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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Rumah Sakit yang 

berada di Kabupaten Bantul, karena sedikitnya jumlah responden atau 

ibu hamil yang mengalami Hiperemesis Gravidarum dan keterbatasan 

waktu oleh karena itu peneliti akhirnya menggunakan dua Rumah Sakit 

yang berada di Kabupaten Bantul dengan total ruangan yang digunakan 

yaitu berjumlah tiga ruangan dan dua rumah sakit  tersebut adalah : 

Rumah Sakit yang pertama yaitu Rumah Sakit Umum Daerah 

Panembahan Senopati Bantul yang merupakan Rumah Sakit milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di jalan Dr. 

Wahidin Sudiro Husodo No.14 Bagoran, Trirenggo, Bantul. Rumah 

sakit ini Berdiri sejak tahun 1953 dengan nama rumah sakit 

Hongeroedem kemudian pada tahun 1957 rumah sakit ini terus 

berkembang dan maju sehingga resmi menjadi Rumah Sakit Kabupaten 

Bantul.  

Ruangan yang di gunakan oleh peneliti di RSUD Panembahan 

Senopati yaitu ruangan Alamanda 2 dan Alamanda 3.  Ruangan 

alamanda dipilih karena ruangan ini digunakan sebagai ruangan khusus 

perawatan Maternitassehingga ibu hamil yang mengalami gangguan 
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akan kehamilannya akan dirawat di ruangan ini. Ruangan alamanda 2 

digunakan sebagai ruangan kelas III dan IV, sedangankan ruangan 

alamanda 1 digunkan sebagai ruangan kelas I dan 2.  

Rumah Sakit kedua yaitu Rumah Sakit Umum PKU 

Muhammadiyah Bantul berdiri pada awal tahun 1966 atau tepatnya 

tanggal 01 maret 1966 berdirilah sebuah klinik dan rumah sakit bersalin 

di Kabupaten Bantul yang diberi nama klinik dan rumah sakit bersalin 

PKU Muhammadiyah Bantul.  

Seiring berjalannya waktuperkembangan klinik dan rumah sakit 

bersalin PKU Muhammadiyah Bantul semangkin berkembang pesat 

dengan ditandai adanya pengembangan pelayanan dibidang kesehatan 

anak baik sebagai upaya penyembuhan maupun pelayanan dibidang 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahun 1984. Hal inilah yang 

menjadi dasar perubahan rumah sakit bersalin menjadi rumah sakit ibu 

dan anak dengan surat keputusan ijin Kanwil Depkes Propinsi DIY no 

503/1009/PK/IV/1995 yang selanjutnya pada tahun 2001 berkembang 

menjadi RSU PKU Muhammadiyah Bantul dengan ijin dari Dinas 

Kesehatan No : 445/4318/2001. 

Di Rumah Sakit PKU Bantul peneliti di ijinkan melakukan 

penelitan pada ruangan ANNISA, dimana ruangan ANNISA ini 

merupakan bangsal maternitas sehingga ibu hamil yang mengalami 

gangguan akan kehamilannya akan dirawat di ruangan ini. 

 



47 
 

 
 

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Status 

Pernikahan dan Sumber Dukungan. 

Gambaran karakteristik responden dukungan keluarga terhadap ibu 

hamil dengan Hiperemsis Gravidarum adalah sebagai berikut : 

4.1 Distribusi Karakteristik Responden  Dukungan Keluarga 

Terhadap Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum di Rumah 

Sakit Kabupaten Bantul pada Bulan Agustus 2016 

No Karakteristik  Frekuensi Persentase % 

1 Jenis Kelamin   

 a. Laki laki 26 86.7% 

 b. Perempuan  4 13.3% 

2 Usia    

 a. <20 tahun 5 6% 

 b. 20-30 tahun 32 39% 

 c. 31-40 tahun 36 43% 

 d. >40 tahun 6 7% 

3 Pendidikan   
 

 

a.  SD 

b.  SMP  

c.  SMA  

d.  DIII  

e.  S1 

  

1 

3 

13 

5 

8 

3.3% 

10.0% 

43.3% 

16.7% 

26.7% 
 

4 Status 

a. Belum Menikah 

b. Menikah 

 

4 

26 
13.3% 
86.7% 

5 Hubungan Dengan Ibu Hamil 

a. Adik 

b. Suami 

c. Kakak 

d. Ibu 

 

4 

24 

1 

1 

13.3% 
80.0% 
3.3% 
3.3% 

Sumber : Data Primer  

 Distribusi Karakteristik responden dukungan keluarga terhadap ibu 

hamil dengan Hiperemsis Gravidarum berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan, status, hubungan dengan ibu hamil. Distribusi jenis kelamin 

responden dukungan keluarga terhadap ibu hamil menunjukan bahwa 
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sebagian besar adalah laki-laki yaitu 26 orang (86.7%), distribusi usia 

adalah 20-30 tahun yaitu 23(76.7%), distribusi pendidikan adalah SMA 

yaitu 13 orang (43.3%), distribusi status pernikahan adalah menikah 26 

orang (86.7%) dan distribusi hubungan dukungan keluarga kepada ibu 

hamil adalah suami yaitu 24 orang (80.0%).   

3. Dukungan Keluarga Terhadap Ibu Hamil Dengan Hiperemesis 

Gravidarum 

a. Jenis-jenis Dukungan Keluarga 

Dukungan yang diberikan oleh keluarga meliputi dukungan 

informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan 

dukungan emosional. Dari keempat dukungan tersebut dan masing-

masing aspek dikategorikan menjadi dukungan baik, cukup, kurang 

dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.2 : Distribusi Frekuensi Jenis-Jenis Dukungan Keluarga Terhadap 

Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum di Rumah Sakit Kabupaten 

Bantul pada Bulan Agustus 2016 (n=30) 

Dukungan Keluarga Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Informasional 

 

 

Total  

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

18 

11 

1 

30 

60.0 

36.7 

3.3 

100 

Penilaian  

 

 

Total  

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

19 

11 

0 

30 

63.3 

36.7 

0 

100 

Instrumental 

 

 

Total  

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

20 

10 

0 

30 

66.7 

33.3 

0 

100 

Emosional  

 

Baik 

Cukup 

20 

10 

66.7 

33.3 
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Total 

Kurang 

 

0 

30 

0 

100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, keluarga memberikan 

dukunganinformasional paling banyak dalam kategori baik yaitu 18 orang 

(60.0%) dan paling sedikit dalam kategori kurang yaitu 1 orang (3.3%). Keluarga 

yang memberikan dukungan penilaian paling banyak dalam kategori baik yaitu 19 

orang (63.3%) dan paling sedikit dalam kategori kurang (0%).  

Dukungan instrumental diberikan keluarga paling banyak dalam kategori 

baik yaitu 20 orang (66.7%) dan paling sedikit dalam kategori kurang (0%). 

Keluarga memberikan dukungan emosional sebagian besar dalam kategori baik 

yaitu 20 orang (66.7%) dan yang paling sedikit dalam kategori kurang (0%). 

b. Dukungan Keluarga Secara Umum 

Dukungan Keluarga terhadap ibu hamil secara umum dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 : Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga Terhadap Ibu Hamil 

dengan Hiperemesis Gravidarum di Rumah Sakit Kabupaten Bantul pada 

Bulan Agustus 2016 (n=30) 

Dukungan Keluarga Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik  23 76.7 

Cukup 7 23.3 

Kurang  0 0 

Total  30 100 

  Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keluarga yang memberikan 

dukungan baik sebanyak 23 orang (76.7%). Keluarga yang memberikan dukungan 

cukup sebanyak 7 orang (23.3%). Keluarga yang memberikan dukungan  kurang  

sebanyak 0 orang (0%). 
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B. Pembahasan 

1. Dukungan Keluarga Terhadap Ibu Hamil Dengan Hiperemesis 

Gravidarum 

a. Jenis-jenis dukungan keluarga 

1) Dukungan Informasional 

Berdasarkan hasil penelitian, keluarga memberikan dukungan 

informasional paling banyak dalam kategori yang baik yaitu 18 

orang (60.0%), dalam kategori cukup yaitu 11 orang (36.7%) dan 

yang paling sedikit dalam kategori yang kurang yaitu 1 orang 

(3.3%). Dapat diketahui bahwa keluarga adalah bagian yang paling 

dekat dengan ibu hamil dimana keluarga senantiasa memberikan 

saran maupun informasi tentang kesehatan yang didapat dari petugas 

kesehatan yang berguna bagi ibu hamil (Friedman, 2013). 

Komariyah (2014) mengatakan dukungan informasional keluarga 

pada ibu hamil sangat penting untuk mendeteksi dini komplikasi 

yang mungkin terjadi pada ibu hamil, dimana dukungan 

informasional keluarga berfungsi untuk memberikan informasi 

mengenai sesuatu hal yang dibutuhkan oleh ibu hamil ketika 

mengalami gangguan kehamilan.  

Dari hasil penelitian Dukungan informasional yang diberikan 

oleh keluarga terhadap ibu hamil dalam kategori cukup yaitu 11 

orang (36.7%) dan Satu orang (3.3%) yang memberikan dukungan 

kurang pada item pertanyaan mengenai informasi minum obat secara 
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teratur dan cara minum obat dengan benar yang didapatkan dari 

petugas kesehatan.  

Hal ini dikarenakan anggota keluarga yang memberikan 

dukungan kepada ibu hamil memiliki tingkat pendidikan menengah 

atau kesalahan pada saat pengisian jawaban pada kuesioner yang 

bisa mempengaruhi hasil penelitian atau keterbatasan dari kuesioner 

seperti keterangan jawaban hanya tertera pada awal kuesioner saja. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Hartaty (2012) kesalahan pengisihan 

kuesioner oleh responden yang memliki pengetahuan cukup 

dikarenakan responden tidak menggunakan pengetahuannya dengan 

baik karena faktor ketidaktelitian, faktor kemalasan, atau kesibukan.  

2) Dukungan Penilaian 

Berdasarkan hasil penelitian keluarga memberikan dukungan 

penilaian dalam kategori baik yaitu 19 orang (63.3%). Dukungan 

penilaian yang diberikan oleh keluarga kepada ibu hamil seperti 

memberikan pujian, menanyakan keadaan kehamilannya, 

menganjurkan ibu hamil untuk untuk tetap makan meskipun sedang 

mual, mendampingi serta memaklumi kondisi ibu hamil ketika tidak 

bisa melakukan aktivitaas rumah tangga saat sedang mengalami 

mual dan muntah (Friedman, 2013). Dukungan keluarga sangat 

diharapkan oleh ibu hamil dalam keberadaan orang-orang yang 

terdekatnya sangatlah berarti untuk meringankan beban 

permasalahan yang sedang dihadapi selama menjalani proses 
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kehamilannya. Apabila ada masalah yang tidak dapat dipecahkan 

sendirian maka untuk mengatasinya seorang ibu hamil memerlukan 

pertolongan serta dukungan dari orang lain khususnya orang-orang 

terdekatnya yaitu keluarga (Pramitasari, 2013).  

Dukungan penilaian yang diberikan oleh keluarga dalam kategori 

cukup yaitu 11 orang (36.7%). Hal ini didukung oleh penelitian 

Syarifah (2012) mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman seseorang berpengaruh terhadap pengelolaan masalah 

yang sedang dihadapi. Dukungan penilaian cukup karena yang 

memberikan dukungan pada ibu hamil yaitu adik berdasarkan 

karakteristik responden adik belum menikah, sehingga adik belum 

memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kehamilan. 

3) Dukungan Instrumental 

Berdasarkan hasil penelitian Keluarga memberikan dukungan  

instrumental dalam kategori baik yaitu 20 orang (66.7%).  Dukungan 

instrumental yang diberikan oleh keluarga kepada ibu hamil seperti 

keluarga membantu ibu hamil untuk menyiapkan obat untuk 

diminum, menyarankan ibu hamil untuk beristirahat ketika 

mengalami gangguan kehamilan, mendampingi ibu hamil ketika 

sedang makan, membantu ibu hamil serta siap mengantarkan ibu 

hamil untuk memeriksakan kehamilannya ketika mengalami 

gangguan kehamilan (Friedman, 2013).  
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Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Komariyah (2014) 

mengatakan bahwa suami selalu menyiapkan sarana dan pra sarana 

yaitu dengan menyiapkan alat transportasi untuk ibu hamil 

memeriksakan kehamilannya ketika mengalami gangguan 

kehamilan. Hal ini terjadi karena suami selalu siap membantu ibu 

hamil ketika mengalami gangguan kehamilan dan suami selalu 

membantu memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan penuh kesabaran 

4) Dukungan Emosional 

Berdasarkan hasil penelitian Keluarga memberikan dukungan 

emosional paling banyak dalam kategori baik yaitu 20 orang 

(66.7%). Dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga kepada 

ibu hamil seperti memberikan perhatian kepada ibu hamil ketika 

mengalami gangguan kehamilan, mendengarkan keluhan terkait 

gangguan kehamilannya, serta memberitahu anggota keluarga yang 

lain untuk tetap memberikan dukungan kepada ibu hamil sehingga 

ibu hamil merasa sanang dan merasa diperhatikan (Friedman, 2013). 

Dukungan keluarga yang diberikan kepada ibu hamil sebagian 

besar berasal dari suami. Hal ini diperkuat oleh pendapat Anne dan 

David (Pramitasari, 2013) yang menyatakan dukungan emosional 

yang paling banyak diberikan kepada ibu hamil bersumber dari 

suami. Hal in karena ibu hamil lebih sering menceritakan gangguan 

kehamilannya kepada suami, karena suami merupakan orang yang 
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paling dekat dan selalu mendengarkan keluhan ibu hamil serta suami 

selalu mendampingi ibu hamil baik  di rumah maupun dirumah sakit. 

c. Dukungan Keluarga Secara Umum 

Berdasarkan hasil penelitian  paling banyak keluarga memberikan 

dukungan baik sebanyak 23 orang (76.7%), dukungan cukup yaitu 7 

orang (23.3%). Dari hasil penelitian, keluarga memberikan dukungan 

dengan baik kepada ibu hamil dengan Hiperemesis Gravidarum yang 

dirawat inap, kerena keluarga sadar bahwa ibu hamil sangat 

membutuhkan dukungan keluarga. 

Friedman (2013) mengatakan keluarga berfungsi sebagai sistem 

yang mendukung bagi anggotanya dan anggota keluarga memandang 

bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap memberikan 

pertolongan. Ibu hamil dengan dukungan keluarga baik memiliki 

persentase yang rendah terhadap Hiperemesis gravidarum  Dukungan 

keluarga bisa menjadi suatu bentuk perhatian bagi ibu yang bisa 

menjadi semangat dan motivasi bagi seorang ibu dalam menghadapi 

berbagai masalah dalam kehamilannya (Hartaty., 2012). 

Menurut Dewi Puspita Sari (2014) dukungan sosial keluarga 

merupakan sumber pendukung yang paling utama bagi Ibu hamil 

dalam menghadapi Hiperemesis Gravidarum. Individu yang 

mendapatkan dukungan sosial akan lebih tahan terhadap pengaruh 

psikologis dari stressor dari pada individu yang tidak mendapatkan 

dukungan sosial keluarga.Keluarga merupakan kekuatan yang sangat 
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besar dibandingkan dengan orang-orang diluar keluarga, keluarga 

merupakan orang yang lebih mengenal ibu hamil secara mendalam 

karena mereka sudah lama berinteraksi dalam waktu yang cukup lama 

didalam sebuah keluarga sehingga mereka dapat saling mengerti dan 

memahami satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang 

lainnya. 

Dari hasil penelitian  keluarga memberikan dukungan dengan 

cukup yaitu 7 orang (23.3). menurut asumsi peneliti hal ini karena 

responden rata-rata tingkat pendidikan menengah atau SMA. 

Seharusnya anggota keluarga yang memberikan dukungan kepada 

ibu hamil memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik 

karena ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum sangat 

memerlukan pengetahuan yang baik untuk bisa mengatasi gangguan 

kehamilannya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Hartaty (2012) menyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin  

baik cara mengatasi penyakitnya dan semakin kurang tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin buruk pengelolaan penyakitnya 

sehingga mudah terjadi Hiperemesis Gravidarum. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dukungan keluarga pada 

ibu hamil yang mengalami Hiperemesis Gravidarum dalam kategori 

baik dan cukup. Dukungan keluarga pada ibu hamil yang mengalami 

hiperemesis gravidarum dalam kategori cukup diharapkan bisa 
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meningkatkan dukungannya sehingga ibu hamil yang terdiagnosa 

Hiperemesis gravidarum akan lebih mudah menjalani kehamilannya. 

 

C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan  

a) Penelitia terkait gambaran dukungan keluarga terhadap ibu hamil 

dengan hiperemesis gravidarum belum pernah ada yang meneliti 

b) Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

accidental sampling lebih memudahkan peneliti dalam proses 

pengambilan data di Rumah Sakit. 

2. Kelemahan 

a) Kelemahan pada penelitian ini adalah cukup sulit untuk 

menemukan responden sehingga memerlukan waktu yang sangat 

panjang untuk mencari responden dan memerlukan banyak 

rumah sakit untuk memenuhi jumlah responden penelitian. 

b) Kelemahan pada penelitian ini adalah cukup sulit mencari 

penelitian yang bisa dijadikan referensi kerena masih sedikit 

sekali yang meneliti terkait hiperemesis gravidarum 

c) Kelemahan pada penelitian ini terletak pada instrumen 

penelitian, dimana beberapa responden mengeluh bahwa soal 

pada kuesioner terlalu banyak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang gambaran dukungan 

keluarga terhadap ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

1. Dukungan informasional keluarga terhadap ibu hamil dengan 

hiperemesis gravidarum yaitu18 orang (60%) dengan kategori 

baik. 

2. Dukungan penilaian  keluarga  terhadap ibu hamil dengan 

hiperemesis gravidarum yaitu 19 orang (63.3%) dengan 

kategori baik. 

3. Dukungan instrumental keluarga  terhadap ibu hamil dengan 

hiperemesis gravidarum yaitu 20 orang (66.7%) dengan 

kategori baik. 

4. Dukungan emosional  keluarga  terhadap ibu hamil dengan 

hiperemesis gravidarum yaitu 20 orang (66.7%) dengan 

kategori baik. 
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B. SARAN 

1. Bagi Akademik 

Penelitian dapat dipakai sebagai sumber referensi belajar mengajar 

dikelas dan dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan hiperemesis gravidarum 

2. Bagi Keluarga 

Perlunya kehadiran dan keberadaan keluarga (tidak hanya suami) 

disamping ibu hamil sebagai bentuk kepedulian keluarga kepada 

seorang ibu yang sedang menjalani masa kehamilan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pencarian 

faktor-faktor yang bisa menyebabkan hiperemesis gravidarum serta 

hubungan antara gangguan kehamilan yang lain yang bisa 

menyebabkan hiperemesis gravidarum 

 

 


