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ABSTRACT

This type of research is descriptive
qualitative research design with a
phenomenological approach that
assessment aimed at  obtaining specific
information about behavior and social
context according to the experience of
informants. The study was conducted at
Hospital Rantau Prapat Labuhan Batu in
January to June 2015.

The Results obtained perception of
the role of husband and wife is to blame
because it could not keep her
pregneancy and the lack  of support did
not accompany her husband as post-
abortion. Reason husband does not
give motivation to their wives as busy
husband and afraid to see her
condition. Husband as facilitators
participate drove to healthcare,
providing cost and time post-abortion.
Husband as aducators provide
information about treatment or healing
processes to wives who experienced
abortion. Participated in post-abortion
care wife.

Keywords : Role Husband, Abortion,
Hospital Rantau Prapat

PENDAHULUAN

Di Indonesia gejala-gejala yang
terkait dengan aborsi, jumlahnya
meningkat secara signifikan berdasarkan
data perhimpunan Obstetri dan
Ginekologi (POGI). Menurut Handono
(2009) saat ini setidaknya terdapat dua
juta aborsi    setiap    tahun    dimana
700.000 diantaranya adalah
pengganguran yang disengaja (induksi).
Selain aborsi spontan banyak aborsi
yang dilakukan dengan cara tak aman,
terutama terhadap kasus-kasus

kehamilan  diluar nikah dan akibatnya
rendahnya pengetahuan masyarakat
terhadap resiko aborsi.

Hubungan dan komunikasi yang
baik di antara istri dan suami, membuat
istri yang mengalami keguguran
kehamilan lebih siap untuk
menghadapinya (Salmah, 2006). Suami
sebagai pendamping istri selama
kehamilan  meningkatkan kesiapan istri
dalam menghadapi terjadinya keguguran,
bahkan juga memicu keterlibatan suami
sejak awal masa terjadinya keguguran
mempermudah dan meringankan
pasangan   dalam  menjalani dan
mengatasi berbagai perubahan yang
terjadi pada tubuhnya. Keikutsertaan
suami secara aktif dari masa kehamilan
membantu proses terjadinya keguguran
hal ini sangat ditentukan oleh seberapa
besar motivasi suami dalam masa-masa
terjadinya keguguran(Bibilung, 2008)

Hasil survei pendahuluan yang
penulis lakukan di RSUD Rantau Prapat
Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014,
didapatkan data dari 54 orang istri yang
mengalami abortus yang datang berobat
dan hanya 18 orang ditemani suami,14
orang ditemani keluarga, 12 orang
bersama dengan teman wanita dan 10
istri datang sendiri. Dari hasil
wawancara dengan istri yang datang
tanpa ditemani suami mengatakan
sangat ingin ditemani oleh suami saat
memeriksakan kondisinya di rumah
sakit,karena dengan adanya suami, istri
mendapat perhatian dan dorongan.

Berdasarkan latar belakang diatas
penulis telah melakukan penelitian
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tentang peran suami  terhadap istri yang
mengalami abortus di RSUD Rantau
Prapat Labuhanbatu 2015.

Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk

mengetahui peran  suami terhadap istri
yang mengalami abortus di RSUD
Rantau Prapat Labuhanbatu Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan rancangan
penelitian deskriptif dengan rancangan
penelitian kualitatif. Penelitian ini
dilakukan di RSUD Rantau Prapat
Labuhanbatu pada bulan Januari
sampai Juni 2015.

Pada penelitian ini pengambilan
informan dengan menggunakan metode
purposive sampling dan bersifat
snowball sampling.

Dalam  mengumpulkan data peneliti
menggunakan data primer dan data
sekunder.

Uji keabsahan dilakukan dengan
teknik trianggulasi data.proses trangulasi
dilakukan terus menerus sepanjang
proses menumpulkan data dan analisa
data,sampai suatu saat peneliti yakin
bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-
perbedaan, dan tidak ada lagi yang
perlu dikonffirmasi kepada informan.

Analisa adata dalam penelitian
kualitatif merupakan hal yang agak
rumit karena variasi data yang cukup
banyak dan belum ada pola  baku.
Analisa data adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan dan bahan lain
sehingga dapat mudah dipahami dan
temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain.

PEMBAHASAN

Peran  Suami  terhadap  istri yang
Mengalami Abortus

Dari hasil penelitian yang didapat
dari informan, bahwa suami menjadi
pemberi nafkah bagi istri yang
mengalami abortus dan mengambil
keputusan sewaktu istri akan diberikan
tindakan medis terkait dengan abortus
yang dialaminya. Terlihat dari informan
pada tabel matriks 3, yang menyatakan
bahwa suaminya yang mengambil
keputusan terhadap tindakan medis
yang diberikan pada istri yang mengalmi
abortus. Selain itu dukungan suami
termasuk tidak mempermasalahkan istri
terhadap kejadian abortus yang dialami
istri terlihat dari informan pada tabel
matriks 1, yang menyatakan  bahwa
suami   tidak  menyalahkan istri terkait
kejadian abortus yang dialami istri.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa suami sangat  berperan  untuk
memotifasi istri saat mengalami abortus.
Motivator adalah kegiatan suami yang
diharapkan dapat memberikan dorongan
atau dukungan kepada istri dalam
bentuk menentramkan kejiwaan istri
dan membantu istri dalam menjalani
dan mengatasi perubahan yang terjadi
pada tubuhnya.

Berdasarkan wawancara bahwa
suami menyatakan memberikan
dukungan pada saat istri mengalami
keguguran dan memberikan
ketenangan kepada istri  dan  tidak
mempermasalah-kan istri sepenuhnya
terhadap kejadian keguguran. Namun,
ada juga suami yang tidak memberikan
dukungan motivasi kepada istri malah
mempermasalahkan istri karena terlalu
sepele dengan kondisi kehamilannya.

Peran motivator pada saat abortus
sangat diperlukan seperti diketahui
bahwa pada saat abortus terkadang
secara psikologi sedikit terguncang
sehingga memperlukan suami yang
senantiasa memotivasi kepada istri agar
tetap tenang dan percaya diri pada
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kehamilan  berikutnya. Dukungan suami
sangat berpengaruh besar dalam
penstabilan kondisi istri.

Dalam peran suami terhadap istri
yang mengalami abortus, peneliti juga
menemukan beberapa hal yang
berhubungan dengan alasan tidak
memberikan motivasi terhadap istri
mereka seperti suami sibuk dan takut
melihat kondisi istri.  Dari beberapa hal
tersebut yang peneliti temukan dalam
peran suami terhadap istri yang
mengalami abortus , peneliti juga
menemukan harapan untuk kehamilan
yang akan datang agar lebih menjaga
kehamilan sehingga kejadian abortus
tidak terulang. Diantaranya motivasi
suami yang meliputi kepedulian suami
tinggi, suami sebagai pendamping
utama, suami sebagai pelindung, dan
yang menjadi harapan lain adalah
pentingnya kehadiran suami ketika istri
mereka mengalami abortus.

Hasil penelitian ini dapat menambah
wawasan kita dan pandangan kita
tentang peran suami terhadap istri yang
mengalami abortus, disamping itu
membuka pikiran kita mengenai
pentingnya peran suami terhadap istri
yang mengalami abortus baik, untuk itu
kita dapat lebih arif dalam menyikapi
segala masalah dan tidak meremehkan
masalah tersebut.

Peran suami sebagai Motivator
Dari 5 informan memperoleh

motivasi dari suami mereka setelah
mengetahui bahwa mereka mengalami
abortus. Dapat dilihat pada tabel
matriks 1. Informan 3,4 dan 5
memberikan motivasi kepada istri
mereka dengan  mendampingi istri
pasca kuretase, menguatkan istri
supaya lebih tabah dan sabar
menghadapi kejadian tersebut,
memberikan semangat agar istri tidak
putus asa dalam menghadapi
kehilangan janin yang telah lama

diidamkan oleh mereka.
Hasil penelitian ini sejalan dengan

teori Rujanti (2010) bahwa suami yang
istrinya keguguran juga disarankan
memperlihatkan kesedihannya kepada
istri sang isrti.  Suami yang
memperlihatkan kesedihannya terhadap
istri yang abortus justru akan terjadi
ikatan anatara suami dan istri. Suami
juga disarankan memeluk dan membelai
istri yang mengalami abortus. Suami
juga sebaiknya tidak boleh terlihat
lebih tegar atau berusaha
menyembunyikan kesedihannya dengan
menjauh istri. Karena saat seperti ini
istri  memerlukan  dekapan  suami untuk
menguatkannya.

Hubungan dan komunikasi yang
baik diantara suami dan istri, membuat
istri yang mengalami keguguran
kehamilan lebih siap untuk
menghadapinya (Salmah, 2006). Suami
sebagai pendamping selama kehamilan
meningkatkan kesiapan istri dalam
menghadapi terjadinya keguguran,
bahkan juga memicu keterlibatan suami
sejak awal masa terjadinya keguguran
mempermudah dan meringankan
pasangan dalam menjalani dan
mengatasi berbagai perubahan yang
terjadi pada tubuhnya. Keikutsertaan
suami secara aktif dari masa
kehamilan membantu proses terjadinya
keguguran hal ini sangat di tentukan
oleh seberapa besar motivasi suami
dalam masa-masa terjadinya
keguguran (Bibilung, 2008)

Peran Suami sebagai Fasilitator
Semua informan memperoleh

fasilitas dari suami mereka seperti
penyediaan biaya tindakan medis
walaupun biaya kuratase mahal namun
suami mereka tetap mengusahakannya
demi keselamatan istri mereka. Selain
itu mereka juga menyediakan waktu
untuk mendampingin istri meraka pasca
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abortus. Dalam menentukan tempat
pelayanan kesehatan tempat pelayanan
kesehatan dalam menangani abortus
yang dialami istri mereka suami
memberikan hak kepada istri mereka.

Peran suami dalah memfasilitasi
(sebagai orang yang menyediakan
fasilitas),memberi semua kebutuhan istri
saat akan memeriksakan masalah
kehamilannya. Hal ini dapat terlihat saat
suami menyediakan waktu untuk
mendampingi istri sewaktu dikuretase
suami bersedia memberikan biaya
khusus untuk tindakan medis yang
diberikan pada istinyadan membantu
istri menentukan tempat pelayanan
atau tenaga kesehatan sesuai. Peran
lain suami  adalah memfasilitasi/fasilitator
(sebagai orang yang menyediakan
fasilitas), memberi semua kebutuhan
istri saat akan memeriksakan masalah
kesehatannya. Hal ini dapat terlihat saat
suami menyediakan waktu untuk
mendampingin istri saat abortus  suami
bersedia memberikan biaya khusus
untuk memasang plaksanaan  kuret,
dan membantu istri menentukan
tempat pelayanan atau tenaga
kesehatan yang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian fasilitas
yang diberikan suami juga tergantung
dari perekonomian keluarga, akibat
perekonomian yang kurang menunjang
terkadang suami berfikir kesehatan tidak
menjadi nomor pertama di dalam daftar
kebutuhan yang harus mereka penuhi
akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk
madsalah kesehatan meretaka
dianggap sebagai pengeluaran yang sia-
sia dan menyebabkan kerugian karena
harus meminjam dari orang lain.

Peran suami sebagai Edukator
1 dari 5 informan mendapatkan

perawatan pasca abortus yang dialami
istri mereka. Seperti  mengantar istri
mereka ke rumah sakit , mengambil
keputusan dengan tindakan medis yang

diberikan pada istri mereka terkait
abortus yang mereka alami,
mendampingin selama pasca abortus
mulai dari rumah sakit sampai dengan
perawatan di rumah. Terlihat dari tabel
matriks 3 informa 1 menyatakan
bahwa mereka mengambil keputudan
bahwa mereka mengambil keputusan
sewaktu dokter memberitahu bahwa
janin dalam kandungan istri mereka
tidak bisa dipertahankan     lagi.
Berbeda  dengan informan 2,3,4,5 yang
menyatakan bahwa mereka tidak bisa
mendampingin sewaktu ke rumah sakit
karena tugas diluar kota. Namun biaya
untuk tindakan medis yang diberikan
pada istrinya tetap suami berusaha
untuk mendapatkannya.

Pada penelitian ini peran suami
sebagai edukator masih diperoleh istri,
terlihat dari kurangnya suami   mencari
sumber informasi mengenai pasca
keguguran.penyebab kurangnya peran
suami dapat disebabkan oleh latar
belakang pendidikan suami dan
pekerjaan suami tidak hanya itu saja
waktu suami yang sempit dan
disibukkan pekerjaan membuat suami
susah meluangkan waktu untuk
mencari informasi mengenai perawatan
istri pasca abortus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
teori Halimah(2011) bahwa pendamping
dari suami harus  lebih intens. Sebab
kalau istri tidak didampingi istri akan
kembali mengingat calon buah hatinya
yang telah di kuret. Istri juga akan
merasa menyalahkan dirinya sendiri
karena tidak berhasil mempertahankan
kehamilannya.

KESIMPULAN

Peran suami sebagai motivator
antara lain mendampingi istri pasca
kuretasi, menguatkan istri supaya lebih
tabah dan sabar,memberikan semangat
agar istri tidak putus asa dalam
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menghadapi kehilangan janin yang telah
lama diidamkan mereka. Peran suami
sebagai fasilitator anatar lain
memenuhi semua kebutuhan istri saat
akan  memeriksakan masalah
kehamilannya, suami menyediakan
waktu mendampingin istri menentukan
tempat pelayanan atau tenaga
kesehatan yang sesuai. Peran suami
sebagai edukator adalah memberikan
informasi tentang cara kesembuhan
istri pasca abortus, hanya saja
informasi yang diberikan belum
maksiaml karena kurangnya
pengetahuan suami tentang perawatan
istri pasca abortus, oleh karena itu para
suami yang menghadapi istri yang
mengalami abortus harus melakukan
konseling dengan petugas kesehatan.
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