 

Ooow..ngoten. Rasane pripun lek mboten wonten 

koncone? 

  

MR201110  
130 

 

Kulo niku wedi ngoten lho mba...padahal nggih wonten 
koncone sing sak kamar 

Subjek merasa takut 
jika sedang berada di 

RS 

 

IM201110  Konco sinten?   

MR201110  
 

Niku lho pasien-pasien liyane. Kan kamare niku dicampur 
kaleh tiyang-tiyang 

  

IM201110 135 

 

Trus pasien laene nggih ditunggoni kaleh saudarane 

mboten? 

  

MR201110  Nggih ditunggoni. Malah kulo niku ditangkleti tiyang-   
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140 

 

tiyang ngeten ”lha sedereke pundi lho bu, kok mboten 

wonten sing nunggoni”. Nggih kulo guyu mawon 
mba..lha pripun kan bapake nggih kerjo. Putri nggih 

sekolah 

IM201110  Trus tonggo-tonggo wonten sing jenguk mboten?   

MR201110  
 

145 

 

Mboten mba...tonggo-tonggo niku nyambangi pas kulo 
mpun wangsul saking RS. Wong mba ngajengan mriku 
nangis ningali keadaan kulo. Sanjang ngeten ”wos mba 

mur, ojo loro- loro meneh, aku ora tego deloke” 

Tetangga subjek 
datang ke rumah 
subjek untuk melihat 

kondisi subjek 

Dukungan emosi   
tetangga subjek 
menengok subjek setelah 

subjek pulang dari RS 
dan merasa iba setelah 

melihat kondisi subjek 

IM201110  Ooow...ngoten   

MR201110  
 

Kulo nggih mboten purun sakit mba...hehehe (sambil 
tertawa) 

  

IM201110 150 

 
 

Nggih ibu..mboten wonten tiyang kok seneng 

sakit..hehehe (sambil tertawa). Kok ibu ketok capek 
ngoten nopo? 

  

MR201110  Mboten nopo-nopo mba, namung abot ngoten lho   

IM201110  Ooow nggih sampun jenengan istirahat mawon bu   

MR201110 155 Mboten nopo-nopo mba   

IM201110  Mboten bu, sakniki jenengan istirahat mawon. dipun jogo 

kesehatane nggih. Kulo tak nyuwun pamit mawon 

  

MR201110  Ooow nggih mba hehehe (sambil tertawa)   
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Nama                : MR (Subjek I) Kode Subjek               : MR111210 

Lokasi              : Rumah Subjek Kode Pewawancara    : IM111210 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 11 Desember 2010 

 Waktu Wawancara     : 12.30 – 14.30 

 
 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilakukan di rumah subjek, tepatnya di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut terdapat 

satu set meja dan kursi serta motor milik suami subjek yang biasa digunakan unutk pergi ke sawah. Pada 
dinding ruang tamu terdapat jam dinding dan sebuah kalender. Rumah subjek dapat digolongkan rumah 

yang cukup sederhana, dengan dua kamar, satu kamar mandi serta satu ruang yang digunakan untuk 
dapur. Lantai rumah subjek terbuat dari keramik berwarna putih polos. Keadaan rumah pada saat 
wawancara berlangsung bisa dikatakan cukup sepi, karena suami subjek sedang bekerja sebagai kuli 

bangunan di kota Jombang. Sedangkan anak subjek sedang berada di rumah mertua subjek yang 
bersebelahan dengan rumah subjek.  

Keadaan Subjek secara Umum Pada saat peneliti mendatangi rumah subjek, subjek sedang berada di rumah mertunya. Subjek pun 

langsung pulang ke rumah dan mempersilahkan peneliti untuk masuk ke dalam rumah. Saat ini, subjek 
sudah akrab dengan peneliti, banyak hal yang ia ceriakan kepada peneliti. Ia pun bercerita bahwa pada 
hari Rabu  (tanggal 8 Desember 2010) ia opname lagi di RS dan baru saja pulang pada hari jumat (tanggal 

10 Desember 2010). Awalnya subjek menolak untuk masuk RS, namun karena tekanan darah subjek yang 
cukup tinggi (170), maka dokter pun memaksa subjek untuk menjalani perawatan di RS. Setelah dua hari 

menjalani perawatan di RS, dokter pun mengijinkan subjek untuk pulang, meskipun tekanan darahnya 
masih naik turun. Secara fisik, kondisi subjek tidak jauh berbeda dengan saat peneliti bertemu dengan 
subjek dua minggu yang lalu. Subjek masih terlihat kurus, padahal kandungan subjek saat berusia 6 bulan. 

Pada saat wawancara, subjek mengenakan pakaian berupa baju batik berwarna hijau dengan motif bunga-
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bunga dan celana pendek selutut berwarna cokelat. Selama wawancara berlangsung, subjek menggunakan 

bahasa Jawa.  

 

KODE BARIS TRANSKRIP OPEN CODING AXIAL CODING 

IM111210  Siang ibu   

MR111210  Nggih mba   

IM111210  Nyuwun sewo lho kulo ganggu   

MR111210  

5 

Mboten nopo-nopo mba. Niku wau kulo pados-pados 

gawean, lek teng omah terus niku kulo malah ngantukan 

  

IM111210  Gawean nopo ibu?   

MR111210  
 

Ngrencangi adik meronce niku lho, kados manik-manik. 
Digawe gelang nggih kalung 

  

IM111210  Ooow...pesenan to bu?   

MR111210 10 

 
 

Nggih pesenan, tapi gadahane tiyang ngajengan mriku. 

Adik kulo namung ngrencangi. Tinimbang mboten 
wonten gaweyan ngoten lho mba 

  

IM111210  Ooow..nggih bu. Pripun kabare?   

MR111210  

15 
 

Alhamdulillan sae. Kulo wingi nembe mawon mantuk 

saking RS. Kulo ngamar malih mba 

Subjek masuk RS lagi 

untuk menjalani 
perawatan 

 

IM111210  Lha nopo ibu?   

MR111210  
 

20 
 

Awale kulo niku periksa, dinten nopo nggih. Dinten rabu 
niku kulo periksa teng RS. Tensi kulo 170 mba. Trus 

akhire dokter niku ngengken kulo ngamar. Asline kulo 
nggih mboten purun, kulo wedi mba.  

Tekanan darah subjek 
naik mencapai 170 

 

IM111210  Trus akhire pripun?   

MR111210  

 

Nggih kulo manut mawon. Nopo maleh kulo pas 

piyambakan 
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IM111210 25 Lha kok mboten dianter bapak?   

MR111210  

 
 

Budale niku kulo dianterne bapak, kulo nggih sareng-

sareng kalihan adik kulo. Tapi kulo misah, periksone 
dewe-dewe ngoten lho 

  

IM111210  Trus bapak kok mboten nunggu bu?   

MR111210 30 

 
 

 

Bapak kan kerjo mba. Dadi kulo ditinggal, kulo 

piyambakan mba. Kulo mpun bingung mba, kulo wedi 
pokoke lek mpun teng RS niku. Sakderenge ngamar niku 

tiyang RS ngengken nyediakne duit 200 ewu.  

Subjek merasa bingung 

jika berada tidak 
ditemani suaminya 

 

IM111210  Kagem nopo?   

MR111210 35 Nggih kangge ngamar niku mba. Batin kulo duit 200.000 
piye, wong aku iki mek gowo 5000. Saestu mba, kulo 
namung beto 5.000. Kulo nggih sanjang teng tiyang RS, 

kulo mboten gadah arto bu 

Subjek tidak mampu 
menyediakan biaya 
perawatan di RS 

 

IM111210  Trus akhire tetep ngamar nggih?   

MR111210 40 
 

 
 

 
45 

Nggih mba...Awale niku kulo teng ruangan Melati trus 
dipindah teng Anggrek. Soale kulo mboten gadah duit 

200.000. Kulo pas niku mboten beto Jamkesda, kulo lak 
mboten ngertos nggih lek bade ngamar. Trus akhire 

bapake niku maringne surat nikah, gawe bukti ngoten lho 
mba 

 
 

 

IM111210  Tapi selama ngamar ditunggoni bapake to bu?   

MR111210  
 

 
50 

 

Nggih mba. Lek dalu mawon trus lek enjing bapake 
wangsul. Kan nyambut gawe to mba 

Suami subjek 
menemani subjek 

ketika opname di RS 

Dukungan materi   
suami subjek 

menemani subjek 
ketika subjek dirawat di 

RS 

IM111210  Lek dikancani bapake ngoten pripun?   
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MR111210  

 
55 

 

Nggih enak mba, kulo lek butuh nopo-nopo wonten sing 

bantu. Nggih teng kamar mandi, nopo butuh mimik 
banyu ngoten 

Suami subjek melayani 

subjek ketika subjek 
sedang opname di RS 

Dukungan materi   

subjek merasa terbantu 
dengan kehadiran 

suaminya di RS 

IM111210  Trus ngamar niki telas pinten bu?   

MR111210  
 

60 

Sing winginane niku telas 600.000, tapi kan mboten 
bayar. Sing niki telas pinten duko nggih, kulo mboten 
ngertos mba. Tapi nggih mboten bayar, kan wonten 

Jamkesda 

  

IM111210  Trus mboten dikasih kuitansi nopo?   

MR111210  Mboten niku. Mboten diparingi. Pokoke mpun dikengken 
wangsul, nggih kulo wangsul mba 

  

IM111210 65 Ooow nggih, pinten dinten bu ngamare?   

MR111210  
 
 

Nggih 2 dinten mba. Rabu kan kulo perikso trus ngamar 
niku. Wangsule nembe wingi dinten jumat. Berarti lak 2 
dinten nggih 

Subjek dirawat di RS 
selama 2 hari 

 

IM111210  Sakniki berarti obat jalan nggih?   

MR111210 70 

 
 

Mboten mba, kulo mboten mimik obat blas. Wong 

mboten diparingi obat kok. Cuma kengken kontrol 
tanggal 16 niki. Padahal Jamkesdane bade telas niki  

  

IM111210  Ooow kalih doktere mboten diparingi obat?   

MR111210  

75 
 

 
 

Mboten wonten niku, mboten diparingi resep. Lek 

wonten obat nggih kulo mimik mba, tapi wingi niku 
mboten diparingi nopo-nopo. Kulo lek tumbas obat-obat 

piyambak ngoten mboten natos lho mba, mboten wani 
mba. Kulo namung mimik obat saking RS mawon 

Subjek tidak meminum 

setelah pulang dari RS, 
karena memang tidak 

mendapat resep obat 
dari dokter 

 

IM111210  Lha pas teng RS mboten diparingi obat?   

MR111210 80 Nggih diparingi, kulo mimike pas teng RS niku. Sanjange   
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 dokter kagem ngedukne tensi ngoten mba 

IM111210  Nggih bu. Sakniki periksane tiap nopo, bulanan nopo 

pripun? 

  

MR111210  Pokoke 2 minggu pisan   

IM111210  Tiap periksa mboten bayar nggih?   

MR111210 85 Mboten    

IM111210  Terakhir periksa pinten?   

MR111210  

 
 

170..trus kengken ngamar tapi pas ngamar mpun mandap 

140. Tapi malah naik maleh 190 sakdurunge wangsul kan 
ditensi maleh. Pokoke munggah mudun ngoten lho mba 

Tekanan darah subjek 

tidak stabil 
 

 

IM111210 90 190 kok malah dikengken wangsul?   

MR111210  
 

Duko nggih. Sanjange mpun pernah mudun ngoten, trus 
kengken wangsul. Terpaksa nggih ken wangsul 

  

IM111210  Rasane pripun?   

MR111210  Mumet, anteb ngoten lho mba   

IM111210 95 Trus asupan lain nopo? Seperti susu ngoten?   

MR111210  
 

 
 

Mboten, susune mpun telas mba. Susu nopo niku 
Lactamil nggih, tapi niku mpun telas mba 

Subjek juga tidak 
meminum susu karena 

tidak ada uang untuk 
membeli 

 

IM111210 100 Kalo susu hargane pinten bu?   

MR111210  30.000 mba. Biasane sebulan nggih mpun tlas. Niki 
dereng tumbas maleh, mboten gadah duit hehehe (sambil 

tertawa) 

Subjek juga tidak 
meminum susu karena 

tidak ada uang untuk 
membeli 

 

IM111210 105 Berapa kali minume?   

MR111210  Sepindah mba. Lek sonten mawon. Kulo niku terpaksa 

mimiki. Kulo lak asline mboten seneng nggih hehehe 
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(sambil tertawa) 

IM111210  Ooow ngoten..trus sakniki kegiatane harian nopo?   

MR111210 110 

 
 

 
 

115 

Nggih kadang bantu-bantu wonten ngajengan mriku mba, 

ngelimi kayu. Tinimbang isuk- isuk ngantuk ngoten lho 
mba hehehe (sambil tertawa). Tapi lek wonten gaweyan, 

lek mboten wonten nggih kadang maen daleme emak, 
kadang nggih teng griyo mawon. Tapi kulo lek teng griyo 
terus nggih bosen mba 

Subjek mencari 

kegiatan di luar rumah 

 

IM111210  Kalo bantu-bantu ngoten, biasane diparingi pinten?   

MR111210  
 
 

120 
 

 
 
 

125 

Paling nggih 20.000. Niku kalih minggu pindah mba. 
Wong sing kagungan niku sanjang teng kulo, wis mba 
mur ojo ngewangi, istirahatio ae, engko tensimu mundak 

maneh hehehe (sambil tertawa). Tapi nggih mboten nopo-
nopo mba, tinimbang isuk- isuk kulo ngantuk ngoten lho. 

Kan gaweyane mboten ngoyo to 

Tetangga subjek 
mengingatkan subjek 
untuk tidak banyak 

bekerja, namun subjek 
mengabaikan perkataan 

tetangganya 

Dukungan emosi    
tetangga subjek 
memperhatikan subjek 

dan mengingatkan 
subjek untuk tidak 

banyak melakukan 
kegiatan. Namun 
terkadang subjek 

mengabaikannya 

IM111210  Ooow, berarti bayarane 2 minggu pindah nggih?    

MR111210  
 

 

Nggih biasane, sak wontene gaweyan. Kadang lek 
gaweyane katah nggih diparingi 50.000. Kulo niku 

diparingi nggih alhamdulillah, mboten nggih sampun 

Gaji yang didapat 
subjek dari membantu 

tetangga 
 

 

IM111210 130 Biasane uange dipake kagem nopo bu?   

MR111210  

 
 
 

Nggih damel kebutuhan sehari-hari mba hehehe (sambil 

tertawa). Kulo niki kok ngeroso sikil kulo gremet-gremet 
ngoten lho mba trus panas ngoten (sambil menunjuk 
kakinya sebelah kanan) 

Uang yang didapat 

dengan bekerja 
digunakanan untuk 
mencukupi kebutuhan 
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135 

 
 

 
 

sehari-hari 

Subjek merasakan sakit 
di bagian kakinya 

sebelah kanan 

IM111210 140 Lha kok mboten sanjang teng dokter bu?   

MR111210  
 

 
 

145 

Hehehe (sambil tertawa). Mboten mba, kulo namung 
sanjang lek sirah kulo abot ngoten 

Subjek tidak 
mengatakan kepada 

dokter mengenai  
keluhan lain yang 

subjek rasakan  

 

IM111210  
 

 

Nggih berarti benjang maleh lek periksa jenengan sanjang 
mawon teng dokter nggih. Jenengan sanjang keluhan sing 

dirasakne nopo ngoten 

  

MR111210  
150 

 

Nggih mba. Sakjane niki mpun dangu, lek mlampah kulo 
lak benten. Nggih sikil sing kanan niki lho. Tangan 
tengen niki nggih lho mba 

Subjek mengaku sudah 
lama mengeluhkan kaki 
kirinya 

 

IM111210  Nopo ibu kekeselen?   

MR111210  
 

155 

 
 

Mboten mba. Kesel nopo, wong kadang nggih mlampah-
mlampah lek enjing tok. Niku mawon kulo mpun 
keringeten mba. Kulo lak pernah gejala stroke to mba. 

Nggih niku mulaine. Lambe kulo rasane nggih panas 
ngoten lho mba.  

Rasa sakit pada kaki, 
dirasakan subjek 
setelah ia mengalami 

gejala stroke 

 

IM111210  Ooow nggih. Trus mboten dipijeti diparingi balsem nopo 

minyak ngoten? 

  

MR111210 160 
 
 

Sampun mba, tapi sik kroso panas ngoten lho. Niki mpun 
sakdurunge hamil to mba. Kok mboten wonten perubahan 
ngoten lho mba. Kulo niku mpun kesel ngamar mba. 
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 Mbok yo ojo ngamar maneh to yo, kulo ngoten mba 

IM111210  Jenengan mboten nyuwun bapake mijeti ngoten?   

MR111210 165 Mboten mba hehehe (sambil tertawa)   

IM111210  
 

Nggih bu...pokoke ben wonten keluhan, jenengan 
langsung perikso teng RS mawon.  

  

MR111210  
 

170 
 

 
 
 

175 
 

 
 
 

180 
 

 
 
 

185 
 

 
 
 

Nggih benjeng kulo sanjang teng dokter. Lha nggih kulo 
niku bingung, padahal kulo nggih mboten maem sing 

asin-asin, kulo mboten pernah masak sing asin-asin lho 
mba. Masakan kulo niku mboten wonten rasane mba, 

kabeh anyep. Nopo mba, kulo niku namung masak 
kadang godong telo rambat, trus janggelan, kadang nggih 
timun ngoten lho mba. Kan sanjange tiyang-tiyang niku 

saget ngedukne tensi. Putri sering ngelekne kulo, bu lek 
masak ojo asin-asin lho. engko tensine mundak maneh 

hehehe (sambil tertawa). Bapake nggih ngoten kadang 
niku. Pas besaran niko lak nggih  diparingi iwak saking 
sekolahane Putri kaleh saking masjid mriki, tapi kulo 

nggih mboten purun maem iwak- iwakan ngoten niku. 
Eneg ngoten lho rasane mba. Trus akhire sebagian iwake 

niku kulo sade, angsal 15.000. 5.000 kulo damel belonjo. 
Trus sing sedoso kulo paringne Putri mba kagem jajan. 
Bakso niku lho mba kulo nggih mboten purun. Kan 

biasane seminggu pindah, malem minggu niku bapake 
numbasne bakso lek mantuk saking kerjo. Tapi nggih 

mboten kulo maem. Kulo paringne Putri. Putri  sanjang 
teng bapake, ojo mbok tukokno bakso pak, mie ayam 
ngono lho, ben ibu gelem maem hehehe (sambil tertawa) 

Anak kedua dan suami 
subjek selalu 

mengingatkan subjek 
untuk tidak makan 

makanan yang 
mengandung garam 
berlebihan  

Seminggu sekali 
setelah pulang kerja, 

suami subjek 
membelikan makanan 
untuk subjek dan 

anaknya 

Dukungan informasi   
subjek selalu 

diingatkan oleh suami 
dan anaknya untuk 

tidak makan makanan 
yang mengandung 
garam berlebihan 

IM111210 190 Ooow...biasane bapake numbase jajan ngoten nggih?   
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M111210  

 
 

Nggih mba. Sakjane mpun kulo sanjangi, wis ga usah 

tuku-tuku. Duite gawe bayar utang hehehe (sambil 
tertawa) 

  

IM111210  

195 
 

Hehehe (sambil tertawa). Nggih mungkin bapake pengen 

nyenengne ibu kaleh Putri. Kan nembe bayaran, semingu 
pindah to bu 

  

MR111210  
 

 
200 

 
 
 

 
205 

 

Nggih mba hehehe (sambil tertawa). Bapake niku mesti 
kok numbaske kagem kulo kaleh Putri, Putri mboten 

nyuwun nggih ditumbasne mba. Sakniki Putri 
dutumbaske bakso, kulo kadang nggih mie ayam ngoten. 

Bapak niku lek mpun mantuk kerjo nggih teng griyo 
mawon mba. Mboten pernah kok medal dalu-dalu ngoten. 
Marung nggih mboten mba. Kan biasane wong lanang 

niku lak senengane marung nggih, tapi bapak niku 
mboten. Paling damel teh anget, kopi nggih mboten 

mimik bapake niku 

Suami subjek tidak lagi 
membelikan bakso 

untuik subjek. Ia 
membelikan mie ayam 

kesukaan subjek 

Dukungan materi   
suami subjek 

membelikan makanan 
kesukaan subjek  

IM111210  Ooow nggih, lha sakniki bapak teng pundi?   

MR111210  Wonten Jombang, kerjo teng batu   

IM111210  Batu pripun?   

MR111210 210 
 

Wonten bangunan ngoten lho mba, tapi bapake niku sing 
bagian kuli batune 

  

IM111210  Ooow..mpun mboten becak?   

MR111210  

 
215 

Nggih sak wontene gaweyan, Lek wonten sambatan kuli 

batu nggih kuli, lek mboten wonten nggih becak wonten 
Jombang 

Kegiatan suami subjek 

sehari-hari 

 

IM111210  Kerja harian nopo pripun?   

MR111210  

 

Mboten harian, bayarane seminggu pindah. Tapi bapak 

niku kadang wangsule dalu Kan biasane wonten 
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 lemburan ngoten lho mba.  

IM111210 220 Kerjaane bapak pripun? Enak nggih?   

MR111210  

 
 

Nggih ngoyo mba. Kan bapak kuli, benten kalih tukang 

bangunan. Gaweyane kadang nggih ngangkat-ngangkat, 
kadang nggih mukul batu ngoten lho 

  

IM111210  Berarti bayarane mingguan nggih?   

MR111210 225 

 
 

 

Nggih, pokoke sedinten niku 30.000. Tapi bayarane 

seminggu pindah ngoten lho. Biasane dinten sabtu 
bayaran trus minggune libur. Lek seminggu berarti pinten 

mba? 

Penghasilan suami 

subjek saat ini 

 

IM111210  Nggih 30 dikalikno 6 dinten bu, nggih 180.000   

MR111210 230 
 

 
 
 

235 

Ooow..kulo niku mboten ngertos itung- itungan mba 
hehehe (sambil tertawa), namung tamatan SD. Tapi sabtu 

niki nggih mboten katah bayarane, lak 2 dinten mboten 
nyambut, ngurusi surat-surat pas kulon ngamar wingi. 
Wong bapake niku winginane tibo pas ngertos kulo 

ngamar 

  

IM111210  Lha nopo?   

MR111210  
 

 
240 

 

 
 

 
245 

Kan awale kulo ngamar niku mboten wonten sing ngerti, 
trus tiyang RS ngubungi tanggi kulo, pak Wo. Pak Wo 

sanjang teng bapak lek kulo ngamar, trus bapake niku 
numpak motore cepet-cepet ngoten lho mba, trus akhire 
tibo wonten gapuro mriko. Bapake niku kaget ngoten lho 

mba, kok moro-moro  ngamar, opo maneh kulo 
piyambakan. Tapi alhamdulillah mboten nopo-nopo, 

namung sanjange retenge pecah. Trus bapake nggih 
langsung mlayu teng RS  

  

IM111210  Trus pas mpun teng RS, doktere mboten sanjang nopo   
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 teng bapak? 

MR111210  

 
250 

 
 

Namung sanjang lek kulo tekanan darahe tinggi, nggih 

kengken ati-ati ngoten lho. Nggih disanjangi benjeng 
pokoke ngelahirne wonten RS, mboten angsal ngelahirne 

wonten bidan nopo puskesmas. Kinten-kinten lek kulo 
ngelahirne wonten RS bayar mboten nggih mba? 

  

IM111210  
 

Hehehe (sambil tertawa). Kulo mboten ngertos nggih bu. 
Benjeng tangklet mawon nggih teng tiyang RS 

  

MR111210 255 
 
 

 

Nggih mugi-mugi mawon selamet nggih mba, mboten 
operasi ngoten lho. Jenengan dongakne nggih mba, kulo 
wedi mba. Kan biasane kulo ngelahirne wonten bidan, lha 

niki kok kudu nglahirne teng RS 

Subjek takut jika nanti 
ia harus melahirkan 
dengan cara caesar 

 

IM111210  
260 

 
 

Nggih bu, jenengan mboten usah mikir niku riyen bu. 
Sing penting jenengan sehat, bayine nggih sehat. Biasane 

biaya wonten bidan pinten bu? 

Subjek terbebani 
dengan proses 

kelahiran serta 
biayanya  

 

MR111210  
 

265 
 

 
 

Ngelahirne putri niko kulo bayar 50.000 mba. Kulo niku 
ngelahirne mboten pernah susah mba, sedoyo gangsar 

kok. Nggih hamil niki lho kok rasane abot ngoten lho 
mba hehehe (sambil tertawa). Tapi sakniki teng bidan 

paling nggih mpun atusan ewu. Lha nggih trus lek teng 
RS pinten nggih? 

  

IM111210  
270 

Kan ibu gadah Jamkesda, mugi-mugi saget dibantu kaleh 
Jamkesda  

  

MR111210  
 

Nggih mba. Nopo-nopo sakniki kok mahal nggih hehehe 
(sambil tertawa) 

  

IM111210  Lha jenengan mboten sanjang teng bapake?   

MR111210  Nggih sampun, bapake niku nyuwune ngelahirne teng   
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275 

 

bidan mawon, ben mboten adoh-adoh ngoten lho. Tapi 

dokter kan sanjang kedah teng RS. Nggih sampun mba 

IM111210  
 

Nggih bu..Biasane lek diparingi duit kaleh bapak dipake 
buat apa? 

  

MR111210  Paling nggih kagem nempur mba   

IM111210 280 Nempur niku nopo? hehehe (sambil tertawa)   

MR111210  Niku lho tumbas beras mba hehehe (sambil tertawa)   

IM111210  Kalo biaya sekolah putri bu?   

MR111210  Mboten bayar mba, paling namung kangge jajane.     

IM111210  Sehari pinten?   

MR111210 285 
 

Kadang 500, lek wonten nggih 1000. Sakwontene pokoke 
mba 

  

IM111210  Putri mboten protes ngoten?   

MR111210  

 
290 

Mboten mba. Tapi nggih sanjang ngeten, biyen ibu sik 

kerjo enak yo, iso tuku-tuku jajan. Saiki sing kerjo bapak 
tok, ga iso dolan-dolan hehehe (sambil tertawa) 

  

IM111210  
 

 

Ooow nggih nggih..berarti mpun mboten bayar bulanan 
nggih bu? kalo kaya buku-buku ngoten, tumbas nopo 

disediakne sekolahan? 

  

MR111210  
295 

 
 
 

 

Buku niku tumbas, tapi tumbas wonten sekolahan. 
Pertama masuk niko nggih bayar kangge seragam trus 

didandaken piyambak. Telas 160.000 nopo pinten ngoten 
lho mba. Kulo mpun  kesupen. Putri niku kapanane 
sanjang teng kulo, putri nyuwun nerusne SMA mba. Kulo 

bingung kok mba 

Anak kedua subjek 
mempunyai keingginan 

untuk mlanjutkan 
sekolah. Hal ini 
menjadi beban buat 

subjek 

 

IM111210 300 Trus jenengan pripun?   

MR111210  
 

Kulo sanjang ibu wis ra sanggup put, wis ga usah neruske 
ae yo put. Ibu saiki wis ga kerjo, bapak sing kerjo 
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305 

dewean. Trus engko arep oleh duit teko endi. Putri niku 

pengen tumut tiyang mba lek wis lulus SMA, sanjange 
ben iso neruske sekolah.  

IM111210  Masukde bu?   

MR111210  

 
 

310 

 
 

 

Nggih pengen kerjo derek tiyang ngoten lho, mbuh 

nyapu-nyapu, umbah-umbah nopo masak. Tapi kulo 
penging mba, wis ga usah melu wong nduk, ngancani ibu 
ae neng omah. Engko lek wis lulus nunggu sik sewulan, 

trus goleko kerjo nang tunggul, kan mriko wonten pabrik 
to bu. Tapi pabrik sakniki nggih nyuwune niku lulusan 

SMA mba. Duko nggih pripun hehehe (sambil tertawa) 

  

IM111210  Ooow..putri pengen sekolah ngoten nggih?   

MR111210 315 
 

 
 
 

320 

Nggih mba, arepe neruske SMA ngoten lho. Tapi kulo 
mpun mboten sanggup mba. Sakjene nggih mesakne mba. 

Lha pripun, awake dewe niki kan benten kalih tanggi-
tanggi liyane. Kene iki wong ga duwe mba, lek tanggi-
tanggi kan tiyang gadah, mpun cukupan semabarang 

kalire. Kok niki putri malah nyuwun neruske sekolah. 
Karuan lek ibu bapak iki wong sugih, iso biayane 

sampeyan sekolah. Tapi kadang-kadang kulo mpun 
mboten mikir, engko malah tensiku mundak hahaha 
(sambil tertawa) 

Subjek merasa 
terbebani dengan 

keingginan anak 
keduanya untuk 
melanjutkan sekolah. 

Subjek mencoba 
menasehati anaknya 

dan mencoba untuk 
tidak memikirkan 
masalah ini  

 

IM111210 325 

 
 

Nggih bu hehehe (sambil tertawa). Nggih ibu sanjang 

mawon, dongakno ae ibu ono rejeki trus iso nyekolahke 
awakmu 

  

MR111210  

 

Mboten mba...Putri niku elingan, mengke lek dijanjeni 

niku trus nagih 

  

IM111210 330 Ooow ngoten hehehe (sambil tertawa)   



173 

 

MR111210  

 
 

Nggih, saestu niku mba. Lek dijanjike nopo ngoten trus 

areke niku nagih. Mangke kulo dewe sing bingung. 
Makane kulo sanjang mawon, ibu wis ora sanggup biayai 

nduk 

  

IM111210 335 Trus tanggapane bapake pripun bu?   

MR111210  
 
 

 

Bapake nggih sanjang teng putri mba, Lek awakmu 
neruske sekolah iku butuh sapi 2 put. Bapak yo ga duwe 
sapi, iku sing diopeni bapak lak sapine wong 

Suami subjek mencoba 
membantu subjek 
untuk menasehati anak 

keduanya 

 

IM111210 340 
 

Nggih nggih. Tapi kan sakniki wonten BOS bu. Mbok 
menawi saget meringankan biaya  

  

MR111210  

 
 

345 
 
 

Tapi lak awale kagem daftar niku nggih mahal mba. 

Nopo maleh lek mpun wayahe ujian-ujian niku kan telas 
biaya katah. Tapi kadang kulo nggih mboten mikir. Wis 

wis ga tak pikir, tiwas tensine mundak terus nggih mba 
hehehe (sambil tertawa). Wong sakniki putri sik kelas 
setunggal mawon. 

Subjek mencoba tidak 

memikirkan 
masalahnya 

 

IM111210  Trus Waktu masuk SMP pripun?   

MR111210  
350 

 

 
 

Nggih biaya masuke niku kulo kesupen, trus kaleh 
seragam niku. Lak benten se mba nggih SMP kaleh SMA. 
Paling ga sapi 2, bapake sanjang ngoten teng putri. 

Awakmu pengen tapi lek biayane ga onok trus piye. 
Awak dewe yo ga duwe sapi, iku sapine wong 

  

IM111210  Ooow, bapak ngramut sapine tiyang ngoten nggih?   

MR111210 355 

 
 
 

Nggih mba, wonten 2. Niku wonten wingking griyo. 

Wong sapi sakniki nggih mpun mandap regine mba. 
Bapak lak namung buruh tok, ngopeni ngoten lho. Biyen 
niko lak bapak nyambut duit kaleh sing duwe sapi niki, 

Suami MR pernah 

meminjam uang untuk 
biaya pengobatan 
subjek pada saat 
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360 
 

trus kalih tiyange niku kengken ngramut sapine ngoten 

lho. Lek sapine mpun ageng trus disade, lha lek regone 
mundak niku kagem nyaur utang ngoten lho mba 

mengalami gejala 

stroke 

IM111210  Bapake nyambut pinten bu?   

MR111210  900.000 mba. Niku pas kulo sakit gejala stroke. Bapake 

trus nyambut arto niku 

  

IM111210 365 Tiyang pundi?   

MR111210  Tiyang Jombang   

IM111210  Trus tiyange mboten nagih ngoten?   

MR111210  
 

370 
 

 
 
 

375 

Mboten, kulo mpun sanjang pokoke lek wis enek duite 
nggih kulo ganti. Tiyange nggih sae kok. Makane mba, 

kulo kalih bapak mboten nyanggupi lek putri neruske 
sekolah maleh. Kulo niku biyen mboten pernah utang-

utang ngoten niku. Kulo biyen lak taksih kerjo nggih. 
Mbuh bayarane piro, tapi taksih cukup niku kagem 
kebutuhan sehari-hari. Nggih mulai utang niku pas kulo 

sakit 

  

IM111210  
 

Nggih nggih.Biasane niku sing betahne pengeluaran 
katah nopo bu? 

  

MR111210  Nggih paling beras niku mba   

IM111210  Sakniki pinten beras 1 kg?   

MR111210 380 

 
 

 
 

385 

Nggih sekitar 6500. Kulo kadang niku belanjane 

seminggu pindah mba. Kados minyak, lombok, nggih 
bumbu-bumbu niku. Tapi lek janganan nggih kadang ben 

dinten belonjo. Kan bapake nerimo duit seminggu pindah. 
Pripun mba, nopo-nopo sakniki larang. Kadang kulo 
namung tumbas seprapat.  

  

IM111210  Lek angsal duit saking bapak dibuat nopo mawon?   
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MR111210  

 
 

390 
 
 

 
 

395 
 
 

Nggih sebagian damel keperluan niku, kebutuhan sehari-

hari. Nggih sebagian damel nyaur utang niku. Saumpami 
bayarane 100.000 ewu, kadang nggih diparengne kulo 

80000. Trus nggih damel sangu putri sekolah. Kadang 
bapake sanjang, bayarane mek olehe sak mene. Yo wis 
to, kulo mpun mboten nyuwun tambah-tambah ngoten 

mba. Nggih sakwontene mba. Pokoke wonten gaweyan. 
Wong becak niku kadang nggih 10.000, kadang malah 

5.000, 2.000. Sakniki becak nggih sepen mba, mpun 
katah becak mesin niku lho.  

Uang yang didapat dari 

suami digunakan untuk 
membeli keperluan 

sehari-hari dan 
sebagian digunakan 
untuk membayar 

hutang 
Subjek tidak pernah 

mengharap suaminya 
memberi uang lebih 
kepadanya 

Dukungan materi   

uang yang diberikan 
suami dapat digunakan 

untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari 

IM111210  Oooow, bapake becak pancal nggih?   

MR111210  

400 
 

 

Nggih mba. Wong kadang niku kulo gawakne maem 

saking griyo. Lha lek marung niku nggih larang lho mba. 
Olehe pinten, trus mangke lek marung malah mboten 

angsal duit 

  

IM111210  Kalo becak, wangsule jam pinten?   

MR111210  
405 

Kadang nggih dalu mba, Lek sonten niku, mantuk saking 
becak biasane mampir ngarit suket  

  

IM111210  Ngarit kagem nopo?   

MR111210  Lha niku, kagem ngopeni sapi.    

IM111210  Ooow..ngoten nggih. Ngarite wonten pundi?   

MR111210  

410 
 

Nggih sak ketemune mba. Kadang nggih wonten 

lapangan, pinggir-pinggir dalan ngoten. Bapak becake 
mpun dangu mba, mpun ket joko.  

  

IM111210  Ooow sakderenge nikah kaleh ibu mpun becak?   

MR111210  

 

Nggih..Nggih lumayan sakniki wonten kuli batu niku. 

Sedinten 30.000. Kagem tambah-tambah mba nggih. Lha 
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415 pripun, kulo nggih mboten kerjo, paling ngrencangi teng 

ngelemi kayu teng ngajengan mriku. Tapi kulo wangsul 
saking RS wingi, mbae nggih sanjang wis ga usah 

ngrewangi mba mur, istirahato ae.  

IM111210  Lha ibu pengene pripun?   

MR111210 420 
 
 

 

Nggih pengene gadah gaweyan ngoten lho mba, 
tinimbang ngantuk teng griyo. Ningali TV nggih bosen 
mba 

Subjek tetap ingin 
melakukan kegiatan, 
daripada harus berdiam 

diri di rumah 

 

IM111210  Kalo setelah ngelahirne, pengene kerjo nopo mboten?   

MR111210 425 
 

 
 

 
430 

 

 
 

 
435 

 

Ningale kondisine mba. Kulo nggih pengen nyambut 
gawe maleh. Paling ora, yo rewang-rewang mawon teng 

tanggi-tanggi. Wong gaweyan wonten pabrik niku nggih 
abot kok mba. Kulo biyen kan wangsule seminggu 

pindah, kulo nggih mesakno putri kok tak tinggali terus, 
kok putri awake kuru. Trus akhire kulo sakit niku mba, 
kulo nyuwun berhenti. Angal pesangon niku kulo 

tumbasne TV. Lha putri nyuwun TV mba, mesakne lek 
ben bengi ningali teng omahe tanggi-tanggi. Trus sisane 

niku kangge ngapiki griyo. Niki nembe kok mba, bapake 
nggih nukang dewe. Sakniki nggih alhamdulillah lek 
udan mpun mboten bocor hehehe (sambil tertawa) 

  

IM111210  Ooow nggih nggih.   

MR111210  

 
440 

Wong griyo niki alit kok mba. Wingking niku kamar 2. 

Trus wonten sak petak gawe pawon. Banyu nggih taksih 
gawe sumur 

  

IM111210  Nggih bu   

MR111210  Sakniki kulo mboten kerjo mba, namung bapake. Nggih   
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kudu nerimo. Bapake nggih ngajari nyelengi. pokoke sak 

eneke piro yo dicelengi  

IM111210 445 Trus sing nabung sinten, ibu nopo bapak?   

MR111210  
 

 
 

450 

 

Nggih bapake. Sakniki nopo-nopo niku bapake. Bayar 
listrik, banyu nggih bapak, maeme ben dinten nggih 

bapak. Kroso ngoten lho mba, lha pripun sembarang 
kalire bapake. Nopo maleh kok putri nyuwun sekolah 
SMA . Putri nggih sanjang pengen tumut tiyang niku, 

sanjange ben penak uripe ngoten hehehe (sambil tertawa) 

Semua biaya hidup 
ditanggung oleh suami 

subjek, karena saat ini 
hanya suami subjek lah 
yang bekerja 

Dukungan materi   
uang yang diberikan 

suami dapat digunakan 
untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari 

IM111210  
 

Ooow nggih, lha mbae ingkang wonten Surabaya mboten 
bantu-bantu nopo ngoten? 

  

MR111210  

455 
 

 
 
 

460 
 

 
 

Mboten mba. Ngabari mawon mboten. Malah areke 

pernah nyambut duit niku teng sederek kulo, nggih kulo 
sing nyaur mba. Tapi sampe sakniki dereng lunas, kulo 

saget bayar sekedik-sekedik mba. Pernah niku kulo 
gadekne BPKB motore bapake mba. Tapi sederek kulo 
sanjang ngoten, wis mba bayaren sak isomu, lek onok 

duit ae. Trus pernah bade gadekne TV, tapi kulo mboten 
tego kaleh putri mba. Nggih terpaksa kulo gadekne 

BPKB sepeda motor niku  

Sampai saat ini tidak 

ada kabar dari anak 
pertama subjek. Anak 

pertamanya 
meninggalkan hutang 
yang harus dibayar oleh 

subjek dan suami. 
Keadaan ini menjadi 

beban bagi subjek dan 
suaminya 

 

IM111210  
465 

Lha sampe sakniki putrine sing teng Surabaya mboten 
wonten kabar? 

  

MR111210  Mboten mba. Lha nggih kok tego ngoten lho kaleh ibuke 

dewe. Sanjange niku bade disaur utange ga onok setahun, 
tapi sampe sakniki kok mboten wonten wujude. Wong no 

HP ne nggih dipateni kok mba 

Sampai saat ini belum 

ada kabar dari anak 
pertama subjek 

 

IM111210 470 Kagem nopo duite niku?   
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MR111210  Kagem modal damel krupuk ngoten lho mba   

IM111210  Trus usahane berkembang mboten?   

MR111210  

 
475 

 
 
 

 

Nggih mboten ngertos mba. Kabar mawon mboten 

wonten. Lha nggih mba, moso utang kok sampe 1 jutaan. 
Utang mpun katah, kebutuhan nggih katah mba 

Subjek terbebani 

dengan masalah hutang 
anaknya yang pertama 

dan kebutuhan seharo-
hari yang 
membutuhkan banyak 

biaya 

 

IM111210 480 Lek kados persiapan ngelahirne pripun bu?   

MR111210  Duko nggih mba. Dereng mikir niku hehehe (sambil 
tertawa) 

  

IM111210  Ooow lha doktere pernah sanjang teng ibu nopo?   

MR111210  
485 

Mboten wonten mba. Nggih nyoba damel Jamkesda 
mawon. Jamkesdane nggih bade telas niki, Kudu 
ngenyarne maleh 

  

IM111210  Lho habise kapan bu?   

MR111210  Nggih bulan niki kok mba. Tanggal pinten kulo kesupen   

IM111210  Nggih ndang dinyarne mawon bu, buat jaga-jaga ngoten   

MR111210 490 Nggih mba   

IM111210  
 

Kalo persiapan lain kados kalmbi bayi, nopo popok 
ngoten? 

  

MR111210  
 

495 
 

Mboten wonten mba. Adik kulo sanjang teng kulo, wis 
mba mur ojo mbok pikir lek klambine bayi, engko lek 

onok rejeki tak tukokno. Kulo nggih ditangisi pas kulo 
ngamar riyen niku mba 

Adik subjek 
memperhatikan 

keperluan subjek  

Dukungan emosi   
adik subjek 

memperhatikan 
perlengkapa bayi 

IM111210  Niku adik ingkang wonten pundi?   

MR111210  Ingkang wonten Tunggul mba, adik kulo kandung. Adik subjek  
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500 

Kadang kulo lek mriku sepedaan piyambak mba, malah 

diseneni. Lek rene ojo dewe, kon ngeterne bojomu mba. 
Ojo riwa-riwa kono kene dewean sesuk maneh. Awas lek 

rene dewean yo. Malah adik kulo sanjang ngoten. Kulo 
lak nggih pengen dolan-dolan ngoten lho mba hehehe 
(sambil tertawa).  

mengingatkan subjek 

untuk tidak banyak 
melakukan kegiatan 

sendirian 

IM111210 505 Biasane lek teng Tunggul dolan teng pundi bu?   

MR111210  Kadang nggih teng griyone adik, kadang nggih teng 

griyone mba kulo 

  

IM111210  Ooow ngoten. Jenengan nggih celak nggih kaleh sederek 
mriko? 

  

MR111210 510 

 

Nggih mba. Lak wong tuwo kulo mpun sedo sedoyo. 

Dadi kulo niku namung gadah mba kaleh adik sakniki 

  

IM111210  Ibu pinten bersaudara?   

MR111210  5 mba. Sedoyo wedok sederek kulo niku   

IM111210  Biasane kaleh sederek dibantu nopo?   

MR111210 515 
 

 

Kadang kulo disangoni mba hehehe (sambil tertawa). 
Kadang nggih 5.000, kadang 10.000. Sanjange sederek 

kulo kagem sangu Putri sekolah 

  

IM111210  Trus jenengan paringne Putri?   

MR111210  
520 

 
 

 
 

525 

 

Nggih mba, alhamdulillah kulo paringne Putri gawe 
tambah-tambah sangu sekolah. Tapi kadang kulo nggih 

isin kok ngrepotne terus  

Uang yang didapat dari 
saudaranya, digunakan 

untuk tambahan uang 
saku anak keduanya 

Dukungan materi   
saudara subjek 

memberi uang kepada 
subjek. Uang yang 

diberikan saudaranya 
tersebut dapat 
bermanfaat untuk 

menambah uang saku 
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 anak kedua subjek 

IM111210  Nggih mboten nopo-nopo bu, kan nggih kaleh sederek 

piyambak. Lha Putri nggih dolan-dolan mriko mboten? 

  

MR111210 530 
 

 
 
 

535 

Mboten mba. Isinan Putri niku lek ketemu budene buleke. 
Wong riyadin wingi diajak mriko nggih mboten purun 

lho mba. Duko Putri niku. Nggih sering ditangkletne 
kalih budene buleke. Tapi pripun wong Putrine mboten 
purun. Putri niku celak kalih sederek mriki mba, 

tinimbang kalih sederek Tunggul. 

  

IM111210  Sederek mriki niku nggih moro sepahe jenengan nggih?   

MR111210  
 

 
540 

Nggih niki, samping griyo mba. Kadang Putri nggih tilem 
mriku, kadang maem mriku. Sering dolan mriku Putri 

mba. Pas kulo ngamar niko lak nggih kadang tileme 
mriku. Nggih wonten sing ngncani mba, mesakno lek 

teng griyo piyambak 

Anak kedua subjek ikut 
mertua subjek ketika 

subjek sedang 
menjalani perawatan di 

RS 

 

IM111210  Ooow nggih nggih. Pas ibu ngamar kan Putri mboten 
nunggoni nggih 

  

MR111210  Nggih mba. Tapi kulo ditangisi mba.    

IM111210 545 Ditangisi nopo?   

MR111210  

 
 
 

550 

Kulo kan ngamar mba. Putri niku sanjang ngeten, bu wis 

to ojo nang RS terus, ojo ngamar-ngamar maneh. Bapak 
ibu kongkon mulih to pak, ojo nang RS terus. Putri 
nangis mba. Kulo sanjang teng Putri, iyo Put ibu yo ga 

pengen ngamar terus, saiki ibu wis ga gelem mikir opo-
opo, enggko pikiranku malah abot hehehe (sambil 

tertawa) 

Anak kedua subjek 

merasa iba dengan 
kondisi subjek saat ini 

Dukunga emosi   

Perhatian yang 
diberikan anak kedua 
subjek membuat subjek 

tenang dan tidak mau 
memikirkan banyak 

masalah 

IM111210  Lha jenengan biasane mikir nopo bu? hehehe (sambil 
tertawa) 
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MR111210 555 

 
 

Nopo mba, mboten mikir kulo. Paling sing digawe masak 

sesuk yo wis onok hehehe (sambil tertawa). Sanjange 
tiyang-tiyang niku nggih dugi pikiran mba 

  

IM111210  Biasane lek wonten pikiran cerito teng sinten?   

MR111210  

560 
 
 

 
 

565 
 
 

Hehehe (sambil tertawa). Biyen nggih kulo empet. 

Mboten natos kulo cerito. Kulo jarne mawon mba, paling 
yo ilang- ilang dewe. Kulo meneng ae mba lek wonten 
nopo-nopo. Sakniki nggih, wis kulo brolne sedoyo mba. 

Kulo sakniki lek mboten wonten sing digawe masak 
ngoten, kulo sanjang teng bapake. Tapi dasare bapak niku 

kan meneng to mba, mboten katah omonge. Tapi bapak 
niku sabar mba. Lek kulo muring-muring niku bapake 
namung mesam mesem ngoten 

Semenjak tekanan 

darahnya tidak stabil, 
subjek tidak mau 
memendam sendiri 

masalahnya 

 

IM111210  Lha jenengan nopo kok muring-muring?   

MR111210  
570 

 

Nggih niku lho mba, kadang kan mboten wonten sing 
dimasak to hehehe (sambil tertawa) 

Subjek terkadang 
marah jika tidak ada 
bahan untuk dimasak 

 

IM111210  Trus bapak pripun?   

MR111210  
 

575 

 

Bapak nggih sanjang, lha piye, ancen durung onok. Yo 
goleko utangan disik, bapake guyone ngoten 

Suami subjek 
menyuruh subjek untuk 
mencari hutangan 

terlebih dahulu 

 

IM111210  Trus ibu nggih ngutang?   

MR111210  
 

580 
 
 

Nggih kadang mba, kulo nempur riyen teng warunge 
niku, mangke seminggu pindah kulo bayar lek bapak 

mpun bayaran 

Jika tidak ada uang, 
subjek terpaksa 

menghutang terlebih 
dahulu untuk membeli 
kebutuhan sehari-hari 
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IM111210  Lha lek diparingi bapak ben mingguniku cekap mboten?   

MR111210  

585 

Nggih dicekap-cekapne mba hehehe (sambil tertawa). 

Masio kurang nggih dicekap-cekapne nggih. Wis kulo 
niku blonjo sak wontene mba. Lha pripun, kan sakniki 

kulo mpun mboten nyambut gawe, namung bapake. Kulo 
kan nggih mboten purun nopo-nopo, ngidam ngoten 
nggih mboten mba 

  

IM111210 590 Nggih nggih. pokoke lek butuh nopo, trus wonten 

keluhan nopo, jenengan sanjang mawon teng bapake bu 

  

MR111210  Nggih mba hehehe (sambil tertawa)   

IM111210  Bu niki mpun dangu ngobrol-ngobrole. Niki nggih mpun 
sonten. Kulo bade nyuwun pamit riyen  

  

MR111210 600 Ooow nggih mba   
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Nama                : Significant Other  Subjek I (Suami Subjek) Kode SO                     : S190910 

Lokasi              : Rumah  Kode Pewawancara    : IM190910 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 19 September 2010 

 Waktu Wawancara     : 12.00 – 13.00 

 
 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilakukan di rumah subjek, tepatnya di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut hanya 

terdapat satu set meja dan kursi. Pada dinding ruang tamu terdapat jam dinding dan sebuah kalender. 
Rumah subjek dapat digolongkan rumah yang cukup sederhana, dengan dua kamar, satu kamar mandi 

serta satu ruang yang digunakan untuk dapur. Lantai rumah subjek terbuat dari keramik berwarna putih 
polos.  

Keadaan Subjek secara Umum Beberapa saat setelah peneliti ingin berpamitan dengan subjek, suami subjek (S) memasuki rumah. S 
langsung menyapa peneliti. S bercerita bahwa ia baru saja pulang dari sawah milik tetangganya. Ternyata 

menggarap sawah sudah menjadi pekerjaan sambilan bagi S jika ia sedang tidak menarik becak di kota 
ataupun menggarap bangunan sebagai kuli batu. Pada kesempatan itu juga lah, peneliti meminta 

kesediaan S untuk diwawancarai. S adalah seorang laki- laki dewasa, yang saat ini berusia 40 tahun. 
Kondisi fisiknya tampak sehat, sehingga S bersedia untuk diwawancarai. Pada saat wawancara, S 
menggunakan pakaian berupa kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna hitam. Selama wawancara 

berlangsung, subjek menggunakan bahasa Jawa.  

 
 

KODE BARIS TRANSKRIP OPEN CODING AXIAL CODING  

IM190910  Bisa ngobrol-ngobrol sebentar nggih bapak?   

S190910  Ngobrol nopo mba? hehehe (sambil tertawa)   
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IM190910  

 
5 

Ngobrol apa aja bapak...santai mawon. Wong dari tadi 

kulo nggih sampun ngobrol dangu kalihan ibu..hehehe 
(sambil tertawa) 

  

IM190910  Asmanipun bapak sinten?   

S190910  Kulo Sholekan mba   

IM190910  Usia sakmeniko berapa bapak?   

S190910  

10 

40 Usia suami subjek saat 

ini 

 

IM190910  40 nggih?   

S190910  Nggih…tahun 69. sami kalihan ibue. wong naming 
benten 2 dinten nopo pinten ngoten lho 

  

IM190910  Asli saking mriki nggih bapak?   

S190910 15 Nggih..kulo asli mriki mawon   

IM190910  Niki wau saking  undit?   

S190910  Saking sabin mba   

IM190910  Ooow..kegiatanipun sehari-hari wonten sabin?   

S190910  
20 

Nggih nopo mba..paling wonten dalanan sabin, kadang 
nggih wonten bangunan. Mengke nek anake ngajak metu 

nggih paling nembe metu sakperlune 

Kegiatan suami subjek 
sehari-hari 

 

IM190910  Sekarang sudah kehamilan ingkang nomor berapa bapak?   

S190910  Kedua saking kulo...tapi nggih sakjane mpun ketiga niki   

IM190910  Sampun masuk sekawan bulan nggih bapak   

S190910 25 Sekawan..nggih sekawan   

IM190910  Selama ini perikso wonten pundi?   

S190910  Niku..wonten bu bidan. Tiyang mriki katah perikso teng 
bu bidan mba 

  

IM190910  Pripun awale tahu kalo ibu hamil?   
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S190910 30 Kulo niku kadang dipoyoki kalih arek-arek? hehehe 

(sambil tertawa) 

  

IM190910  Dipoyoki pripun bapak?   

S190910  
 

35 

Nggih dipoyoki, diguyoni ngoten lho mba. Sanjange 
tonggo-tonggo niku yo wis lah ben anakmu onok 

kancane. Kan biasane niku tiyang-tiyang malah setahun 
pindah lak hamil se mba 

Tanggapan teman-
teman suami subjek 

mengenai kehamilan 
subjek 

 

IM190910  Bapak piyambak pripun?   

S190910  

 
40 

Nggih mpun kadung, trus katene diapakno mba hehehe 

(sambil tertawa). Kulo nggih malah seneng mawon mba. 
Wong anak kulo kan nembe setunggal. Sing mbarep teng 
Surabaya niku kan kaleh bapak pertama 

Reaksi suami subjek 

ketika tahu bahwa 
istrinya hamil 

 

IM190910  Ooow ngoten… Pripun kesehatane ibu, bapak?    

S190910  
 

45 

Nggih ngoten mba..tensine kok mundak terus..hehehe 
(sambil tertawa). Awale nggih niku paling mba, sekitar 
setahunan niko mpun gejala stroke. Padahal biyen niku 

nggih lemu ngoten mba 

Menurut suami subjek, 
tekanan darah subjek 
naik karena pernah 

mengalami gejala 
stroke sekitar satu 

tahun yang lalu 

 

IM190910  Kira-kira kapan bapak?   

S190910 50 7 bulanan mungkin nggih..pokoke dereng wonten 1 tahun. 
Niku taksih gejala kok mba 

  

IM190910  Ooow..taksih gejala nggih   

S190910  Nggih mba   

IM190910  Biasane keluhan saking ibu pripun?   

S190910 55 Keluhan nopo?   

IM190910  Nggih biasane ibu sambat nopo?   

S190910  Mboten sambat nopo-nopo niku mba   
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IM190910  Kan niki tensi ibue inggil..mungkin ibue ngeroso sakit 

nopo ngoten 

  

S190910 60 
 

 

Mboten kok mba. Mboten sambat nopo-nopo Menurut suami subjek, 
subjek tidak pernah 

mengeluh 

 

IM190910  
 

Ooow...nopo biasa diempet ngoten? hehehe (sambil 
tertawa) 

  

S190910 65 

 
 

Nggih paling, tapi kadang nggih sambat ngelu ngoten tok Subjek hanya 

mengeluh bahwa 
kepalanya pusing  

 

IM190910  Trus lek sambat ngoten pripun tanggapane bapak?   

S190910  
70 

Nggih niko langsung kulo terne teng bu bidan mba. Bu 
bidan celak mriki mawon 

Ketika subjek 
mengeluh , suami 

subjek mengantar 
subjek ke bidan 

 

IM190910  Biasane bapak piyambak ingkang nganterne?   

S190910  

75 

Lha sinten mba..putri nggih mboten saget numpak sepeda 

motor. Nggih kulo piyambak sing ngeterne 

Suami subjek 

mengantar subjek 
periksa ke bidan 

Dukungan materi   

suami mengantar 
subjek kontrol 

IM190910  Bu bidan pernah sanjang nopo mawon mengenai 

kesehatan ibu? 

  

S190910  
80 

Nggih bu bidan sanjang tensine ibue niki inggil. Trus 
sanjang lek sak wayah-wayah kumat nopo mpun keroso 
ga enak ken langsung beto teng bidan 

  

IM190910  Tapi sakmeniko kan bu bidan sampun ngrujuk ibu perikso 
teng RS nggih? 

  

S190910  
85 

Nggih..lha niku mba. RS kan tebih saking mriki. Bingung 
lek sak wayah ngeterne. Kan benten kaleh teng bu bidan.  

Suami subjek lebih 
senang jika subjek 
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kontrol di bidan 

daripada di RS, dengan 
alasan jarak RS lebih 

jauh  

IM190910 90 Ooow..sekeco perikso teng bidan nggih?   

S190910  
 
 

 
95 

Nggih mba...mpun daleme bu bidan kan celak. Kulo 
nggih bingung niki kok bu bidan malah ngrujuk teng RS 

Rumah bidan dekat dari 
rumah subjek 
Reaksi suami subjek 

ketika istrinya dirujuk 
ke RS 

 

IM190910  Mungkin di RS alat-alat dan obat-obatan luwih lengkap 

bapak, makane bu bidan ngrujuk wonten RS. Nggih 
manut mawon nopo sanjange bu bidan, kan niki kagem 

kesehatane ibune niki kaleh bayine 

Reaksi suami subjek 

ketika istrinya dirujuk 
ke RS 

 

IM190910 100 Bu bidan pernah sanjang pripun resikone lek ibu tensine 
inggil? 

  

S190910  
 

 
105 

 
 
 

Mboten niku mba..hehehe (sambil tertawa). Namung 
sanjang lek tensine ibue niki dukur, ngoten tok 

Suami subjek tidak 
mengetahui resiko 

hipertensi dalam 
kehamilan. Bidan juga 

tidak memberikan 
informasi yang cukup 
kepada suami subjek 

 

IM190910  Selama ibu perikso niku biaya sinten ingkang naggung?   

S190910 110 Nggih kulo mba..Kulo kadang niku bingung mba   

IM190910  Bingung nopo bapak?   

S190910  
 

Kulo bingung lek ibu kumat terus. Bingung biayane mba. 
Wong gaweyane kulo nggih mboten pasti ngeten niki.  

Subjek merasa bingung 
dengan kesehatan 
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115 
 

 
 

Kan nopo-nopo kulo piyambak ingkang nanggung. Ibue 

nggih mpun mboten nyambut gawe.  

subjek yang tidak 

stabil. Suami subjek 
pun terbebani dengan 

masalah biaya untuk 
pengobatan subjek 

  
120 

Ooow berarti biaya pengobatan ditanggung bapak sedoyo 
nggih? 

  

  Nggih mba. Tapi sakniki kan mpun gadah Jamkesda, dadi 

mpun gampang ngoten lho. Saget ngringakne biaya.  

Biaya pengobatan 

ditanggung oleh suami 

Dukungan materi   

semua biaya perawatan 
ditanggung suami 

IM190910  Lha bapak pripun pengene?   

S190910 125 

 
 

 
 

130 

 
 

 
 

135 

 

Kulo pengen ibue kerjo, tapi lek keadaane ngoten niki 

nggih pripun maleh. Nggih disabari mawon, dungo ben 
tetep sehat kabeh. Rosone kan benten nggih mba. Riyen 

ibue taksih nyambut gawe niku, alhamdulillah taksih 
cukup. Tapi sakwisi sakit sing gejala stroke niku ibue 
mpun mboten nyambut, dadi nggih kulo nanggung 

piyambak. Pas sakit niko akhire nggih nyambut arto teng 
tiyang mba. Lha biaya nggih mboten gadah lho mba. 

Utange dereng disaur kabeh, malah ibu hamil niki. Trus 
sanjange bidan kan tensine dukur, kedah perikso teng RS, 
ngelahirne nggih teng RS. Trus biayane pripun mba 

hehehe (sambil tertawa) 

Suami subjek masih 

tetap mengingkan 
subjek bekerja, namun 

kondisi kesehatan 
subjek tidak 
memungkinkan untuk 

bekerja. 
Suami subjek terbebani 

dengan masalah biaya 
pengobatan subjek 

 

IM190910  
 

Nggih, nggih. Trus rencana setelah ini perikso wonten 
pundi? 

  

S190910  

140 
 

Kulo niku pengene nggih teng bu bidan mba. Nopo nggih, 

kan lek isuk awan kulo kerjo, bingung mangke lek 
ngeterne teng RS. Benten kaleh tenng bidan, kan kulo 

Suami subjek tetap 

menginginkan subjek 
kontrol di bidan. 
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145 
 
 

 
 

150 
 
 

 

saget ngeterne lek bengi. Dalemipun nggih celak mriki 

mawon. Wong sepindah ngeterne teng RS niku kok 
bingungne jarene ibue niki. Mboten langsung dilayani 

ngoten lho. Ngantrine niku sampe turu-turu mba. Paling 
niku sing wonten duite langsung dilayani. Lek wong 
ngeten niki kam mboten gadah duit mba, namung beto 

surat Jamkesda niku. Padahal sanjange bu bidan lek mpun 
gadah surat niku gampang, tapi nggih mboten mba. 

Nunggu sampe sedinoan, ga diceluk-celuk kaleh petugase. 
Sampe kulo mboten kerjo mba. Pengen kulo niku nek 
ngelahirne ga popo nang RS, tapi perikso ben nang bidan 

kene ae.  

Alasannya adalah 

karena jarak RS lebiih 
jauh, selain itu suami 

subjek juga harus 
bekerja. RS juga tidak 
memberikan pelayanan 

yang lebih baik dari 
bidan 

IM190910  
155 

Nggih..tapi kan bu bidan sanjang alat-alate lan obat-obate 
mboten lengkap, makane ngrujuk teng RS.  

  

S190910  Nggih mba. Mugo-mugo mawon mboten kumat maleh   

IM190910  Trus Jamkesda niku fungsi nipun nopo bapak?   

S190910  

 
160 

 
 
 

 

Biayane jadi ringan mba. Perikso niku mboten bayar, tapi 

lak obat-obatan sing mboten wonten teng RS, nggih  
ditebus piyambak teng apotek jobo. Wingi niku kulo 

tebus setengah mawon. Makane kulo bingung trus piye 
lek kulo mboten kerjo, piye nebuse obate. Nggih mpun 
saget nopo-nopo mba. Makane sakniki gaweyan opo ae, 

sing penting iso digarap mba 

Suami subjek 

mengusahakan 
berbagai cara agar 

mendapat penghasilan 

 

IM190910 165 Nggih bapak...tapi setelah perikso teng RS wonten 
perubahan mboten? 

  

S190910  

 
 

Nggih alhamdulillah..Lha pripun maleh. Nggih mugi-

mugi mawon mba. Kulo mpun usaha, mugi-mugi ibue 
mpun mboten kumat-kumat maleh nggih. Sing penting 

Harapan suami subjek 

adalah semoga subjek 
tidak kambuh-kambuh 
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170 ibue niku sehat.  lagi 

IM190910  Nggih, mugi-mugi rejekine ngalir terus nggih pak   

S190910  

 
 

175 

Nggih mba. Sakniki pados gaweyan nggih uangel mba. 

Becak mawon sakniki mpun sepi. Mpun katah sing duwe 
sepeda motor, mpun mboten butuh becak mbok menawi 

nggih hehehe (sambil tertawa) 

Suami subjek 

mengeluhkan pekerjaan 
yang sulit diperoleh 

saat ini 

 

IM190910  Hehehe (sambil tertawa). Biasane lek becak ngoten angsal 
pinten sedinten pak? 

  

S190910  

 
180 

Halaah mba. mpun mboten pasti. Kadang nggih 5.000, 

10.000, malah kadang niku mboten angsal blas. Nggih 
niku, lak sakniki uangel mba pados arto. Makane kadang 
kulo sambi teng sabine tiyang, kadang nggih teng 

bangunan.  

Penghasilan yang 

didapat suami subjek 
sehari-hari tidak pasti 

 

IM190910  Ooo..berarti nyari sambilan lain nggih?   

S190910  
185 

 
 

 
 

Nggih kudu mba. Lha pripun, tanggungan kan katah mba. 
Lek mboten pinter-pinter pados gaweyan nggih mangke 

lak bingung dewe. Angsale pinten nggih diterimo mba, 
kebutuhan nggih sak wontene. Lek ga onok yo wis, 

meneng ae mba. Onoke opo yo dipangan hehehe (sambil 
tertawa) 

Subjek mencari 
pekerjaan yang bisa 

dilakukan untuk 
mencukupi kebutuhan 

keluarga 

 

IM190910 190 Nggih bapak. Nggih mugi-mugi rejekine lancar, saget 
damel nyukupi kebutuhan hehehe (sambil tertawa) 

  

S190910  Nggih mba   

IM190910  

 
195 

Bapak, niki mpun siang. Kulo bade nyuwun pamit. Bapak 

kan nggih nembe dugi saking sabin, kan butuh istirahan 
pak hehehe (sambil tertawa) 

  

S190910  Nggih mba   
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Nama                : Significant Other  Subjek I (adik ipar subjek) Kode SO                     : EP111210 

Lokasi              : Rumah  Kode Pewawancara    : IM111210 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 11 Desember 2010 

 Waktu Wawancara      : 15.00 – 15.30 

 
 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilakukan di rumah mertua subjek, tepatnya di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut 

terdapat satu set meja dan kursi, TV dan DVD. Pada dinding ruang tamu terdapat jam dinding dan sebuah 
kalender. Rumah mertua subjek bisa dikatakan cukup sederhana, dengan tiga kamar tidur, ruang tamu 

yang diisi dengan perabotan yang seadanya, dapur di bagian belakang dan kamar mandi di samping dapur. 
Sedangkan lantai rumah terbuat dari semen. Wawancara dilakukan pada sore hari, sehingga kondisi 
rumah saat itu cukup tenang, karena hanya ada E dan peneliti di ruang tamu. Suami E saat itu sedang 

bekerja di luar rumah dan ibu E sedang tidur di kamar belakang.  

Keadaan Subjek secara Umum Pada saat ditemui peneliti, E sedang meronce manik-manik yang akan dibuat menjadi kalung. Manik-
manik tersebut milik tetangganya, sedangkan E sendiri dipekerjakan oleh tetangga tersebut untuk meronce 

kalung-kalung yang nantinya akan dikirim keluar Pulau Jawa. Itulah kegiatan E sehari-hari. Terkadang ia 
dibantu subjek ataupun anak subjek. Selama proses wawancara berlangsung, E tidak banyak bercerita. E 
hanya mau berbicara jika peneliti bertanya kepadanya. E saat ini berusia 31 tahun, dan ia juga tengah 

mengandung anak kedua. Usia kandungan E saat ini berusia tiga bulan. Kondisi fisiknya tampak sehat dan 
selama wawancara E tetap meronce manik-manik yang ada di paangkuaanya.. Pada saat wawancara, SO 

menggunakan pakaian berupa kaos bermotif bunga dan celana pendek selutut berwarna biru tua pula. 
Selama wawancara berlangsung, E menggunakan bahasa Jawa.  
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KODE BARIS TRANSKRIP OPEN KODING AXIAL CODING 

IM111210  Sonten mba   

EP111210  Nggih mba, monggo   

IM111210  Damel nopo mba?   

EP111210  Nopo mba, dolanan niki lho hehehe (sambil tertawa)   

IM111210 5 Kok dolanan mba?   

EP111210  Nggih, niki gadahane tiyang ngajengan mriku, trus kulo 
ngrencangi ngoten lho. Tinimbang ga onok gaweyan, 
malah mumet nggih hehehe (sambil tertawa) 

  

IM111210  Ooow..trus didamel kalung ngoten niki nggih mbah?   

EP111210 10 Nggih mba. Sanjange sing gadah niku dikirim teng Bali 

mba 

  

IM111210  Ooow nggih. Kegiatane mba sehari-hari nggih damel 
kalung niki? 

  

EP111210  

15 

Nggih ibu rumah tangga mba, trus niki wonten gaweyan 

damel kalung nggih lumayan damel tumbas krupuk 
hehehe (sambil tertawa) 

Kegiatan adik ipar 

sehari-hari 

 

IM111210  Hehehe (sambil tertawa) nggih mba. Emang bayarane 

pripun? 

  

EP111210  
20 

10 kalung niku angsal 1500 mba. Dadi sak kalunge 
dihargai 150 hehehe (sambil tertawa).  

  

IM111210  Ooow nggih sampe lupa, mba asmanipun sinten?   

EP111210  Kulo Eva   

IM111210  Tinggale nggih teng griyo mriki nggih?   

EP111210  Nggih mba, taksih tumut ibu   

IM111210 25 Sampun keluarga?   
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EP111210  Sampun   

IM111210  Sampun kagungan anak pinten?   

EP111210  Setunggal, tapi mpun almarhum mba   

IM111210  Ooow ngoten   

EP111210 30 Nggih Mei tahun wingi mba, sekitar 18 bulan   

IM111210  Meninggale goro-goro nopo mba? Sakit nopo pripun?   

EP111210  
 

 
35 

Duko nggih, usia 8 hari niku kok tilar. Mboten purun 
mimik ASI ngoten lho. Awale niku kulo ngelahirne 

caesar. Soale wonten kista mba, dadi dioperasi pindah. 
Tapi sebab meninggal sing pasti kulo mboten ngertos. 
Wong dalu-dalu kok meneng mawon, tibake mpun 

mboten wonten niku 

  

IM111210  
 

Ooow nggih. Dereng nambah maleh hehehe (sambil 
tertawa) 

  

EP111210 40 Nggih sampun, alhmdulillah niki mpun wonten. Mpun 3 

bulan sanjange bu bidan 

  

IM111210  Ooow nggih. Mba niki hubungan kaleh bu Mur nopo?   

EP111210  Kulo adik ipare mba, kulo adike mas Solekan   

IM111210  Ooow adik ingkang nomer pinten?   

EP111210 45 No 3 mba   

IM111210  Kalo usiane mba sakniki pinten?   

EP111210  Kulo 31   

IM111210  
 

Niki mba, Kulo bade tangklet-tangklet soal bu Muriyah. 
Bu muriyah sehari-hari kegiatannya nopo? 

  

EP111210 50 Nggih niku, ngelimi triplek teng ngajengan niku. 
Daripada nganggur mba wonten griyo mba 

Kegiatan subjek sehari-
hari 

 

IM111210  Kagem nopo tripleke?   

EP111210  Pesenan saking pabrik mba   
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IM111210  

55 

Ooow nggih.. Wingi niku kan bu Muriyah nembe ngamar 

teng RS nggih? Jenengan nggih ngertos? 

  

EP111210  Nggih mba, kan daleme nggih gandeng mriki hehehe 
(sambil tertawa) 

  

IM111210  Pernah sambat nopo ngoteng teng jenengan?   

EP111210  

60 

Mboten pernah niku mba, sanjange mboten kroso nopo-

nopo ngoten lho mba. Paling nggih diempet mba. Nopo 
paling mpun mati roso (hehehe (sambil tertawa)  

Subjek tidak pernah 

mengeluh kepada adik 
iparnya 

 

IM111210  Oooww nggi, mungkin pernah cerito-cerito nopo ngoten 

teng jenengan 

  

EP111210  
65 
 

 
 

 
70 
 

 

Mboten mba, mboten pernah. Paling sambate nggih teng 
bojone. Tiyang lek mpun keluarga kan biasane cerito teng 
bojone mba. Wingi niku lak sakjane perikso teng RS 

bareng kulo. Kulo diboncengne suami, mba Mur kaleh 
mas Kan Tapi akhire nggih misah mba. Lha kulo mboten 

ngertos lek mba Mur ngamar, kan kulo mantuk disikan. 
Kulo nggih kesupen niku, mantun perikso kulo langsung 
mantuk mba. Dugi griyo kok tibake mba Mur dereng 

wangsul 

Subjek tidak pernah 
bercerita apapun 
kepada adik iparnya 

 

IM111210  Ibu perikso nopo?   

EP111210  
75 

Nggih hamil niki, sanjange bidan lek wonten keluhan 
kengken teng RS mawon 

  

IM111210  Ooow nggih nggih, Mba nggih ngertos lek bu Muriyah 

tensine dukur? 

  

EP111210  
 

80 

Nggih ngertos. Niku kan awale perikso wonten bidan trus 
dirujuk teng RS goro-goro tensine inggil. Lha malah 

wingi niku ngamar. Nggih mungkin kehamilane resiko 
nggih mba, makane dirujuk teng RS. Kulo riyen pas 

Adik subjek 
mengetahui bahwa 

kehamilan subjek saat 
ini beresiko 
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ngelahirne llak nggih caesar teng RS mba , goro-goro 

kista niku.  

IM111210  
85 

Nggih mba, biasane kalo kehamilan resiko kan dirujuk ke 
RS 

  

EP111210  

 
 
 

90 

Wingi wangsul saking RS niku kulo nggih sanjang teng 

mba Mur, wis mba lek onok sambat awak ga enak, 
langsungo ngomong ae ojo mbok empet 

Adik ipar subjek 

mengingatkan subjek 
untuk tidak menahan 
rasa sakit yang 

dirasakan subjek 

Dukungan emosi   

adik ipar 
memperdulikan kondisi 
kesehatan subjek 

IM111210  Ooow nggih   

EP111210  
 

 

Paling mba Mur niku kakehan mlaku-mlaku niku lho mba 
hehehe (sambil tertawa) 

Menurut adik ipar 
subjek, subjek terlalu 

banyak jalan 

 

IM111210 95 Kakehan mlaku-mlaku gimana mba?   

EP111210  
 

 
 

100 
 

Nggih kadang dikengken leren niku mboten purun. sik 
golek gaweyan ae ngoten lho mba hehehe (sambil 

tertawa). Wong lek siang niku kadang-kadang nggih 
mriki, ngrencangi kulo damel kalung niki 

Subjek sudah 
diingatkan oleh adik 

iparnya untuk 
beristirahat, namun 

terjadang masih saja 
mencari pekerjaan 

 

IM111210  Nggih mungkin cari kegiatan ben mboten bosen mba   

EP111210  
105 

 

Nggih sanjange lek teng griyo ngantukan mba hehehe 
(sambil tertawa), makane niku mba Mur pados-pados 

gaweyan 

Alasan subjek mencari-
cari pekerjaan adalah 

supaya tidak ngantuk  

 

IM111210  Lho sanjange ngrencangi ngelimi triplek?   

EP111210  
 

Nggih, tapi lek mboten wonten garapan nggih mboten 
wonten gaweyan mba 

  

IM111210 110 Ooowh nggih, mba nggih nyambangi pas bu Mur   
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ngamar? 

EP111210  

 
 

115 

Mboten mba, kulo kadang ngancani Putri teng griyo. Kan 

biasane lek dalu bapake ngancani mba Mur. Paling nggih 
emak niku ngancani lek siang tapi nggih mboten ben 

dinten mba. RS kan tebih saking mriki mba 

Sewaktu subjek 

opname di RS, adik 
ipar subjek tidak 

menjenguknya, namun 
menemani anak subjek 
di rumah 

 

IM111210  Oooow nggih nggih. Mba niki kulo bade pamit rumiyin 

nggih. matursuwun katah informasine 

  

EP111210 120 Nggih mba, sami-sami   
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Nama                : MS (Subjek II) Kode Subjek               : MS141210 

Lokasi              : Rumah tetangga subjek  Kode Pewawancara    : IM141210 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 14 Desember 2010 

 Waktu Wawancara     : 16.00 – 16.50 

 
 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilaksanakan di rumah tetangga subjek, tepatnya di ruang tamu. Menurut cerita subjek, 

rumahnya terlalu kecil, sehingga selama ini ia selalu menemui tamu-tamunya di rumah tetangga tersebut. 
Meskipun subjek tidak mempersilahkan peneliti masuk ke dalam rumahnya, namun peneliti dapat melihat 

dari luar. Dari luar tampak bahwa rumah tersebut sangat kecil dan terlihat seorang laki- laki sedang tidur 
pulas di dalamnya. Laki- laki tersebut ternyata adalah suami subjek, yang sehari-hari bekerja sebagai 
tukang pijit. Rumah subjek memang terletak di gang yang sempit dan cukup padat penduduk. Peneliti pun 

sempat kesusahan pada saat mencari rumah subjek. Banyak anak kecil berlari- larian di dalam gang pada 
saat itu, para ibu pun sedang mengobrol di depan rumah-rumah mereka, sehingga bisa dikatakan bahwa 

suasana saat itu cukup ramai.  

Keadaan Subjek secara Umum Subjek adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini berusia 35 tahun. Ia tinggal bersama suaminya dan 
seorang putri yang masih berusia 5 tahun. Selain sebagai ibu rumah tangga, sehari-hari subjek 
mengkreditkan barang. Saat ini subjek tengah mengandung anak kedua dan usia kandungan tengah 

memasuki usia dua bulan. Awalnya, subjek mengetahui bahwa dirinya hamil melalui tespek. Setelah alat 
tersebut menunjukkan garis merah,  subjek langsung mendatangi RS dan menunjukkan alat tes kehamilan 

tersebut kepada bidan. Bidan pun melihat alat tersebut dan memeriksa tekanan darah subjek. Bidan 
menginformasikan bahwa saat ini subjek tengah mengandung dua bulan dan memberitahu bahwa subjek 
mengalami tekanan darah tinggi, yaitu 140/90. Bidan hanya menyarankan kepada subjek untuk menjaga 

kesehatan dan mengurangi makanan yang mengandung garam. Dilihat secara fisik, subjek cukup gemuk. 
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Saat ini berat badannya mencapai 95 kg. Subjek mempunyai warna kulit putih serta rambut hitam yang 

lurus dan tidak terlalu panjang. Pada saat wawancara, subjek menggunakan pakaian berupa baju tidur 
yang berwarna kuning. Subjek juga menggunan jaket dari bahan kaos berwarna hitam, karena selama 

hamil subjek merasa sealu kedinginan 

 
 

KODE BARIS TRANSKRIP OPEN CODING AXIAL CODING 

IM141210  Sore ibu   

MS141210  Iya mba gak papa kok. Kok tahu rumah saya dari mana 

ini? 

  

IM141210  
5 

Ini saya dapat alamat rumah ibu dari Rumah Sakit 
Puraharja 

  

MS141210  Ooow gitu. Iya mba, saya emang periksa disana. Jadi 

orang-orang RS yang kasih alamat saya ke mba? 

  

IM141210  Iya ibu hehehe (sambil tertawa)   

MS141210  
10 

Trus ini buat apa si mba? keperluannya apa gitu lho mba 
nya? 

  

IM141210  Jadi gini ibu, saya dari fakultas psikologi UNAIR, 

kebetulan saya mengadakan semacam penelitian yang 
tujuannya adalah untuk meneliti ibu hamil yang sedang 
mengalami hipertensi 

  

MS141210 15 

 
 

 
 

20 

 

Iya mba, saya juga baru kali ini lho tensi saya tinggi. 

Padahal biasanya tensi saya malah rendah. Biasanya 
80/60, kadang ya 90/70. Malah saya ga pernah tensi itu 

kok sampe 100. Kalo 100 gitu saya malah wis mumet itu 
mba  

Subjek tidak 

mempunyai riwayat 
hipertensi sebelum 

hamil, malah sehari-
hari tekanan darah 
subjek cenderung 

rendah  
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IM141210  Ooow gitu. Itu sehari-hari juga begitu ya bu?   

MS141210  

 
25 

Iya, sehari-hari yang segitu. Pokoknya ga pernah kok 

tensi saya itu tinggi. Dulu juga hamil pertama ga sampe 
tinggi-tinggi gitu 

Subjek tidak 

mengalami hipertensi 
pada saat mengandung 

anak pertama 

 

IM141210  Ooow gitu, emang ini kehamilan keberapa ibu?   

MS141210  Ini kedua mba. Itu yang pertama sudah lima tahun (sambil 
menunjuk anaknya yang sedang bermain di luar rumah) 

Saat ini subjek tengah 
mengandung anak ke 2 

 

IM141210 30 Ooow jadi kehamilan kedua?   

MS141210  Iya mba, wis pokoke ini beda sama yang pertama dulu 

hehehe (sambil tertawa) 

Subjek mengaku bahwa 

kehamilannya saat ini 
berbeda dengan 
kehamilan sebelumnya 

 

IM141210 35 Kalo kehamilan sebelumnya ibu?   

MS141210  Ya itu, ga pernah saya mba. Malah hamil yang pertama 
dulu tensi saya selalu rendah kok. Makanya bu ita juga 
heran mba, bilang gini ke saya ”lho kok tumben bu 

tensinya tinggi” 

Saat mengandung anak 
pertama, tekanan darah 
subjek selalu rendah 

 

IM141210 40 Bu ita itu siapa ibu?   

MS141210  Ya bidan di RS, dulu waktu hamil pertama kan saya juga 
sama bu Ita. Jadi ya sudah tahu lah riwayat saya 

sebelumnya 

  

IM141210  Dulu waktu periksa pertama kali siapa yang ngantar bu?   

MS141210 45 Ooow dulu itu tetangga saya ngantar, suami saya kan 
ngantar anak saya ke sekolah. Itu saya sudah ngerasa ga 

enak badan mba, makanya suami saya yang ngantar ke 
sekolah. Biasanya si juga saya yang nganterin, tapi 
akhirnya saya minta tetangga saya buat nganter 

Awal pemeriksaan 
kehamilan, subjek 

diantar oleh tetangga 

Dukungan materi   
subjek diantar oleh 

tetangga waktu pertama 
kali datang ke Rumah 
Sakit 
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IM141210 50 Hemmm gitu, trus periksa selanjutnya sapa yang nganter 

bu? 

  

MS141210  
 

 
55 
 

 

Suami saya. Suami saya pengen tahu soale, kan bu Ita 
juga pernah bilang nanti kalo bisa pas periksa suami bu 

Mus ikut ya. Iya...ya saya bilang gitu mba. Trus kemaren 
pas periksa lagi suami saya ikut. Ya ga papa lah mba ya, 
biar suami juga tahu gimana perkembangan kehamilan 

saya 

Suami subjek 
menemani subjek pada 

saat pemeriksaan kedua 

Dukungan materi   
suami subjek ikut 

mengantar subjek saat 
subjek memeriksakan 
kehamilan untuk kedua 

kali 

IM141210  Ooow gitu ibu. Oiya emangnya tensi ibu nyampe berapa?   

MS141210  
60 

 
 

 
 

65 

 
 

 
 

140/90 mba. Makanya saya juga heran ini hehehe (sambil 
tertawa). Bu itu si guyonannya gini ke saya mba, mungkin 

karena lagi idul adha ini bu, ibunya seneng maem daging, 
jadi tensinya bisa naek. Tapi idul adha saya makan daging 

ya ga banyak-banyak banget kok mba hehehe (sambil 
tertawa).  

Setelah subjek 
memeriksakan 

kehamilannya yang 
pertama, bidan 

memberitahu bahwa 
subjek mengalami 
hipertensi. Subjek 

mengalami perubahan 
fisiologis selama hamil, 

tepatnya pada sistem 
kardiovaskuler 

 

IM141210 70 Ooow gitu. Jadi bidannya guyoni seperti itu?   

MS141210  Iya mba. itu periksa pertama kali, tapi kedua ya masih 
segitue mba hehehe (sambil tertawa).  

Pada pemeriksaan 
kedua, tekanan darah 

subjek masih tetap 
tinggi 

 

IM141210 75 Trus bidannya bilang apa ibu?   

MS141210  Ya ditunggu dulu aja, ini kan masih bulan-bulan pertama. 

Kalo memang nanti masih tetep tinggi, ya diapain gitu 

  



201 

 

lah.  

IM141210  Lho kok diapain maksudnya ibu? hehehe (sambil tertawa)   

MS141210 80 

 
 

 
 

85 

Ya ga tau mba, bu Ita ngomong gitue hehehe (sambil 

tertawa). Ya mungkin ditunggu dulu sampe berapa bulan 
ke depan Nanti kalo memang masih tetep tinggi, ya 

mungkin ada tindakan apa gitu dari bidane 

Jika tekanan darah 

subjek masih tetap naik 
di bulan-bulan 

berikutnya, maka bidan 
akan memberikan 
tindakan lanjutan 

 

IM141210  Ooow gitu, iya iya ibu   

MS141210  
 
 

90 

Ya bu bidan cuma bilang, makannya ga boleh asin-asin 
lho bu Mus  

Saran dari bidan untuk 
tidak makan makanan 
yang mengandung 

garam berlebihan 

 

IM141210  Ooow, pantangannya jadi cuma yang asin-asin gitu ya bu?   

MS141210  
 

 
95 

 
 
 

Iya mba, bu Ita ngomong gitue ke saya, bu Mus ga boleh 
makan yang asin-asin dulu lho ini. Jadi ya sekarang ini 

saya makannya yang manis-manis malah mba hehehe 
(sambil tertawa). Ya cuma gitue. Tapi dulu waktu hamil 

pertama kan saya sempet bengkak-bengkak gitu, itu ya ga 
boleh makan yang asin-asin kok 

Subjek mengikuti saran 
yang diberikan bidan, 

yaitu tidak memakan 
makanan yang 

mengandung garam 
berlebihan 

Dukungan informasi   
pesan bidan kepada 

subjek adalah untuk 
tidak memakan 

makanan yang 
mengandung garam 
berlebihan 

IM141210  

100 

Iya iya, tapi ibu sampun tahu ya resikonya kalo tensi 

tinggi itu gimana? 

  

MS141210  
 

 
 

105 

Iya mba, saya lak juga takut se mba. Ya sempet itu ada 
tetangga, tensinya emang tinggi banget, nyampe 240 kok 

itu. Jadi tetangga saya ini pas ngelahirin ga bisa normal, 
trus akhirnya di mau dicaesar itu, sudah ga kuat lagi. Trus 
akhirnya ya meninggal, ternyata anaknya juga sudah 

Subjek sudah 
mengetahui resiko dari 

hipertensi pada saat 
hamil, sehingga 
membuat tetap 
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meninggal di dalam. Kan saya juga was-was akhirnya 

hehehe (sambil tertawa)  

waspada 

IM141210  Iya iya, kalo ibu 140/90 ya?   

MS141210  
110 

 
 
 

 
115 

Iya- iya. Suami saya juga ngomong ”lapo ma kok tumben 
dukur ngono. Tapi suami saya juga bilang ”Wis ma, 

tenang ae, mesti ntar onok carae ngobati” gitu kata suami 
saya mba hehehe (sambil tertawa). Ya tak buat nyantai aja 
mba sekarang. Soalnya ya emang baru kali ini e mba tensi 

saya tinggi. Ya mudah-mudahan aja mba bulan-bulan 
berikutnya bisa turun lagi tensi saya 

Suami subjek sempat 
kaget ketika tahu 

bahwa tekanan darah 
subjek mencapai 
140/90. Suami subjek 

pun akhirnya mampu 
menenangkan subjek 

Dukungan emosi   
suami subjek mencoba 

menenangkan subjek, 
sehingga subjek dapat 
menjalani kehamilan 

dengan tenang 

IM141210  Kalo riwayat-riwayat dari keluarga lain gitu bu?   

MS141210  

 
 

120 

Ga ada kok mba, bapak ibu saya juga ga ada yang tensi 

sampe tinggi-tinggi gitu. Apalagi saya, saya malah ga 
pernah mba. Ya itu sampe 100 gitu aja sudah jarang 

banget 

Tidak ada keluarga 

dengan riwayat 
hipertensi 

 

IM141210  Lho gitu itu rasanya gimana ibu?   

MS141210  
 

 
125 

Ya kan saya ga pernah setinggi itu ya mba, 100 aja ga 
pernah. Ya ini sering nggliyeng gitu rasane. Ya saya si 

mikirnya kan ini masih hamil bulan-bulan pertama, ya 
saya rasa paling ya wajar gitu lah mba.  

Keluhan yang sering 
dirasakan subjek adalah 

merasa pusing 

 

IM141210  Tapi sebelum tahu ibu hamil, ibu juga sudah ngerasa 
nggliyeng gitu? 

  

MS141210  

 
130 

 
 
 

Iya sudah. Awalnya saya kan telat mens nya, trus saya 

beli sensitif itu, saya tes sendiri. Lha ternyata hasilnya 
positif. Trus saya langsung ke RS Pura, saya ketemu sama 

bu Ita langsung. Ya itu ternyata saya sudah hamil 1 bulan, 
trus tensinya saya juga tinggi kata bu Ita 

Awal subjek tahu 

bahwa dirinya hamil 
yaitu melalui bidan 

yang dulu pernah 
menangani subjek pada 
kehamilan pertama. 
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135 

Saat itu juga subjek 

tahu bahwa tekanan 
darahnya tinggi 

IM141210  Ooow jadi ketahuan pertama kali sudah 1 bulan gitu ya 

bu? 

  

MS141210  
140 

 

 
 

Kalo bidan se bilang gitu, tapi kalo kalender saya ya 
belum ada sebulan mba telatnya. Kan biasanya saya bikin 
kalender gitu. Tapi ya ga tau lagi ya mba, kan bidan lebih 

tahu ya hehehe (sambil tertawa). Hitungane bidan 
mungkin beda dengan hitungan kalender saya 

  

IM141210  Iya iya, jadi sekarang usia kandungan ibu?   

M141210 145 Ya 2 bulan mba. Periksa pertama kan sudah 1 bulan 

kandungan saya, jadi ini ya bulan kedua mau masuk bulan 
ke 3 

Usia kandungan subjek 

saat ini 

 

IM141210  Trus ini sudah periksa berapa kali ibu?   

MS141210 150 

 
 

 
 

155 

 

Ini saya sudah periksa dua kali. Pertama kan itu waktu 

saya setelah pake tespek itu, trus yang kedua ya bulan ini. 
Trus nanti bulan Januari tanggal 4 kalo ga salah ya, saya 

periksa lagi. Kalo awal-awal hamil kan gitu mba. Pertama 
satu bulan dulu, nanti kalo sudah mendekati lahiran gitu 
ya, biasanya 3 minggu sekali trus ya 2 minggu sekali gitu 

mba 

  

IM141210  Ooow iya iya ibu, gitu berarti sudah ada jadwal dari RS 
nya ya ibu  

  

MS141210  

160 
 
 

Iya mba, gitu itu sudah ada jadwalnya sendiri kok. Gitu 

biasanya pas periksa kita dikasih tahu kapan harus balik 
lagi kesana. Tanggal berapa gitu harus balik lagi. Tapi 
mungkin kalo ada keluhan-keluhan apa gitu ya yang 

  



204 

 

 

 
165 

 

serius gitu, jadi bisa periksa sewaktu-waktu, ya kaya yang 

resiko-resiko tinggi paling mba. Kalo saya ya paling 
nunggu jadwal bulan besok aja mba, soalnya keluhan saya 

masih biasa aja 

IM141210  
 

Ooow gitu. Tadi kan ibu bilang waktu hamil pertama ga 
kaya gini? 

  

MS141210  
170 

 
 

 
 

175 

 
 

 
 

Iya mba, ya itu tensi saya paling 90/60, kadang ya 80/60. 
Ya sekitar itulah pokoknya. Malah bisa dibilang rendah 

ya. Tapi dulu pas mau ngelahirin tensi saya langsung naek 
jadi 120. Kalo menurut bidan masih normal segitu itu, 

tapi kalo saya ya ga normal segitu itu mba, malah sudah 
tinggi banget itu mba hehehe (sambil tertawa). Kalo mau 
ngelahirin gitu kan ditensi dulu, trus 120 itu. Kata 

bidannya normal itu ibu, tapi saya bilang gini ”kalo saya 
ya ga normal itu bu Ita” hehehe (sambil tertawa). Saya ya 

nggliyeng gitu waktu itu. Tapi kata bidan si itu mungkin 
tegang, karena ngelahirin anak pertama 

Tekanan darah subjek 
pada kehamilan 

pertama cenderung 
rendah 

 

IM141210 180 

 

Hehehe (sambil tertawa) Iya iya ibu. Tapi ngelahirinnya 

normal ya bu? 

  

MS141210  
 
 

185 

Iya mba, alhamdulillah normal itu. Ga ada keluhan kok 
waktu hamil pertama itu mba. Cuma ya pas ngelahirin aja 
tensi saya naik. Yang dulu turun terus, eee malah yang ini 

kok malah naik terus hehehe (sambil tertawa) 

Perbedaan antara 
kehamilan pertama 
dengan kehamilan 

sebelumnya 

 

IM141210  
 

Dulu kalo tensi turun gitu ibu tahu ga penyebabnya apa 
mungkin gitu? 

  

MS141210  

 
190 

Ga tau itu mba, tapi kan saya emang bawaannya turun 

terus, ga pernah naik. Kebiasaannya ya turun gitu. Trus 
kalo dulu ya nglentruuk gitu mba. Ya biasa kaya orang 

Subjek terbiasa dengan 

tekanan darah yang 
cenderung rendah 
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 hamil biasanya gitu 

IM141210  Iya iya. Jadi selama ini yang nangani bidan ya ibu?   

MS141210  

 
195 

 

Kalo saya ya bu Ita itu, tapi sebenarnya si tergantung kita 

mintanya apa. Kalo minta bidan ya dikasih bidan, kalo 
dokter ya nanti yang nangani dokter. Gitu kalo di Pura 

sini mba 

Saat ini subjek 

ditangani oleh bidan 
dari RS Pura Raharja 

 

IM141210  
 

Ooow iya iya. Emang bedanya apa si bu diperiksa dokter 
sama bidan? 

  

MS141210  

200 
 
 

 

Ya enakan dokter mba. Dokter kan bisa meriksa 

semuanya mba, kalo bidan cuma meriksa itu- itu aja, 
paling ya tensinya berapa gitu mba. Dulu kan pas mau 
ngelahirin anak pertama itu saya sempat ditangani dokter 

pas USG, ya gitu mba diperiksa semuanya kok 

  

IM141210  
205 

Ooow gitu, tapi ada beberapa orang yang bilang kalo di 
bidan itu enak gitu bu 

  

MS141210  

 
 

 
210 

 

 

Ya menurut saya tetep enakan dokter. Ya mungkin karena 

biayanya kan beda. Kan gitu itu harganya beda to antara 
bidan dan dokter. Kalo dokter sekali periksa bisa sampe 

seratus mba, tapi kalo bidan cuma dua puluh tiga puluh. 
Sekarang dokter sudah naik mba, orang dulu pas hamil 
pertama itu saya pernah nyoba periksa ke dokter, itu aja 

sudah tujuh puluh 

Pandangan subjek 

mengenai perbedaan 
pelayanan yang 

diberikan oleh dokter 
dan bidan 

 

IM141210  Iya iya, trus kok ibu sekarang periksanya ke bidan bu?   

MS141210  
215 

 
 
 

Ya itu mba, kan lumayan murah, bedanya juga jauh. Nanti 
kalo emang ada keluhan serius ya mungkin ke dokter. 

Trus bu Ita ini kan juga sudah tahu riwayat saya. hehehe 
(sambil tertawa). Enak kok mba di Pura itu, ada program 
nabung gitu, itu buat keperluan nanti kalo mau ngelahirin. 

Alasan subjek memilih 
ditangani bidan 

daripada dokter 
Program menabung 
yang dibuat oleh pihak 
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220 

Jadi tiap bulannya kita nabung berapa terserah, trus nanti 

ditotal jumlahnya berapa tabungan kita, kalo cukup ya 
nanti ga bayar buat biaya ngelahirin. Ini kan juga lagi 

renovasi to mba, katanya mau dibuat RS umum gitu, kan 
sekarang Cuma RS bersalin ya. Dulu mba, Pura itu kecil 
banget kok, bangunannya juga belum gede gitu 

RS dapat meringankan 

beban biaya pada saat 
subjek melahirkan 

nanti 

IM141210 225 Ooow gitu, trus selama 2 bulan ini kira-kira keluhannya 

seperti apa? 

  

MS141210  Ya paling lemes gitu mba, biasa hamil-hamil awal   

IM141210  
 

Tapi kan ini beda sama yang hamil pertama dulu. 
Mungkin ada bedanya apa gitu? 

  

MS141210 230 

 
 

Ya ini nggliyeng gitu mba, anteb rasanya. Ya itu yang 

bikin lemes 

Keluhan yang 

dirasakan subjek pada 
kehamilan kedua ini 

 

IM141210  Trus kalo kondisinya kaya gitu, ibu masih tetep aktivitas?   

MS141210  

235 
 

 
 
 

240 
 
 

 
 

245 

Ya ga mba, tak buat tidur terus hehehe (sambil tertawa). 

Dari pagi ya saya tidur aja. Saya juga ga berani minum 
obat mba. Takutnya malah salah obat, kan gitu itu kalo 

orang hamil obatnya beda sama orang-orang sakit 
biasanya. Saya itu kalo sudah ngerasa gitu paling ya 
dipijet suami saya di bagian leher belakang sini, trus kalo 

sudah enakan ya kadang saya buat tidur. Dulu waktu saya 
mau ngelahirin juga suami saya yang mijet mba, jadi 
dipijet dulu trus baru dibawa ke RS. Saya sama suami 

jalan dari rumah, kan RS nya deket sini ini. Ya 
alhamdulillah itu, sampe RS sudah bukaan 9  

Pada saat subjek 

merasakan badaanya 
tidak enak, subjek 

memilih untuk 
beristirahat di rumah  
Ketika mengeluh 

kesakitan, subjek 
meminta suami untuk 
memijatnya. Pijatan 

suami mengurangi 
keluhan yang dirasakan 

subjek 

Dukungan materi   

subjek merasa 
keluhannya berkurang 

setelah dipijat suami 

IM141210  Iya iya, alhamdulillah lahirnya normal ya ibu   
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MS141210  

 
 

250 
 

Iya mba, tapi dulu itu sempet nyungsang juga kok. Jadi 

posisinya ga pas gitu mba. Trus sama suami saya dipijet-
pijet gitu di bagian belakang punggung sini. Kalo yang 

bahaya itu kan katanya si bagian perut mba. Tapi orang ya 
beda-beda mba 

  

IM141210  Trus setelah dipijet sama suami ibu, ada perubahan ga?   

MS141210  
 

255 
 

Ya alhamdulillah itu mba. Kan awalnya 7 bulan itu saya 
USG trus hasilnya sungsang itu. Tapi setelah dipijet-pijet 

sama suami saya trus di USG lagi hasilnya ya 
alhamdulillah posisinya itu sudah berubah mba.  

  

IM141210  Ooow enak ya ibu, sudah ada suami yang mijit? hehehe 

(sambil tertawa) 

  

MS141210  
260 

Iya mba, ya mendingan lah. Kalo pusing-pusing gitu 
emang saya minta dipijetin suami saya. Kan emang suami 

saya kebetulan bisa pijit syaraf hehehe (sambil tertawa).  

Suami subjek selalu 
memijat subjek jika 

sedang merasa tidak 
enak badan 

Dukungan materi   
suami subjek memijat 

subjek jika subjek 
merasa tidak badan  

IM141210  Ooow gitu hehehe (sambil tertawa). Jadi sudah tahu ya 
ibu syaraf-syaraf yang harus dipijit yang mana gitu? 

  

MS141210 265 Iya mba, jadi sudah tahu alur-alure mana gitu   

IM141210  
 

Iya iya ibu. Trus kalo boleh tahu sehari-harinya suami ibu 
kegiatannya apa? 

  

MS141210  
 

270 
 

 
 
 

Ya itu mba. Suami saya mijit itu. Suami saya sudah lama 
kok mba mijit-mijit itu, dari tahun 96. Dulu suami saya 

sempat di RS karangmenjangan situ, bagian pijit syaraf. 
Tapi sekarang sudah ga lagi. Sekarang cuma nunggu 

panggilan dari orang-orang gitu aja mba. Kalo ada orang 
yang perlu dipijet, ya suami saya datang. Jadi ya tukang 
pijet panggilan gitu mba hehehe (sambil tertawa).  

Profesi suami subjek 
saat ini adalah sebagai 

tukang pijat syaraf 
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IM141210 275 Lho kok panggilan? hehehe (sambil tertawa)   

MS141210  

 
 

 

Ya emang gitu mba hehehe (sambil tertawa). Suami saya 

itu malah sampe keluar kota. Kan ga cuma orang-orang 
sini aja mba. Biasanya ya orang-orang yang ga bisa jalan 

sendiri, kaya stroke, asam urat gitu 

Profesi suami subjek 

sebagai tukang pijat 
syaraf 

 

IM141210 280 Ooow gitu, biasanya sampe mana ibu?   

MS141210  Biasanya ya Situbondo, ya Jember gitu mba. Kemaren 
juga habis dari Lamongan. Tapi kalo ga ada panggilan ya 

di rumah aja, paling anak-anak kecil sekitar sini mba 

  

IM141210  
285 

Ooow gitu.. berarti sudah terkenal ya bu hehehe (sambil 
tertawa) 

  

MS141210  
 

 

Ya alhamdulillah itu mba. Kan biasanya pasiennya itu 
orang-orang yang stroke, ga bisa jalan gitu itu lho mba. 

Jadi kadang ya harus balik lagi kesana mba.  

  

IM141210  
290 

Ooow gitu, kalo mungkin ada sambilan-sambilan apa gitu 
bu? 

  

MS141210  

 
 

 
295 

Ga ada mba, ya cuma mijit itu. Paling kalo ga ada 

panggilan ya di rumah aja mba. Pagi gitu saya sama 
suami saya nganter Zahra ke sekolah. Trus ntar kaloada 

panggilan untuk mijet dimana gitu, ya saya ditinggal trus 
ntar kalo dah selese baru di jemput 

Kegiatan suami subjek 

sehari-hari 

 

IM141210  
 

 

Ooow gitu bu...Trus enak gitu ya bu, jadi sewaktu-waktu 
ibu ngerasa ga enak bisa minta pijet suami hehehe (sambil 

tertawa) 

  

MS141210   
300 

Iya mba. Kemaren itu kan saya juga ngerasa cekot-cekot 
gitu lho. Itu sebelum ketahuan hamil mba. Trus ya setelah 

dipijet suami saya, alhamdulillah berkurang. Ternyata itu 
kok saya hamil mba 
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IM141210  Ooow gitu. Oiya ibu, ini kehamilannya sudah 

direncanakan sebelumnya atau gimana? 

  

MS141210 305 
 

 
 
 

310 
 

 
 
 

315 
 

Kalo rencana si ya emang sudah saya rencanakan ya mba. 
Mengingat umur saya kan sudah tua, sudah 35 lho mba 

saya ini. Anak saya yang pertama juga sudah lima tahun. 
Suami saya juga sudah 45 mba. Ya kepingin nambah lah 
mba intinya. Sudah setahun setengah juga saya ga KB. 

Pokoknya kepingin hamil lagi lah, tapi ya terserah kapan 
dikasihnya, yang penting sudah ada keinginan dan usaha 

gitu ya mba hehehe (sambil tertawa). Dan alhamdulillah 
sekarang sudah dikasih, ya seneng mba. Kalo sudah tua 
juga kan katanya rawan ya mba ya, apalagi saya ada 

penyakit. Ya ga tau ini penyakite apa, ya ngerasa kaku-
kaku gitu, apa ya mungkin kolesterol ya mba 

Subjek beserta suami 
telah merencanakan 

kehamilan yang kedua 
ini sebelumnya. Ketika 
tahu dirinya hamil, 

subjek dan suami 
merasa senang. 

Penerimaan atas 
kehamilan dapat 
mengurangi tingkat 

kejadian stress 

 

IM141210  Ibu ga pernah periksa-periksa gitu?   

MS141210  Ga mba, jarang banget. Saya kan takut kalo periksa-

periksa gitu. Orang disuntik aja saya takut mba.  

 

 

 

IM141210 320 
 

Oooow gitu hehehe (sambil tertawa). Tapi mungkin ga 
ibu kalo tensinya naik itu sudah dari sebelum hamil? 

  

MS141210  

 
 

325 

Ooow kalo itu saya ga tau ya mba. emang dasarnya saya 

jarang periksa ya. Tapi saya itu pasti ngerasa beda kok. 
Kalo sudah tensi agak tinggi gitu kerasa mumet. Dan 
kemaren-kemaren waktu saya masih KB kan biasanya 

ditensi dulu sama bidannya, itu juga ga naik kok tensi 
saya. Jadi sejak itu saya sudah ga tahu lagi 

perkembangannya. Saya pikir ya seperti biasnaya, rendah 
terus  

  

IM141210 330 Ooow gitu. Jadi besok lagi kalo ngerasa apa gitu langsung   
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periksa aja ibu hehehe (sambil tertawa) 

MS141210  

 
 

335 

Apa mba, paling nanti kata bidannya ya gitu gitu aja ”ya 

biasa bu, kondisi orang hamil kan gitu” hehehe. Ya paling 
Cuma ngomong gitu. Ya sudah ya mba, daripada uangnya 

juga kular tapi ga ada solusi, ya mending ga usah. Nanti 
aja kalo emang keluhannya agak berat, ya mungkin nanti 
periksa 

  

IM141210  Iya iya ibu...Oiya ibu, yang tinggal di rumah siapa aja?   

MS141210  
340 

 

 
 

Ya cuma saya, suami saya sama anak saya itu mba. Itu 
suami saya lagi tidur di rumah mba. Tapi sebenarnya ada 
yang ikut saya, itu keponakan saya, tapi ya cuma ikut 

tinggal, apa-apa kebutuhannya apa ya masih minta orang 
tuanya 

Saat ini subjek tinggal 
bersama suami dan 
anak pertamanya serta 

keponakan yang sehari-
hari tinggal di situ 

 

IM141210  Jadi cuma ikut tinggal gitu ya bu?   

MS141210 345 Iya mba, makan gitu ya pulang, tapi keseringan di sini 

malahan. Disuruh pulang juga ga maue, emang dari kecil 
suah ikut sini. Tapi kalo minta pulsa ya minta orang 
tuanya 

  

IM141210  Usianya berapa ibu?   

MS141210 350 14 ya mungkin, SMP kelas 3 kok dinda itu   

IM141210  Kalo keluarga lain ibu?   

MS141210  
 
 

355 
 

 

Orang tua saya kan sudah meninggal, trus kakak saya 
tinggalnya di Tenggilis sekarang. Ini juga sebenarnya 
rumah orang tua saya kok mba. Cuma sekarang saya yang 

nempatin gitu mba. Sebenarnya ada juga rumah di Gresik 
itu, tapi rumahnya jauh dari mana-mana mba. RS aja jauh 

banget kok 

  

IM141210  Kalo hubungan ibu sama kakak yang di Tenggilis itu bu?   
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MS141210  

360 

Waaah...ya baik mba. Masih komunikasi terus, cuma 

kakak saya ini kan dapat anak ragil, jadi ya disuruh 
nempatin rumah situ, dia juga suruh ngurus toko mba. 

Jadi ya wis sibuk sendiri sendiri mba. Tapi kalo 
komunikasi ya baik mba, paling sms atau telpon gitu 

Hubungan subjek 

dengan kakaknya 
masih terjalin dengan 

baik 

 

IM141210  Ooow gitu. Kalo suami ibu asli sini juga?   

MS141210 365 
 

Iya, gang sini juga mbak, deket kok. Dapet yang deket-
deket aja saya ini hehehe (sambil tertawa)  

  

IM141210  Ooow gitu..iya iya   

  Iya ibu, kegiatan ibu sehari-harinya apa ini?   

MS141210  
370 

Saya ya ibu rumah tangga biasa mba, paling sehari-hari ya 
nunggu orang-orang yang mau bayar mba 

Kegiatan subjek sehari-
hari 

 

IM141210  Bayar apa ibu?   

MS141210  

 
 

375 

 
 

 
 

Kan saya mengkreditkan barang-barang, kaya baju-baju 

gitu lho mba, jadi paling pagi jam 9-10 an itu saya nunggu 
depan gang sana sambil nyangkruk sama ibu-ibu lain gitu. 
Ntar kalo sudah ga ada yang bayar ya saya pulang ke 

rumah. Tapi sebelumnya saya nganter dulu anak saya 
sekolah trus ya nungguin sampe pulang. Kan jauh to mba 

sekolahnya, kalo ditinggal ya kasihan. Lagian saya juga 
biar ga riwa-riwi mba  

Selain menjadi ibu 

rumah tangga, subjek 
juga mencari 
penghasilan lewat 

berjualan pakaian 
dengan sistem kredit 

 

IM141210 380 Ooow gitu   

MS141210  
 

 
 

385 
 

Tapi hari ini tadi saya ga kemana-mana. Saya tiduran 
terus dari pagi mba. Ponakan saya yang tak suruh nganter 

anak saya sekolah. Lha gimana rasanya itu nggliyeng gitu 
lho mba, pengen tiduran terus. Saya hamil ini juga ga 

masak kok mba, lemes gini mba. Paling nanti suami saya 
yang masak nasi, ntar lauknya beli. Kadang suami juga 

Jika subjek merasa 
tidak enak badan, ia 

lebih memilih untuk 
beristirahat di rumah 

dan tidak melakukan 
kegiatan. Jika sudah 

Dukungan materi   
suami dan keponakan 

subjek membantu 
pekerjaan sehari-hari, 

dengan bantuan 
mereka, maka subjek 
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390 
 
 

 
 

395 
 
 

 
 

yang bersih-bersih rumah, nyuci apa ya suami. Abot gitu 

mba, nglentruk aja mba. Rasa badannya itu panas gitu lho, 
tapi ya dingin mba di dalem itu. Orang tidur itu saya pake 

celana panjang, kaos kaki gitu mba. Ya kalo sudah gitu 
saya bawa tidur aja ntar gitu rasanya enak mba. Pake 
celana aja lho sekarang sudah ga bisa mba. Ga tau ini 

karena gemuk atau gimana. Rasanya sakit gitu lho perut 
saya. Lha ya, padahal ini baru bulan-bulan pertama tapi 

kok udah sakit semua rasanya hehehe (sambil tertawa). 
Tapi ya emang berat badan saya ini naek mba, ini aja 
nyampe 95 mba. Padahal dulu itu saya 80-85 gitu. Tapi 

moso sampe pake celana ae kok sakit semua perut saya, 
padahal ga saya tekan resletingnya mba 

begini, maka suami 

subjek dan 
keponakannya lah yang 

membantu subjek 

bisa beristirahat 

IM141210 400 Iya iya   

MS141210  Tapi pawakan saya emang gemuk kok mba. Saya itu 

sempat takut kan katanya kalo beratnya berlebihan itu 
beresiko buat kehamilan ya hehehe (sambil tertawa) 

  

IM141210  Iya iya ibu   

MS141210 405 

 
 
 

 
410 

Semuanya sebenarnya ya ada resikonya se mba. Sama aja 

kan, ga usia muda ga usia tua, tergantung orangnya gitu 
itu. Malah tetangga yang tensinya 240 itu, yang saya 
cerita tadi itu usianya baru sekitar 25 an lho. Ya mba 

semua resikonya harus ditanggung kok ya, ya kaya saya 
ini meskipun tensinya tinggi ya harus diterima, yang 

penting kan sudah mau berusaha minum obat atau vitamin 
gitu 

Subjek mengetahui 

faktor resiko 
kehamilan. Subjek juga 
sudah siap dengan 

semua resiko namun 
tetap berusaha untuk 

menanganinya 

 

IM141210  Iya bu, apalagi ini sudah direncanakan ya?   

MS141210  Iya mba, jadi sudah siap semua resikonya. Kemarin itu   
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415 saya minta obat penguat semacam obat apa gitu, tapi ga 

dibolehin sama bidannya. Kemarin ya akhirnya cuma 
dikasih vitamin itu mba, tablet gitu kok. Sebenarnya saya 

ini semua makanan masuk kok, apa aja masuk saya ini. 
Cuma ya rasanya pengen nglimprek terus mba 

IM141210 420 Kalo susu susu gitu ibu?   

MS141210 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

425 
 
 

 
 

430 
 
 

 
 

435 
 
 

 
 

Iya saya mau kok mba. Beda sama yang dulu itu, saya ga 
masuk makanan apa-apa. Tapi kalo sekarang ya bedanya 

cuma itu, abot anteb, pengen nglimprek terus mba. Orang 
bu Ita itu bilang, dulu hamil pertama enak ya bu, ga 

ngerasa apa-apa, beda sama sekarang. Gitu kata buIta mba 
hehehe (sambil tertawa). Kan bu Ita sudah tahu riwayat 
apa?. Orang sekarang itu suami saya mesti dampingi saya 

kalo kemana-mana, takut saya pingsan mba. Kan saya 
sering nggliyeng gitu lho mba. Keluar kemana gitu, ke 

pasar gitu aja mesti suami saya ngikutin saya. Tapi kalo 
deket-deket sini ya ga mba, kan tetangga sini juga sudah 
tahu, jadi kalo ada apa-apa bisa minta tolong, kan 

tetangga saya juga tahu kalo saya lagi hamil 

Perbedaan antara 
kehamilan pertama dan 

kedua 
Selama hamil ini 

subjek selalu 
didamping suami jika 
mau pergi jarak jauh. 

Suami subjek juga 
mengkhawatirkan 

subjek jika sewaktu-
waktu ia pingsan di 
jalan.  

Jika subjek merasa 
tidak enak badan pada 

saat dia sedang ada di 
luar rumah, maka 
subjek bisa minta 

tolong ke tetangga-
tetangganya 

Dukungan materi   
suami selalu 

mendampingi subjek 
kemanapun subjke 

pergi 
Dukungan emosi   
suami subjek 

mengkhawatirkan 
kondisi kesehatan 

subjek selama hamil 
Dukungan materi   
subjek mendapat 

pertolongan dari 
tetangganya jika 

sedang berada di luar 
rumah 
 

 
 

IM141210 440 

 

Ooow gitu, jadi suami ibu sering nemeni ibu kemana-

mana? 

  

MS141210  Iya mba, ya dikawal gitu saya hehehe (sambil tertawa). Ketika pergi keluar Dukungan emosi   
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445 

 

Ya enak lah mba, kalo ada apa-apa kan suami saya tahu. 

Kalo nganter zahra ya gitu, saya kan biasanya naik motor 
sendiri, tapi hamil ini suami saya yang nganter. Gitu 

sampe sekolahan ya saya duduk nglimprek aja mba 

rumah, subjek merasa 

nyaman jika ditemani 
suami 

subjek merasa nyaman 

jika ditemani suami 

IM141210  Kok ga ditunggui suami ibu aja?   

MS141210  
 

450 

Zahranya ga mau mba, minta ditungguin mama nya. 
Padahal Zahra itu deketnya sama ayahnya, apa-apa minta 
ayahnya. Ke kamar mandi gitu ya minta dianterin 

ayahnya. Pokoknya lebih lengket ke suami saya, daripada 
sama saya. Ya wis ikuto ayahmu sana, saya bilang gitu ke 

dia hehehe (sambil tertawa) 

  

IM141210  
455 

Iya iya ibu...ibu saya mau pamit dulu. Ini kan sudah sore 
juga. Besok saya boleh main-main lagi ke sini ya bu 

  

MS141210  Iya mba...kalo mau ngobrol-ngobrol sama suami saya 

juga bolek kok. Kapan aja bisa kalo suami saya lagi ga 
keluar kota 

  

 



215 

 

 

Nama                : MS (Subjek II) Kode Subjek               : MS221210 

Lokasi              : Rumah Subjek  Kode Pewawancara    : IM221210 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 22 Desember 2010 

 Waktu Wawancara     : 11.00 – 12.00 

 
 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara dilakukan di rumah subjek, tepatnya di rumah bagian bawah. Rumah subjek memang 

sangat kecil, kurang lebih berukuran 3x3 meter. Rumah subjek terbagi menjadi dua bagian. Rumah bagian 
bawah digunakan untuk melakukan semua aktivitas, seperti makan, nonton TV, dan tidur. Ruangan ini 

berisi TV, almari, meja dan tangga yang menghubungan rumah bagian bawah dan atas. Sedangkan di 
rumah bagian atas terdapat sebuah kamar yang digunakan untuk tidur oleh keponakan subjek. Di rumah 
bagian atas pula, subjek meletakkan barang-barang, seperti peralatan dapur. Untuk keperluan memasak, 

subjek menggunakan ruangan yang ada di belakang rumah, yang juga dekat dengan kamar mandi. Pada 
saat wawancara berlangsung, TV yang ada di ruangan bawah masih tetap menyala, sehingga suasana saat 

itu cukup ramai 

Keadaan Subjek secara Umum Pada saat peneliti ingin mengunjungi rumah subjek, peneliti bertemu dengan subjek di depan gang. 
Subjek sedang mengobrol bersama ibu- ibu yang lain di sebuah warung milik tetangganya. Melihat 
kedatangan peneliti, subjek langsung menghampiri peneliti dan mempersilahkan peneliti untuk 

mengunjungi rumahnya. Ternyata saat itu subjek baru saja pulang dari sekolah anak pertamanya dan 
langsung menunggu orang-orang yang ingin membayar cicilan. Subjek mengaku bahwa kesehatannya hari 

itu cukup baik, meskipun masih merasa pusing dan pening. Pada saat wawancara subjek menggunakan 
pakaian berupa baju tidur berwarna kuning 
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KODE BARIS TRANSKRIP OPEN KODING AXIAL KODING 

MS221210  Masuk aja mba, ga papa kok   

IM221210  

 

Iya ibu, makasih banyak. Bu nanti ini saya mau ngobrol-

ngobrol bentar ya bu? 

  

MS221210  Iya iya mba, ga papa   

IM221210 5 Ibu lagi ga repot ini?   

MS221210  
 

Ga kok mba, nyantai aja. Itu tadi saya lagi nunggu orang-
orang mau bayar 

  

IM221210  Lho ga nganterin Zahra ke sekolah?   

MS221210  

10 

Sudah mba, ya ini saya baru aja dateng dari sekolahan trus 

langsung ke depan, nunggu orang yang mau bayar. Tapi 
sudah selese kok, hari ini yang bayar cuma satu orang aja, 

yang lain ga bayar hari ini 

Kegiatan subjek sehari-

hari 

 

IM221210  Kalo yang di depan itu emang warungnya sapa bu?   

MS221210  
15 

Warungnya orang mba, ya biasanya saya nunggu di situ 
sambil ngobrol sama ibu- ibu itu. Ya sambil ngawasin 

Zahra maen juga mba 

Hubungan subjek 
dengan tetangga 

 

IM221210  Ooow gitu, emang biasanya sehari berapa orang ibu yang 
bayar? 

  

MS221210  
20 

 
 

 
 

25 

Biasanya sudah saya bikinkan catatan gitu, ya dimulai 
dari awal dia ambil barang. Kan gitu itu ada yang 

bayarnya perhari, perminggu, perbulan juga ada. Trus 
tergantung harga barangnya juga. Ada yang bayar 1000, 

2000, ya 5000 ribu gitu perharinya mba. Tapi kalo saya 
ada sistem kaya nabung gitu mba, ntar kalo pas mau 
lebaran diambil bisa. Bisa buat beli baju lebaran gitu mba 
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IM221210  Ooow gitu...oiya ibu, ibu ambil barangnya dari mana?   

MS221210  

 
 

30 

Deket-deket sini aja kok mba. Dari dulu saya sudah ambil 

di situ mba. Nanti kalo ada yang pesen baju atau celana 
gitu saya ambilin di rumah yang punya. Ya sesuai 

pesenan aja kok mba 

  

IM221210  Gitu ya banyak yang pesen ibu?   

MS221210  
 

 
35 
 

Alhamdulillah ya banyak mba hehehe (sambil tertawa). 
Ya sekitar sini-sini aja kok yang langganan saya. Kadang 

ada juga yang dari sekolahannya Zahra. Ada beberapa 
orang aja kok mba. Kan saya juga sudah lama to mba 
kerjaan aya gini, malah sebelum nikah  

Subjek menekuni 
usahanya sudah sejak 

sebelum menikah 

 

IM221210  Iya iya, sistemnya ya cicilan gitu ya bu?   

MS221210  

 

Iya mba..ya itu tadi tergantung orangnya mau bayar nya 

perhari, perminggu atau perbulan 

  

IM221210 40 
 

Kalo masalah laba gitu ibu sendiri yang nentuin atau dari 
yang pusate sana? 

  

MS221210  

 
 

45 

Ya saya sendiri mba. Gitu tergantung bajunya kok mba, 

harganya berapa gitu. Misalnya dari sananya 90 ribu, gitu 
nanti saya kasihkan ke orang yang pesen bisa 100 ribu 

gitu. Tergantung barangnya mba, kualitasnya kan juga 

Subjek mendapat 

penghasilan dari hasil 
berjualan baju 

 

IM221210  Ooow gitu   

MS221210  
 
 

50 

Iya mba. Alhamdulillah lah buat tambahan-tambahan 
hehehe (sambil tertawa). Tapi ya itu emang kan uangnya 
ga langsung dapat sayanya, harus nunggu berapa lama 

gitu, kan sistemnya kredit itu mba 

Penghasilan yang 
diperoleh subjek dari 
usaha bejualan pakaian, 

dapat digunakan untuk 
mencukupi kebutuhan 

 

IM221210  Iya ibu, yang penting ada pemasukan ya bu hehehe 

(sambil tertawa). Oiya gitu biasanya yang nganter siapa 
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ibu? 

MS221210 55 

 
 

 
 

60 

 

Ya suami saya mba. Saya minta dianterin kesana naik 

motor, itu kalo ada pesenan gitu. Ya kaya tadi pagi itu ada 
yang pesen legging, minta dibawain yang warna apa gitu. 

Ntar sorenya saya minta suami saya nganter buat ambil 
barangnya. Ya tergantung pesenan pokoknya mba. Kan ga  
mungkin kalo saya ngambil sendiri, takut ada apa-apa di 

jalan hehehe (sambil tertawa). Sekarang kalo hamil gini 
suami saya apa ngijiinin saya pergi sendiri mba, mesti 

”ngintil” di belakang saya 

Subjek diantar 

suaminya jika ingin 
mengambil barang 

pesanan 
Selama hamil ini, 
suami subjek selalu 

menemani kemana 
subjek pergi.  

Dukungan materi   

suami subjek 
mengantar subjek 

mengambil barang 
pesanan 

IM221210  
65 

Ya enak lho bu, ada yang nemenin hehehe (sambil 
tertawa). Emang jauh ya bu tempatnya? 

  

MS221210  Ga mba, di gang belakang sini lho, ya ga jauh sebenarnya 

tapi kan saya juga bawa barangnya. Mungkin juga sudah 
terbiasa dianter ya 

  

IM221210  Ooow gitu...   

MS221210 70 
 

 
 

 
75 
 

 
 

 
80 
 

Tadi pagi juga gitu mba, nganter saya sama Zahra ke 
sekolah. Ya gitu tadi habis nurunin saya sama Zahra trus 

langsung mijet orang di Manyar Sebrangan situ. Ntar kalo 
sudah selese baru jemput saya sama Zahra, pulangnya 

bareng-bareng. Ya sehari-hari gitu itu mba kegiatannya. 
Kalo emang ga ada panggilan ya tiduran di rumah, nonton 
TV paling. Kalo saya kan karena nunggu orang-orang 

bayar ya jadi saya nunggu di depan, ntar kalo sudah 
siangan baru istirahat tidur siang mba. Wis kalo siang 

gitu, jam 1 an saya tutup pintu rumah saya. Pokoknya 
harus tidur siang, saya juga biasakan ke Zahra gitu. Kalo 
siang gini masih saya bolehin maen-maen, ntar kalo dah 

Suami subjek 
mengantar subjek dan 

anaknya yang pertama 
ke sekolah. Saat jam 

sekolah telah usai, 
suami subjek pun 
kembali menjemput 

subjek dan anaknya 
yang  pertama 

Dukungan materi   
suami subjek 

mengantar subjek dan 
anaknya ke sekolah. 

Jika jam sekolah telah 
usai, suami subjeklah 
yang menjemput 
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 jam 1an ya saya suruh pulang mba 

IM221210  Iya iya ibu, emang harus dibiasakan dari kecil ya bu?   

MS221210  Iya mba, kalo ga gitu ya kebiasaan ntar maen terus   

IM221210 85 
 

Iya ibu, oiya ibu bapak kalo mijet gitu biasanya kasih tarif 
berapa? 

  

MS221210  Berapa ya mba, hehehe (sambi tertawa)   

IM221210  Kok malah tertawa ibu ini hehehe (sambil tertawa)   

MS221210  

90 
 
 

 
 

95 

Masalahnya saya juga bingung mba hehehe (sambil 

tertawa). Suami saya itu ga pernah narget soale mba. Ya 
tergantung orangnya mau kasih tip berapa. Mau kasih 20 
ya diterima, 30, 50 ya diterima. Seikhlasnya orangnya aja 

mba. Itu kalo yang deket-deket sini segitu, ya karena 
dekat ya. Tapi kalo yang di luar kota biasanya ada uang 

transportnya juga. Ga pasti kok mba gitu itu 

Penghasilan suami 

yang didapat dari 
memijat orang  

 

IM221210  Ooow gitu...trus gitu uangnya hasil mijet gitu, bapak yang 
pegang atau ibu? 

  

MS221210  
 

100 
 

Selama ini saya, kalo dapat gitu habis mijet ya langsung 
dikasih saya mba. Suami saya ga pernah megang uang 

kok mba, apa-apa ya saya yang pegang, ga tau itu uang 
dari suami atau dari hasi saya jualan, ya wis jadi satu mba 

Penghasilan suami 
subjek dan penghasilan 

subjek dipegang oleh 
subjek 

 

IM221210  Ooow gitu...trus nanti ibu yang ngelola?   

MS221210  

 
105 

 
 
 

 

Iya mba..semuanya saya ngurus. Ya belanja sehari-hari 

gitu, trus uang jajane Zahra ya saya mba. Periksa ya sama 
aja, susu gitu ya pake uang itu tadi. Kaya tadi pagi ada 

tukang sampah yang nagih gitu ya saya yang ngurusin 

Pengeluaran rumah 

tangga dikelola oleh 
subjek 

Dukungan materi   

Selama ini semua 
penghasilan subjek dan 

suami subjek  dikelola 
oleh subjek dan 
digunakan untuk 

memenuhi kebetuhan 
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110 

 

sehari-hari, termasuk 

biaya pemeriksaan 
kehamilan  

IM221210  Kalo kaya listrik, air gitu ibu?   

MS221210  

105 

Ya saya mba hehehe (sambil tertawa). Tapi suami saya 

tetap tahu berapa gitu tagihannya, cuma yang pegang 
uang emang saya 

Pengeluaran rumah 

tangga dikelola oleh 
subjek 

 

IM221210  Gitu yang paling banyak pengeluarannya apa bu?   

M221210  

 
110 

 

 
 

 
115 

 

Apa mba ya, paling ya kebutuhan sehari-hari itu. Tapi kan 

saya jarang masak sekarang. Kalo selama hamil ini, suami 
saya masakin nasi gitu, kalo lauk ya nanti baru beli gitu 
mba. Soalnya saya kalo liat nasi masak sendiri gitu 

bawaane muale mba. Jadi ya suami saya masakin. Orang 
beras aja kadang saya cuma  Kalo kaya listrik air gitu kan 

masih gabung sama rumah kakak saya yang dikontrakin 
ini, jadi ya patungan mba. Habis 80 ribu gitu ya misalnya, 
ya dibagi dua gitu 

Selama hamil suami 

subjek lah yang 
memasak nasi, karena 
subjek selalu mual jika 

melihat nasi 

Dukungan materi   

Selama hamil, suami 
membantu subjek 
mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga, seprti 
memasak nasi. Karena 

selama hamil subjek 
merasa mual jika harus 
memasak nasi 

IM221210  Ooow gitu. Kalo kaya biaya sekolah Zahra gitu bu, yang 

naggung siapa? 

  

MS221210  Ya mama sama ayahnya lah mba hehehe (sambil tertawa)   

IM221210 120 Lho ga, maksud saya jadi tanggungannya siapa?   

MS221210  
 

 
 

125 
 
 

Ya itu tadi mba. Kan kalo suami saya dapat rejeki habis 
mijet gitu kan dikasih ke saya, ya adanya berapa lah mba 

ntar. kan saya juga dapat dari jualan baju itu. Ya adanya 
berapa gitu lah mba, ya dibagi-bagi buat ini buat itu 

hehehe (sambil tertawa). Kalo sekolahnya Zahra ini 
emang agak mahal mba, sebulane 110 e mba, belum itu 
ntar ada biaya ekstrakulikuer per tahunnya 400 ribu mba. 

Ketika subjek merasa 
tidak enak badan, ia 

meminta tolong 
keponakannya untuk 

mengantar anaknya 
melakukan kegiatan 
ekstrakulikuler dari 

Dukungan materi  Di 
saat subjek merasa 

tidak enak badan, 
keponakan subjek yang 

mengantar anak 
pertama subjek untuk 
mengikuti kegiatan 
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130 

 
 
 

Kemarin juga habis renang di kenjeran, itu acara 

sekolahan, tapi ponakan saya yang tak suruh nemenin, 
saya nglimprek kemarin itu mba, jadi ga bisa nemenin 

Zahra hehehe (sambil tertawa). Saya ga kuat mba kalo 
pergi lama-lama gitu. Jadi di rumah terus saya kemarin, 
makanya mba sms saya juga ga tahu, HP nya itu di atas, 

saya juga ga liat, jadi baru tak bales sore 

sekolahan. Dengan 

bantuan dari 
keponakannya tersebut, 

subjek dapat 
beristirahat di rumah 

ekstrakulikuler sekolah. 

Dengan bantuan yang 
diberikan 

keponakannya, subjek 
bisa beristirahat di 
rumah 

IM221210 135 Oalaah, kemarin nglimprek lagi to bu?   

MS221210  
 

 
 

140 

 
 

 
 

145 

 
 

 

Iya mba, ya gitu lho pokoknya pusing, bagian otot leher 
saya sini (sambil mengurut perlahan- lahan) kok suakit 

banget rasane. Kaya kenceng gitu lho rasane mba. ga tau 
ini karena tensinya yang naik atau apa saya ga tau. Sudah 
dipijet sama suami saya ya masih tetep aja. Paling 

mendingan gitu cuma sebentar, nanti ya sudah terasa lagi 
mba. Besok kalo periksa tak coba minta obat buat pusing 

sama otot leher ini mba 

Subjek masih merasa 
pusing dan otot 

lehernya juga terasa 
kaku.  
Setiap mengeluh 

kesakitan, suami subjek 
memijat subjek untuk 

mengurangi rasa sakit. 
Subjek berencana 
meminta obat 

tambahan pada saat 
pemeriksaan 

selanjutnya 

 

IM221210  Iya iya ibu...biar sakitnya ga terus-terusan bu ya   

MS221210 150 Iya mba, wis pegele mba kadang-kadang iku. Wis dipijeti 
suami saya juga masih aja gini mba 

  

IM221210  Kalo hamil-hamil gini bawaan emosi gitu gimana bu?   

MS221210  

 
155 

Apa mba, tak bawa nyantai aja gini ini wis. Tapi kalo 

emang saya lagi pengen ngamuk gitu ya, ya ngamuk aja 
wis, trus ntar tak bawa tiduran gitu mba. Itu kalo sudah 

Perubahan emosi yang 

dirasakan subjek 
selama hamil 
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sepaneng gitu mba. Ntar kalo udah mendingan ya tak 

bawa aktivitas lagi 

IM221210  Sepanengnya gitu karena apa bu?   

MS221210  
160 

 

Ya itu mba, soale pusing bangete. Badan itu rasanya sakit 
semua gitu lho mba. Makanya kalo gitu saya bawa 

tiduran, aktivitas kan saya juga ga banyak mba, paling 
cuma nungguin orang-orang bayar aja kan  

Subjek terkadang 
terbawa emosi jika 

keluhan yang dirasakan 
tidak berkurang 
 

 

IM221210  Periksanya masih tetep di RS kan bu?   

MS221210  
165 

 

 
 

 
170 

 

 
 

 
175 

 

 
 

 
180 

 

 

Iya mba, ya dimana lagi hehehe (sambil tertawa). Deket 
sini kan tinggal lewat gang depan yang kecil itu sudah, 
nyampe Pura mba. Lagian kan saya juga sudah dari Zahra 

dulu periksanya di sana, ada bu Ita juga yang sudah tahu 
riwayat saya sebelumnya, jadi ya sudahlah mba di situ aja. 

Sebenarnya saya di suruh periksa ke puskesmas sama 
orang-orang, katanya biar ga bayar gitu. Kan kebetulan 
saya kader posyandu mba. Tapi saya bilang aja, saya 

sudah periksa ke RS, saya bilang gitu aja mba. Soalnya 
ada yang ngomongin e mba, moso kadere dewe kok ga 

gelem perikso nang puskesmas”. Wis bah mba kalo kaya 
gitu itu. Lha yo opo e mba, saya kan sudah terbiasa di 
Pura ya, jadi kalo pindah-pindah ya males mba. Suami 

saya juga bilang ”sudah ma, di Pura aja periksae, pindah-
pindah ntar malah bubrah”. Jadi saya tetep di situ aja mba 

periksanya. Selama ga ada yang mengecewakan, saya rasa 
ga masalah kok mba. Tapi emang si, Pura sini terkenal 
suka minta operasi. Pokoknya pasien ga ngelahirin setelah 

6 jam gitu ya doktere langsung nyuruh operasi mba. Dulu 

Subjek tetap memilih 
untuk periksa ke bidan 
yang ada di RS. 

Meskipun banyak 
orang menyarankan 

subjek untuk periksa ke 
Puskesmas, namun 
subjek tetap memilih 

periksa di RS dengan 
alasan  ia sudah 

terbiasa periksa di RS 
tersebut. 
Pada kehamilan kedua 

ini suami subjek tetap 
menyarankan subjek 

untuk periksa di RS 
dan bidan yang sama 
dengan pada saat 

subjek mengandung 

Dukungan informasi   
suami subjek 
menyarankan subjek 

untuk tetap 
memeriksakan 

kehamilannya di RS 
dan bidan yang sama 
dengan pada saat 

subjek mengandung 
anak pertama 
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185 

 
 
 

 
190 

kaki saya kan sempat bengkak ya waktu bulan ke 7 atau 

mau ngelahirin ya itu, gitu ya disuruh operasi mba, tapi 
saya ga mau mba, saya mau ngelahirin normal dok gitu 

saya bilang. Oiya pas USG mba, saya bilang gitu ke 
dokternya. Lha doktere bilang gini, ini detak bayinya kok 
ga ada bu, coba di USG aja ya. Ya saya cuma bilang iya 

gitu aja mba (sambil mengangguk). Gitu itu paling yo 
akal-akalane dokter mba hehehe (sambil tertawa).  

anak pertama  

IM221210  Iya iya hehehe (sambil tertawa). jadi masih tetep periksa 

di Pura ya bu? 

  

MS221210  
 

195 

Iya mba. Sekarang itu kalo ga salah Pura sudah pindah ke 
Korpri kok mba, kalo dulu kan masih dipegang 
perorangan gitu. Kalo denger-denger sekarang ya lebih 

murah gitu mba 

  

IM221210  Ooow gitu, emang kalo ngelahirin di Pura berapa bu?   

MS221210  
 

200 
 

 
 
 

Zahra dulu sebenarnya 1.3 juta kalo ga salah mba ya, tapi 
dapat potongan jadi 500 ribu. Itu karena saya sering 

kontrolnya kesana. Pokoknya kalo emang dari awalnya 
sudah di Pura, ya lumayan mba potongannya. Kalo 

operasi itu sekitar 3 jutaan. Kalo normal saya kurang tahu 
ya sekarang berapa, mungkin ya 700 an mba, itu sudah 
kepotong  

  

IM221210 205 Ooow gitu, itu sudah sekalian perlengkapan bayi juga atau 

cuma biaya melahirkan bu? 

  

MS221210  
 

 
210 

Ya cuma melahirkan aja mba, paling nanti ada tambahan 
obat sama kaya minyak bayi, sabun atau apa gitu mba. 

Dulu si gitu, sekarang ga tau lagi ya hehehe (sambil 
tertawa). Kalo enaknya di Pura itu ada program 

Subjek senang dengan 
program menabung 

yang dibuat oeh RS, 
sehingga dapat 
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nabungnya itu lho mba. Ntar kalo pas hari H nya ga 

terlalu membengkak biayanya 

meringankan biaya 

pada saat proses 
kelahiran 

IM221210  

215 

Ooow gitu, iya iya ibu. Kalo untuk persiapan 

perlengkapan bayi gitu bu? 

  

MS221210  
 
 

 
220 

 
 
 

 
225 

Apa mba ya, sudah ada e punya Zahra waktu kecil dulu. 
Baju-bajunya, geritonya Zahra juga masih bagus-bagus 
kok. Kereta juga masih ada, bak mandi bayi juga ada itu 

mba. Persiapan apa ya mba, ya nanti mungkin kalo sudah 
bulan bulan akhir gitu paling mba. Kalo kemarin diingetin 

suami saya buat beli setagen, gerito buat ibu itu lho mba, 
soale yang dulu kan sudah ga muat to mba hehehe (sambil 
tertawa). Oiya mba, ini udah terasa lho dut dut gitu perut 

saya. Kalo saya pegang gitu ya sudah terasa hehehe 
(sambil tertawa) 

Untuk kehamilan kedua 
ini, subjek belum 
menyiapkan 

perlengkapan bayi, 
karena perlengkapan 

anaknya yang pertama 
masih bagus dan bisa 
dipakai 

Suami subjek 
mengingatkan subjek 

untuk membeli korset 
untuk dipakai subjek 
setelah melahirkan 

nanti 

Dukungan informasi   
Suami subjek 
menyarankan subjek 

untuk menyiapkan 
perlengkapan untuk 

subjek setelah 
melahirkan nanti 

IM221210 230 Oiya ta ibu?   

MS221210  Iya mba, ya ini kan sudah mau masuk bulan ke-3   

IM221210  Ya mudah-mudahan sehat-sehat aja ya bu?   

MS221210  Iya mba hehehe (sambil tertawa)   

IM221210  Bu ini saya mau pamit dulu, sudah siang soale   

MS221210 235 Oalaah mba, iya ga papa. Nanti kalo butuh apa langsung 

kesini aja. Saya sama suami ada kok tiap hari, api ya 
smsm dulu aja sebelumnya  

  

IM221210  Oiya ibu, makasih banyak   
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MS221210  Iya sama-sama   

 

Nama                : Significant Other  Subjek II (Suami Subjek) Kode SO                     : GJC191210 

Lokasi              : Rumah Subjek Kode Pewawancara    : IM191210 

Pewawancara   : Ihmawati Mukharromah Tanggal Wawancara   : 19 Desember 2010 

 Waktu Wawancara     : 10.30 – 11.30 

 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara bersama Significant Other dilakukan di rumah subjek, tepatnya di rumah bagian 
bawah. Rumah subjek memang sangat kecil, kurang lebih berukuran 3x3 meter. Rumah subjek terbagi 
menjadi dua bagian. Rumah bagian bawah digunakan untuk melakukan semua aktivitas, seperti makan, 

nonton TV, dan tidur. Ruangan ini berisi TV, almari, meja dan tangga yang menghubungan rumah bagian 
bawah dan atas. Sedangkan di rumah bagian atas terdapat sebuah kamar yang digunakan untuk tidur oleh 

keponakan subjek. Di rumah bagian atas pula, subjek meletakkan barang-barang, seperti peralatan dapur. 
Untuk keperluan memasak, subjek menggunakan ruangan yang ada di belakang rumah, yang juga dekat 
dengan kamar mandi. Saat peneliti menemui SO sedang menonton TV. Itulah kegiatan yang dilakukan 

SO ketika dia sedang tidak bekerja. Suasana selama proses wawancara cukup ramai, karena TV yang ada 
diruangan masih tetap menyala. Selain itu, suasana di sekitar rumah subjek juga cukup ramai, karena 

rumah subjek terletak di gang kecil dan cukup padat penduduk.  

Keadaan Subjek secara Umum Significant Other untuk subjek kedua ini adalah suami subjek sendiri. SO seorang laki- laki dewasa 
berusia 42 tahun yang berbadan gemuk. Profesi SO saat ini adalah tukang pijat syaraf panggilan. SO 

sudah lama menekuni profesi ini, kurang lebih 14 tahun. Pelanggan biasanya berasal dari luar kota dan 
kebanyakan adalah orang-orang yang mengalami gangguan syaraf. Pada saat peneliti mendatangi rumah 
subjek, SO sedang tidak ada pekerjaan dan hanya menonton TV. Awalnya subjek lah yang 

memperkenalkan peneliti kepada SO, karena peneliti belum pernah bertemu dengan SO sebelumnya. Pada 
pertemuan kali itu, SO memberi kesempatan kepada peneliti untuk diwawancarai. Pada saat itu, SO 
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menggunankan pakaian berupa kaos pendek yang berwarna biru tua dan celana pendek yang berwarna  

hitam 

 

KODE BARIS TRANSKRIP OPEN KODING AXIAL CODING 

GJC191210  Ayo mba mari masuk   

IM191210  Iya bapak   

GJC191210  Apa mba ini? mba nya mau tanya apa?   

IM191210  Ya apa mba, saya pengen ngobrol-ngobrol aja kok mba   

GJC191210 5 Iya wis, pokoke tanya apa aja boleh kok ini hehehe 

(sambil tertawa) 

  

IM191210  Iya pak, makasih sebelumnnya (sambil tertawa). Bapak 
sedang ga ada kegiatan ta? 

  

GJC191210  

10 

Ga ada, saya lagi longgar ini. Ya kebetulan emang ga ada 

kerjaan mba 

  

IM191210  Emang bapak sehari-hari kegiatannya apa?   

GJC191210  
 
 

15 

Saya? mijet mba. Kalo siang gini ga ada, kadang ya 
malam gitu baru ada panggilan 

Kegiatan suami subjek 
sehari-hari. Subjek 
berprofesi sebagai 

tukang pijat syaraf 

 

IM191210  Ooow gitu...mijetnya sekitar sini atau gimana pak?   

GJC191210  
 

 
20 

Kalo sekitar sini aku ga mau mba, soalnya sini sudah 
banyak tukang pijet. Di deket-deket sini aja ada 6 mba. 

Aku jga ga mau makan lahan pekerjaan orang mba. Kalo 
orang-orang deket sini, ya biasanya aku bilang ”aku ga 

iso, sing laen ae”, gitu mba. Kadang aku bohong mba, 
saya keluar daerah sini pokoknya. Kalo ada yang minta ya 
ya tak kasihkan orang-orang sini mba.  

  

IM191210  Ooow gitu...trus biasanya sekitar mana pak?   
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GJC191210 25 Kebanyakan emang di luar kota, tapi kalo Surabaya ya 

tetep ada, Cuma ga yang deket-deket sini. Kaya ntar 
malem gitu ya, saya dipanggil ke Mulyorejo, ada yang 

minta dipijet di sana. Tapi kebanyakan ya di luar kota 
mba.  

  

IM191210 30 Ooow gitu   

GJC191210  
 

 
 

35 

Kalo saya si khusus emang penyembuhan mba. Kalo 
Cuma pegel-pegel trus kecapekan gitu ya sama ga mau. 

Biasanya tak kasihkan orang-orang sini aja. Ya saya 
khusus buat orang-orang sakit gitu mba. Pokoknya yang 

syarafnya terganggu, misalkan stroke, kadang yang 
diabetes, gitu mba. Kaya asam urat, trus kolesterol juga 
bisa.  

  

IM191210  Ooow gitu, sudah dari kapan pak kerjaan kaya gini?   

GJC191210  Berapa ya   

IM191210 40 Kira-kira 10 tahun bapak?   

GJC191210  
 

 
 

45 

Ooow ya lebih mba, kurang lebih ya 15 tahunan. Dulu itu 
saya belajarnya dari waktu saya masih SMP mba. Saya 

ketemu orang-orang itu, trus saya belajar di Indragiri itu 
sama mereka. Ya kaya semacam pertemuan gitu mba, 
saya ikutan kursus di situ. sekitar tahun 94-95.  

  

IM191210  Ooow gitu   

GJC191210  

 
 

50 
 
 

Tapi banyak dari mereka yang ngelanjutin kuliah lagi 

mba, ya kuliah khusus terapi-terapi gitu. Kalo saya kan ga 
nerusin mba. Saya dulu sekolah Cuma sampe SMA aja. 

Trus baru kerja ikut proyekan di Soetomo itu, ya cukup 
lama lah mba. Di situ saya masuk 2 kali seminggu. Kalo 
sekarang teman-teman saya sudah pada repot, sibuk 
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 sendiri-sendiri mba, ya kebanyakan pada kuliah 

IM191210  Kalo di Soetomo emang kerja di bagian apa pak?   

GJC191210 55 Ya di syaraf mba. Dulu saya di bagian syaraf A, tapi 

akhirnya saya keluar pisah dari proyek mba 

  

IM191210  Lho kenapa bapak?   

GJC191210  
 

60 

Ya pengen keluar aja mba, trus akhirnya saya berdiri 
sendiri ini. Kalo yang lain biasanya kuliah itu buat 

jenjang karier aja mba. Kaya yang udah PNS gitu, trus 
buat naikin jabatan gitu. Kan anak-anak udah pada 

dewasa to mba, ada biaya juga. Kalo saya ya mikir-mikir 
mba  

  

IM191210  
65 

Tadi bapak bilang kalo biasanya keluar kota, sampe mana 
aja pak? 

  

GJC191210  Kalo daerah timur sampe Bondowoso, Situbondo. Kalo 
ke barat ya sampe Madiun paling mba. 

  

  Biasanya dijemput sama orang nya atau gimna?   

GJC191210  
70 

 

Ga mba, biasanya saya Cuma di calling mba, saya naik 
bus sendiri. Nanti kalo sampe terminal saya baru 

dijemput. Kasihan lah mba kalo harus jemput dan 
mulangin saya. Saya Cuma mau Bantu kok mba, ya 

jangan sampe lah saya ngusahin mereka mba.  

  

IM191210  
75 

Ooow gitu, gitu biasanya mijetnya bertahap atau gimana 
pak? 

  

GJC191210  Tergantung penyakitnya mba. Yang susah kalo sudah 

parah, biasanya saya balik kesana sampe 6 kali gitu. Kan 
gitu ada proses semacam pemulihan gitu lho mba. Tapi 
kalo ga parah ya ga perlu bertahap 

  

IM191210 80 Ooow iya iya. Kalo masalah tarif bapak?   
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GJC191210  

 
 

 
85 
 

 
 

 
90 

Waaah kalo itu saya ga pernah menarget mba. 

Seikhlasnya aja mba. Mereka mau kasih berapa ya saya 
terima mmba. Biasanya ongkos transportasi dan tip buat 

mijet itu disendiriin, biasanya orang-orang gitu mba. Ya 
satu mba, niatnya kan kita mau bantu orang, jangan 
sampe nyusahin orang mba. Kalo biasanya teman-teman 

saya itu narget berapa gitu. Kalo saya ga mba, 
seikhlasnya aja orangnya mau kasih berapa. Biasanya 

kalo di luar kota gitu 4-5 orang sekalia, jadi dikumpulin 
dulu mba, kalo satu orang biasanya jarang. Jadi biasanya 
dikumpulin dulu sampe berapa orang 

  

IM191210  

 
 

Ooow gitu, kan biasanya ada juga orang-orang yang 

sudah profesional, apalagi sudah lama gitu pak, biasanya 
kan pasang tarif atau gimana? 

  

GJC191210 95 Ga mba, saya tujuannya mau nolong orang. Orang lain 

yang butuh kita, ya kita bantu. Kalo saya butuh orang lain 
kan saya juga dibantu mba. Saya ga pernah minta sesuatu 
yang lebih guti mba. ga pernah 

 

 

 

IM191210  Ooow gitu, trus biasanya hasilnya dibuat apa pak?   

GJC191210 100 
 
 

 
 

105 

Kalo dapet ya langsung saya kasih ke mba Mus. Biar 
nanti mba Mus yang ngurus hehehe (sambil tertawa). Ya 
terserah nanti dibuat apa, paling kan habisnya juga buat 

keperluan rumah tangga to mba 

Penghasilan yang 
didapat suami, 
diberikan semua 

kepada MS. Biasanya 
digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan 
sehari-hari 

Dukungan materi   
penghasilan yang 
didapat suami dapat 

digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari 

IM191210  Oiya kalo lagi ga ada panggilan gitu bapaknya ngapain 
aja? 
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GJC191210  

110 

Ya ga ngapa-ngapain mba, di rumah aja. Paling kadang 

pagi yang nganter anak saya sekolah 

  

IM191210  Bapak ga nyambil kerja-kerja apa gitu?   

GJC191210  
 

 

Ga mba... ya ini aja. Dulu saya pernah ikutan proyek kalo 
malam hari, tapi sekarang sudah ga mba 

Suami subjek tidak 
mempunyai pekerjaan 

sambilan selain  

 

IM191210 115 Kalo bu Mus sendiri sehari-harinya pak, kegiatannya apa?   

GJC191210  
 

 
 

120 

 
 

 
 

125 

Ya itu nunggu orang-orang bayar di gang depan situ mba. 
Mba Mus kan jual baju-baju gitu lho mba, tapi ya 

dikreditin. Jadi sehari-hari nunggu depan gang situ, kalo 
ada yang mau beli ya diambilin dari yang punya, ntar kalo 
ada yang mau bayar ya ga papa. Kalo ga ditungguin gitu, 

ntar orang-orang nyari bingung trus bisa aja ga jadi bayar 
hehehe (sambil tertawa). Paling gitu ya sambil kumpul-

kumpul sama ibu- ibu itu depan gang. Ya wis biasalah 
mba, ngobrol-ngobrol gitu paling, cewek lak gitu ya mba 
biasanya hehehe (sambil tertawa) 

Kegiatan subjek sehari-
hari  

 

IM191210  Ooow gitu...hehehe (sambil tertawa). Sudah lama pak 

usahanya itu? 

  

GJC191210  
 

130 

Ya sudah mba, dari sebelum menikah kok. Sudah lama 
kok mba Mus itu jualan bajunya, sudah dari muda dulu 

kayaknya. Ya itu tapi ngambil dari orang trus alo ada 
yang mau beli ya diambilin. Gitu itu ya cuma mba Mus 
yang boleh bawa barang orang itu, yang lain ga boleh 

mba 

Usaha berjualan 
pakaian sudah lama MS 

tekuni, bahkan sebelum 
MS menikah dengan 
GJC 

 

IM191210  Lho kok gitu pak? kenapa emang?   

GJC191210 135 Ya mungkin mba Mus sudah lama ya, jadi ya bisa 
dipercaya. Kalo orang baru-baru gitu kan belum kenal, 
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iso-iso barange dibawa lari mba hehehe (sambil tertawa) 

IM191210  Ooow gitu. Usianya bapak sekarang?   

GJC191210  

140 
 

 
 
 

145 

45 mba, saya nikah 35 an, kan anak saya yang pertama 5 

tahun itu. Saya dulu nikahnya sudah tua mba, kalo mba 
Mus itu ya belum sampe 30 an lah. Ya alhamdulillan nya 

kok dapet orang deket-deket sini aja mba. Kan rumah ini 
aslinya rumah orang tua mba Mus, kalo rumah saya itu 
yang di depa mba. Jadi ya sudah kenal dari kecil mba, 

orang saya yang dulu ngajarin mba Mus. Baca nulis itu 
yang ngajarin saya kok hehehe (sambil tertawa) 

  

IM191210  Iya iya, hehehe (sambil tertawa). Oiya pak, kalo keluarga 

bu Mus dimana? 

  

GJC191210  
150 

 
 
 

 
155 

Ya disini ini rumahnya mba. Ini rumah orang tuanya. 
Tapi dua-duanya sudah meninggal semua. Dulu waktu 

saya nikah masih sempet ngurusin ibu, sekitar 4 tahun 
yang lalu lah mba. Klo bapak emang sudah lama 
meninggalnya. Jadi sekarang ya cuma saya, istri saya 

sama zahra ini mba yang tinggal di sini, sama ada 
keponakan yang ikut disini 

Kedua orang tua subjek 
sudah meninggal, dan 

saat ini subjek hanya 
tinggal bersama suami, 
anak, dan keponakan 

 

IM191210  Kalo keluarga mba Mus yang lain?   

GJC191210  

 
 

160 

Ada itu kakaknya, tapi tinggalnya di Tenggilis  

Sebenarnya ya dapat rumah samping rumah ini, tapi 
sudah dikontrakin trus pindah ke Tenggilis. Ya sekarang 
rumahnya sudah ada yang nempatin, dikontrakkan gitu 

lho mba.  

Subjek masih 

mempunyai satu kakak 
laki- laki yang saat ini 
tinggal di Tenggilis 

 

IM191210  Ooow gitu. Kalo hubungan mba Mus sama kakaknya gitu 
pak? 

  

GJC191210  Baik kok mba, masih komunikasi terus. Tapi ya emang Hubungan subjek  
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165 

 

jarang kesini aja dengan keluarga masih 

terjalin dengan baik 

IM191210  Ooow gitu   

GJC191210  
170 

 
 
 

 

Kalo keluarga saya ya di depan situ, keliatan dari sini itu. 
Tapi di rumah saya ya sudah ada yang nempatin, dua 

saudara saya. Jadi kalo mau tinggal di situ ya sudah 
sempit mba, mereka kan juga sudah berkeluarga semua. 
Jadi saya tinggal di sini aja, di rumah sini kan juga sudah 

ga ada yang nempatin to mba 

  

IM191210 175 Iya iya berarti Cuma bapak, bu Mus dan anak saya yang 
pertama? 

  

GJC191210  Iya mba, ya ini bu Mus mau nambah lagi ini hehehe 

(sambil tertawa) 

  

IM191210  Ni yang nomor dua bearati ya pak?   

GJC191210 180 
 

 
 

 

Iya mba, sebenarnya sudah pengen nambah lagi dari 
tahun kemarin. Tapi dikasihnya baru sekarang ya 

disyukuri aja, alhamdulillah mba 

Suami subjek dan 
subjek memang sudah 

merencakanan  
kehamilan kali ini jauh-

jauh hari 

 

IM191210 185 Trus pas tahu bu Mus hamil gimana pak?   

GJC191210  Yaaaa seneng mba, emang dasarnya sudah pengen punya 
anak lagi ya hehehe (sambil tertawa). Sudah satu setengah 
tahun mba Mus itu lepas KB, tapi ya emang baru 

dikasihnya sekarang mba 

Perasaan suami subjek 
setelah tahu istrinya 
hamil 

 

IM191210 190 Selama ini sudah periksa berapa kali pak?   

GJC191210  
 

 

Ya dua kali itu, petama waktu seteleh di tes sama mba 
Mus sendiri. Peke tespek atau sensitif itu lah mba. Trus 

mba Mus nya langsung ke RS itu, nyari kepastiannya 
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195 

gimana. Ehh bidannya bilang kalo sudah ada 1 bulan. Ya 

alhamdulillah mba hehehe (sambil tertawa) 

IM191210  Waktu itu yang nganter ke RS sapa pak?   

GJC191210  
 

 
200 

Itu tetangga depan gang, soalnya saya lagi nganter anak 
ke sekolah. Ya itu mba Mus minta tolong ke teman minta 

diantar gitu ke RS. Trus langsung minta bu Ita itu. Kan bu 
Ita juga yang nanganin waktu bu Mus hamil pertama, jadi 
enak gitu lah mba, sudah pernah tahun kan kondisnya bu 

Mus gimana.  

Pada saat pemeriksaan 
kehamilan yang 

pertama subjek diantar 
oleh tetangga, karena 
suami subjek harus 

mengantar anaknya 
yang pertama ke 

sekolah 

Dukungan materi   
tetangga mengantar 

subjek ke RS pada saat 
pemeriksaan kehamilan 
pertama kali 

IM191210 205 Bu Ita itu bidan ya pak?   

GJC191210  Iya mba, itu bidan yang di RS Pura. Sebenarnya ya ada 
pilihan dokter mba. Tapi tergantung orangnya mau milih 

yang mana, dokter atau bidan 

  

IM191210  Trus kok akhirnya milih bidan pak?   

GJC191210 210 
 

 
 
 

215 

Murah mba. Kan lumayan lah bedanya sama dokter kalo 
masalah tarif. Bidan paling banter ya 30 an. Kalo dokter 

sekarang ya sudah nyampe 100 mungkin ya mba. 30 itu 
sudah semuanya, periksa trus dikasih suplemen-suplemen 
gitu. Kalo butuh obat ya dikasih, kalo ga salah kemarin 

itu dikasih obat penguat, kan ini hamilnya masih muda 
jadi biar ga keguguran gitu mba 

Alasan subjek dan 
suaminya memilih 

untuk ditangani bidan 
yang ada di RS 

 

IM191210  Iya iya..tapi kalo masalah penangan bidan dan dokter 

beda ata sama pak? 

  

GJC191210  
220 

 

Saya rasa si sama aja, mungkin karena status kali ya yang 
membedakan. Paling kalo periksa-periksa ya sama, 
jantung, tensi, berat badan. Paling ya gitu, trus obat-obat 

Persepsi suami subjek 
tentang pelayanan yang 
diberikan dokter dan 
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225 
 
 

 
 

nya juga sama kok mba. Tapi ya ga tahu lagi ya, itu 

tergantung orang kok mba, mau milih dokter apa bidan. 
Kalo saya si ya nyaranin ke situ aja mba, bu Ita itu selain 

murah ya kan bu Ita sudah tahu riwayat mba Mus gimana, 
ya yang nangani bu Ita ini mba, ga pernah yang lain kok 

bidan kepada pasien 

Suami subjek juga 
menyarankan subjek 

untuk periksa ke R dan 
bidan yang sama 
dengan waktu subjek 

mengandung anak 
pertama 

IM191210 230 Iya pak..   

GJC191210  

 
 
 

235 
 

 
 
 

240 

Tapi bu Mus ya beda aja hamil yang ini. Sekarang 

tensinya tinggi mba, nyampe 140/90 e. Padahal 
sebelumnya ga pernah lho mba. Malah mba Mus ini 
cenderung rendah tensinya. Paling biasanya itu ga 

nyampe 100 lho mba, ya 90 kadang 80 Kalo 100 gitu 
sudah ngerasa pusing mba. Saya juga heran kok mba 

waktu mba Mus bilang tensinya naek ”lapo ma kok 
tumben sakmono”. Tapi ya menurut saya itu tidak naik 
terlalu tinggi mba, ya masih 140. Tapi karena mba Mus 

biasanya cenderung rendah, ya 140 lumayan mba. Gitu 
dulu waktu hamil pertama juga ga segitu lho mba, malah 

lancar kok dulu itu. Di rumah itu saya pijet-pijet dulu 
mba, trus baru saya bawa ke RS. Eeeh di RS sudah 
pembukaan 9. Prosesnya ga ada 2 jam kok mba 

Suami subjek sempat 

heran ketika tekanan 
darah subjek naik 

 

IM191210 245 Trus gimana reaksi bapak setelah tahu bu Mus tensinya 

tinggi? 

  

GJC191210  
 

 

Ya saya bilang, wis ma..tenang aja. Saiki wis jaman 
modern, semuanya bisa ditangani. Kan iso diobati ma, 

saya bilang gitu mba ke mba Mus. Kan bener mba ya, ya 

Suami subjek mencoba 
menenangkan subjek 

ketika mengetahui 

Dukungan emosi   
suami subjek berusaha 

menenangkan subjek 
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250 

 
 

 
 

255 

kita kan bisa nyari obate atau ditangani apa gitu. Kan 

sekarang juga sudah banyak jalannya mba. Orang pinter 
kan sekarang banyak. Tapi kalo menurut saya sendiri 

segitu belum tinggi banget, tapi karena mba Musnya ga 
pernah tinggi tensinya, jadi ya kaget mungkin ya. Ya bu 
Ita juga bilang nanti dilihat dua bulan depan, kalo masih 

tinggi ya ditindak lanjuti gitu 

tekanan darah subjek 

naik mencapai 140/90 

dengan pengetahuan 

yang dimiliki suami 
agar subjek dapat 

menghadapi kehamilan 
dengan tenang 

IM191210  Iya iya, jadi bapak nyoba nenangin ibu gitu ya?   

GJC191210  
 

260 

Iya mba, sebenarnya kan semua penyakit itu sumbernya 
dari pikiran to mba, kaya ginjal, stroke gitu. Makanya 

sebisa mungkin kan kalo ada pikiran-pikiran gitu ya 
dibuat nyantai aja. Saya sering bilang gitu ke mba Mus.  
Mba nya ini juga kan, paling kalo lagi fokus garap 

kerjaan gitu pasti juga ngerasa ga enak badannya 

Pengetahuan  suami 
subjek mengenai 

sumber terjadinya 
penyakit 

Dukungan informasi 
dan dukungan emosi 

IM191210  
265 

Lhooo iya pak, saya emang punya maag hehehe (sambil 
tertawa). Kalo sudah banyak pikiran gitu ya biasanya 

asam lambungnya naik pak, mual-mual sampe kadang-
kadang diare pak hehehe (sambil tertawa) 

  

GJC191210  Iya kan bener hehehe (sambil tertawa). Gitu ya bisa aja 

nanti tekanan darahnya juga tinggi 

  

IM191210 170 
 

Kalo bu Mus gitu pak, kira-kira karena apa tekanan 
darahnya tinggi? 

  

GJC191210  
 

 
175 

 
 

Ya itu saya juga heran mba, ga biasa-biasanya lho ini 
mba. Tapi saya juga bilang ke mba Mus, udah ma dibawa 

nyantai ae. Onok masalah ya ditanggepi biasa aja. Tapi 
kalo menurut saya ya tidak terlalu tinggi banget lah mba. 

Bisa aja emang karena bawaan hamil nya. Kan anak itu 
bawaannya sendiri –sendiri ya mba. Saya itu kalo mijet 

Suami subjek mencoba 
menenangkan subjek 

pada saat tekanan darah 
subjek naik 

Dukungan emosi   
suami subjek berusaha 

menenangkan subjek 
agar dapat menghadapi 

kehamilan dengan 
tenang 
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180 

gitu kan biasanya saya tensi dulu ya orang-orang itu, kalo 

misalnya tensi orangnya itu 160 gitu ya, orangnya tanya 
berapa pak, saya bilang aja 120 mba. Ya menurut saya itu 

sudah suatu terapi mba. Kalo nanti saya bilang tensinya 
160, waaah ya orangnya malah langsung mikir lagi mba, 
kenapa kok tensiku tinggi. Tapi saya juga bilang, udah ga 

usah banyak pikiran, jaga kesehatan gitu aja mba 

IM191210 185 Iya- iya...Gitu perbedaannya gimana pak? mungkin bu 
Mus ngeluh apa gitu? 

  

GJC191210  

 
 

190 

Paling ya itu mba, pusing-pusing gitu, badan rasanya 

capek semua. Trus kalo sudah gitu minta dipijet sama 
saya. Kemarin itu juga gitu, wis nglimprek ae mba, 
tiduran seharian depan TV. Ya sambil, saya pijet gitu mba  

Keluhan yang 

dirasakan subjek 
kepada suami.  
Suami mencoba 

memijat subjek untuk 
mengurangi keluhan 

yang dirasakan subjek 

Dukungan materi   

suami memberi 
bantuan untuk 
mengurangi keluhan 

yang dirasakan subjek 
 

 

IM191210  Iya iya... kalo sambat sakit gitu ya cuma dipijet gitu aja?   

GJC191210 195 Iya mba...sudah biasa saya pijet juga mungkin ya. Ntar 
setelah dipijet gitu agak enakan badannya 

Keluhan yang 
dirasakan subjek 

berkurang setelah 
dipijat suami 

 

  Iya iya, ga pernah nyoba ke RS untuk periksa gitu mba?   

GJC191210 200 
 

 
 

 
205 

Ga mba...paling ya cuma saya pijet. Kalo periksa paling 
ya bidannya cuma bilang ini karena hamil. Ya daripada 

buang duit ya mba, yang masih bsa saya lakukan ya saya 
lakukan. Ya kaya dipijet gitu mba 

Suami subjek tidak 
membawa subjek ke 

RS namun masih 
berusaha untuk 

memberi penanganan 
sendiri 
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IM191210  Iya iya..kalo sudah gitu biasanya ibu diam di rumah atau 

masih beraktivitas? 

  

GJC191210  
 

210 
 
 

 
 

215 

Ya ga mba..Paling tiduran terus seharian. Masak juga ga 
kok mba. Paling nanti saya yang masak nasi, trus mba 

Mus yang nyayur gitu. Mba Mus ini kalo hamil ga mau 
masak nasi mba, bawaannya mual katanya. Jadi ya saya 
yang masak nasi mba hehehe (sambil tertawa). Kemarin 

pagi gitu juga saya yang nganter zahra ke sekolah. 
Biasanya kan mamanya, tapi kalo sudah nglimprek gitu 

ya saya yang nganter sampe nungguin pulangnya. Kan 
jauh mba sekolahnya 

Jika subjek merasa 
tidak enak badan, 

suami subjek 
membantu subjek 
menyelesaikan tugas 

subjek sehari-hari. 
Dengan dibantu 

suaminya, subjek pun 
akhirnya bisa 
beristirahat  

Dukungan materi   
suami subjek 

membantu 
mengerjakan pekerjaan 
rumah 

IM191210  Di mana pak?   

GJC191210  Situ di manyar mba   

IM191210 220 Kok ga disekolahin yang deket-deket sini aja pak?   

GJC191210  
 
 

 
225 

Sebenarnya sini juga banyak mba TK gitu, tapi saya ya 
cari yang lebih baguslah ya mba. Anak kecil itu kan perlu 
penunjang yang bener-bener gitu mba ya. Ya kalo saya 

sendiri gitu mba, sebisa mungkin kita cari yang bagus lah 
mba. Ya gimana mba, anak-anak kecil sekarang juga 

sudah pinter-pinter lho mba. Mungkin karena 
makanannya ya mba. sekarang makanan apa aja sudah 
ada e. Beda sama jaman saya dulu, paling ya nasi tiwul 

mba hehehe (sambil tertawa) 

Pandangan suami 
subjek mengenai 
pendidikan yang harus 

diberikan kepada anak 

 

IM191210 230 Iya iya bener pak...hehehe (sambil tertawa)   

GJC191210  Rencananya nanti mau punya anak berapa pak?   

IM191210  
 

Dua saja mba. Mau dikasih cewek ya ga papa, cowok 
juga ga papa. Saya ga minta-minta mba. Yang penting 

Dengan adanya 
program menabung 
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235 
 

 
 

240 

 
 

 
 

245 

saya ramut dengan baik gitu mba ya. Dikasih cewek-

cowok ya saya rawat mba. Biaya hidup sekarang kan 
lumayan banyak ya mba. Jadi ya harus pinter-pinternya 

kita gumana ngaturnya gitu mba. Orang dulu aja pas 
ngelahirin zahra ini sudah 500 an kok mba, ya sekarang 
berapa mba sudah naik pasti. Tapi enaknya di Pura itu ada 

program semacam nabung gitu, jadi kan enak. Kita nya 
mau nabung berapa tiap bulannya, itu terserah. Ntar kalo 

sudah mau ngelahirin baru bisa diambil, ya itu buat biaya 
nglahirin itu. Kan kalo langsung bayar gitu kan kerasa ya 
mba, beda sama kalo kita nabung dulu gitu  

dari RS, suami dan 

subjek merasa terbantu 

IM191210  Iya iya pak, jadi semuanya sudah terprogram gitu ya?   

GJC191210  

 
 

250 

Iya mba..dulu gitu pengennya anak kedua ini kalo zahra 

sudah 4 tahun. Jadi pas adiknya lahir, kakanya sudah 5 
tahun. Tapi meskipun sudah lepas KB ya belum dikasih-

kasih mba, baru dikasih ini mba. Ya sudah mba, disyukuri 
saja. Jadi nanti 6 tahun baru punya adik 

Kehamilan saat ini 

sudah direncakan oleh 
subjek dan suaminya 

jauh-jauh hari 

 

IM191210  Zahra juga sudah tahu pak kalo mau punya adik gitu?   

GJC191210  

 
255 

 

 
 

 
260 

 

 

Iya mba, seneng dia. Dia kan emang sayang sama anak 

kecil. Kadang kalo malem gitu perutnya mamanya 
dipegang-pegang gitu. Tapi kadang kalo mamanya 
muntah-muntah gitu dia mangkel mba, wis ma ga usah 

punya adik aja kalo mama uwek-uwek terus gitu. Ya 
mungkin kasihan mba ya kalo liat mamanya sakit hehehe 

(sambil tertawa), tapi dia itu sebenarnya sayang kok sama 
anak kecil, tetangga-tetangga gitu ya disayang mba. Kalo 
ditanya gitu pengen adik cewek atau cowok, ya  dia minta 

cowok. Zahra itu tomboi banget mba. Maenan gitu ya 
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265 

maenane anak laki- laki, ya mobilmobilan gitu itu yang di 

atas meja (sambil menunjuk mobil-mobilan yang ada di 
atas meja) 

IM191210  Iya pak. Pak ini saya mau pamit dulu ga papa ya?   

GJC191210  Lhooo kok keburu-buru gitu mba. Lain kali ya maen-

maen sini lagi mba 

  

IM191210  Iya pak, insyaallah   
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