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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pada umumnya periode pasca persalinan, dikenal sebagai periode yang 

menyenangkan karena kehadiran sosok sang buah hati. Namun juga dapat menjadi 

periode yang dapat menimbulkan stres (Sumantri & Budiyani, 2017). Stres yang 

dialami setelah melahirkan biasanya berkaitan dengan masalah penyesuaian diri baik 

secara fisik maupun psikologis yang memengaruhi keadaan emosi seseorang (Kaplan 

& Sadock, 1997). Hal ini rentan terjadi pada ibu yang baru pertama kali melahirkan 

karena diperlukan penyesuaian diri dan peran tanggung jawab baru bagi ibu. Ibu yang 

baru pertama kali melahirkan disebut dengan primipara (Kaplan & Sadock, 1997). 

Primipara harus menghadapi penyesuaian dalam peralihan peran menjadi ibu, sehingga 

dibutuhkan persiapan lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang telah memiliki 

pengalaman melahirkan dan menjalankan peran ibu sebelumnya atau yang disebut 

dengan multipara (Bobak & Lowdermilk, 2005). Kondisi penyesuaian ini membuat ibu 

menjadi stres dan menimbulkan kecemasan yang berlebihan hingga dapat 

menyebabkan terjadinya postpartum depression (Ningrum, 2017).  

Callister (2009) menambahkan bahwa postpartum depression bermula dari 

reaksi biologis pasca melahirkan seperti perubahan hormon yang memengaruhi 

perubahan pada reaksi kimia di otak ditambah dengan kelelahan dan stress yang 

menyertai proses pasca melahirkan. Stres menurut Ardani (2007) merupakan tekanan 
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secara fisik maupun psikologis, internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah 

lainnya dalam kehidupan. Maka, dengan adanya tekanan yang dirasakan ibu dalam 

penyesuaian, menyebabkan kecemasan yang berlebihan (Sylvia, 2006).  

Diantaranya, seperti kecemasan tidak dapat merawat bayi dan memberikan 

ASI, tidak mampu menjalankan peran baru, kehilangan perhatian dari suami atau 

keluarga dekat yang teralihkan karena kehadiran bayi, perubahan bentuk tubuh, 

hilangnya waktu untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang disukai dan dapat 

dilakukan sebelumnya, merasa terabaikan oleh suami dan keluarga dekat, merasa 

bersalah,  kelelahan dan kehilangan energi (Sylvia, 2006). Dalam budaya gender juga 

istri memiliki tuntutan peran, dalam mengurus kebutuhan suami, anak dan diri sendiri. 

Di sisi lain, saat ibu kelelahan mengurus bayinya, suami tidak mengerti dan tidak 

mengetahui cara yang harus dilakukan dalam membantu merawat bayinya, hal ini dapat 

membuat ibu merasa tidak mendapatkan bantuan dari suami dan merasa kelelahan 

sendirian dalam menjalani perannya (Kumampung, 2020).  

Ditambah lagi bila orangtua atau mertua banyak memberi komentar atau terlalu 

ikut campur soal pengurusan anak hanya karena merasa lebih berpengalaman. Hal ini 

membuat ibu merasa tidak dapat menjalani perannya dengan baik, tidak dihargai, tidak 

percaya diri, merasa bersalah dan lebih sensitif (Kumampung, 2020). Tindaon dan 

Anggeria (2018) juga menyampaikan faktor kondisi ibu yang merawat bayinya 

sendirian, tidak ada seseorang yang berpengalaman membantu dalam merawat 

anaknya, seperti orang tua, mertua, maupun pengasuh bayi (baby sitter) juga 

merupakan faktor yang dapat menyebabkan munculnya kecemasan dan kelelahan dan 

membuat ibu stress hingga dapat menyebabkan postpartum depression.  
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Dalam American Psychiatric Association (1994) postpartum depression 

diartikan sebagai perasaan atau gejala dari kesedihan, perasaan sedih yang berlebihan, 

kehilangan harapan, gangguan terhadap pola tidur, ketidakminatan melakukan 

aktivitas, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan perubahan mood yang dialami 4 

minggu setelah kelahiran bayi. Nevid, Rathus dan Greene (2005 dalam Chasanah, 

Pratiwi & Martuti, 2017) menambahkan, postpartum depression adalah kondisi dimana 

seorang ibu yang mengalami perubahan mood yang parah dan persisten selama 

beberapa minggu, bulan, bahkan hingga satu tahun pasca melahirkan.  

Postpartum depression biasanya diawali dengan postpartum blues. Postpartum 

blues merupakan suatu sindrom gangguan afek ringan yang sering mulai terjadi dalam 

minggu pertama setelah persalinan (Bobak & Lowdermilk, 2005). Dengan gejala 

perubahan emosi yang ditandai dengan perasaan mudah sedih dan cemas (Bobak & 

Lowdermilk, 2005). Namun, Daw dan Steiner (dalam Bobak & Lowdermilk, 2005) 

menyatakan bahwa hal ini normal terjadi pada ibu primipara maupun multipara setelah 

pasca melahirkan. Sedangkan pada ibu primipara merupakan kelompok yang paling 

rentan mengalami postpartum depression dibanding ibu multipara (Elvira, 2006 dalam 

Chasanah et al., 2017). 

Rasa khawatir dan cemas ditemukan lebih besar pada primipara dibandingkan 

multipara karena  pengalaman pertama kali bagi primipara untuk menjalani peran dan 

tanggung jawab barunya sebagai ibu (Bobak & Lowdermilk, 2005). Sedangkan 

multipara sudah berpengalaman dalam menjalani persalinan dan merawat anak 

sebelumnya, maka hal ini dapat membuat mereka merasa lebih yakin dalam 
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melaksanakan peran orang tua daripada mereka yang tidak mempunyai pengalaman 

sebelumnya (Stright, 2004 dalam Kurniasari & Astuti, 2015). 

Gejala postpartum depression memiliki gejala yang lebih serius dibandingkan 

dengan postpartum blues, yaitu perasaan sedih, cemas, takut, merasa kesepian, 

gangguan tidur, penurunan nafsu makan, kekhawatiran yang berlebihan, perasaan ragu, 

sulit berkonsentrasi, kurangnya minat terhadap bayi, bahkan hingga melukai diri 

sendiri maupun bayinya, pikiran kematian dan bunuh diri (Nurhayati, 2014 dalam 

Ghaedrahmati, Kazemi, Kheirabadi, Ebrahimi, & Bahrami, 2017). Oleh karena itu, 

kejadian postpartum depression perlu perhatian khusus, sebab ketika postpartum 

depression tidak mendapat penanganan, hal ini dapat berlanjut ke dalam kondisi yang 

lebih parah, yaitu postpartum psychosis dengan gejala yang lebih parah, seperti 

perubahan mood yang ekstrim, halusinasi dan delusi (Yildirim, 2011 dalam Tambag 

Tambag, Turan, Tolun, & Can, 2018). 

Postpartum depression juga berdampak buruk bagi ibu maupun sang bayi, 

seperti pada tumbuh kembang, emosional, perilaku, kognitif anaknya, hubungan 

interpersonal ibu dengan orang lain dan gangguan mental lainnya (Murray & Cooper, 

1998 dalam Schallmoser, Tellen, & MacMullen, 2003). Juga, dapat menurunkan 

sensitivitas ibu terhadap bayinya, sehingga dapat memengaruhi proses attachment atau 

proses membangun hubungan antara ibu dengan anak (Ainsworth & Marvin, 1995 

dalam Schallmoser et al.,  2003). Chaudron (2003 dalam Ghaedrahmati et al., 2017) 

juga menyampaikan 20% faktor penyebab tingkat kematian ibu setelah melahirkan 

disebabkan oleh postpartum depression yang dialami pada kasus yang parah, karena 
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dapat menyebabkan ibu mengalami perasaan putus asa hingga keputusan untuk 

mengakhiri kehidupan.  

Postpartum depression merupakan bagian dari gangguan psikologis depresi 

yang dialami ibu pada masa pasca melahirkan (WHO, 2014). Tingginya kejadian 

depresi menjadi perhatian bagi masyarakat dunia (Kemenkes RI, 2017). Sehingga pada 

tahun 2017, WHO (World Health Organization) mengangkat depresi menjadi tema 

peringatan hari Kesehatan Sedunia (Kemenkes RI, 2017). APA (2000) menyampaikan 

tingkat kemungkinan mengalami postpartum depression pada wanita adalah 50% atau 

satu dari delapan ibu baru. WHO (2014) mencatat, 13% dari wanita pasca persalinan 

di seluruh dunia mengalami postpartum depression. Pada negara-negara berkembang 

kejadian postpartum depression ditemukan lebih tinggi, yaitu sebesar 19,8%. Di negara 

Indonesia kejadian postpartum depression pada tahun 1998-2001, khususnya di DKI 

Jakarta,  DI Yogyakarta dan Surabaya mencapai 11–30% (Nasri, Wibowo & Ghozali, 

2017). 

Kejadian postpartum depression sangat dipengaruhi oleh usia, dukungan sosial, 

keadaan ekonomi keluarga dan faktor lainnya (Fatmawati, 2015). Tambag et al., (2018) 

menyampaikan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko postpartum 

depression adalah kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial menurut Sarafino dan 

Smith (2011) adalah suatu kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang 

diperoleh individu dari orang lain atau suatu kelompok dalam menghadapi masalah 

atau tekanan. Albuja, Lara, & Nieto (2018) menyampaikan bahwa wanita yang 

kekurangan dukungan sosial cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami 

postpartum depression. Sebab, istri yang tidak mendapatkan dukungan dari suami di 
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masa kehamilan maupun pada persalinannya, akan merasa kesepian dan berpikir bahwa 

suaminya tidak mengerti apa yang dialami oleh istrinya (Darvill, Skirton, & Farrand, 

2010). Selain itu, menurut Marmer dan Ariana (2016), ibu yang mengalami postpartum 

depression dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ketika menerima dukungan sosial 

dari individu lain. Dukungan sosial yang diterima juga akan berpengaruh pada 

kesehatan ibu dan bayi, serta hubungan antar keluarga yang positif (Tambag et al., 

2018).  

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Tani dan Castagna (2017) 

diperoleh bahwa dukungan sosial memiliki hubungan negatif dengan depresi 

postpartum. Tani dan Castagna (2017) menyampaikan bahwa dukungan sosial 

berdampak bagi individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, kesejahteraan 

psikologis selama masa-masa penuh tekanan dan transisi dalam kehidupan sehingga 

dengan dukungan sosial dapat membuat primipara merasa dihargai dan dicintai, yang 

kemudian berdampak pada peningkatan kepercayaan diri dalam menghadapi 

penyesuaian yang dapat menyebabkan postpartum depression. Sebab, individu yang 

mengalami masa tekanan seringkali merasa tidak mampu, tidak yakin akan dirinya 

sendiri (pesimis), sehingga dukungan yang sesuai akan sangat membantu primipara 

memenuhi kebutuhan saat mengalami kondisi yang dirasa sulit (Raisa & Ediati, , 2016). 

Johnson dan Johnson (1991 dalam Adicondro & Purnamasari 2012) menambahkan, 

bahwa dukungan sosial juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu dan 

kemampuan mengelola stres dengan memberikan pelayanan, perawatan, kasih sayang 

dan sumber-sumber informasi.  
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Sarafino dan Smith (2011) menyatakan bahwa suatu dukungan akan dirasakan 

ketika individu mempersepsikan pemberian orang lain sebagai hal yang membuat 

dirinya merasa menjadi lebih nyaman, lebih dihargai, dan lebih dicintai. Terlebih lagi, 

dukungan sosial akan lebih berarti bagi individu yang menerimanya jika diberikan oleh 

orang-orang tertentu yang memiliki hubungan signifikan atau dekat dengan individu 

yang bersangkutan (Taylor, 1995). 

 Marmer dan Ariana (2016) menambahkan intimate relationship merupakan 

sumber yang paling penting dan utama dalam memberikan dukungan. Intimate 

relationship ibu diperoleh dari suami yang dapat memberikan dukungan selama masa 

kehamilan, melahirkan hingga merawat anak (Xie, Koszycki, Walker & Wen, 2009 

dalam Marmer dan Ariana, 2016). Seperti yang dinyatakan oleh Oktaputrining dan 

Suroso (2017), suami merupakan dukungan pertama dan utama dalam memberikan 

dukungan sosial kepada istri sebelum pihak lainnya karena suami merupakan orang 

pertama yang menyadari adanya perubahan fisik dan psikis dari pasangannya.  

Dengan adanya dukungan sosial suami, khususnya pada seorang istri yang baru 

pertama melahirkan, dapat menurunkan kemungkinan terjadinya postpartum 

depression (Sumantri & Budiyani, 2017). Hal ini disebabkan karena suatu dukungan 

dapat membentuk hubungan yang harmonis dan hubungan komunikasi yang baik, 

sehingga suami mampu memahami kondisi psikologis istri yang membuat istri merasa 

dihargai dan dicintai (Oktaputrining & Suroso, 2017). Dengan adanya tindakan suportif 

dari suami, juga dapat membuat istri merasa lebih aman dan termotivasi (Cohen & 

Syme, 2005). Eker (2001 dalam Tambag et al., 2018) menambahkan bahwa dukungan 

yang didapatkan oleh primipara dari suami membuat mereka dapat mengutarakan apa 



8 

yang dirasakan, sehingga mempermudah pemecahan masalah, mengurangi rasa cemas, 

dan menurunkan tingkat stress pada primipara. Sehingga dengan penurunan tingkat 

stres dan kecemasan dapat membuat primipara terhindar dari postpartum depression 

(Sumantri & Budiyani, 2017).  

Namun budaya di Indonesia sebagai penganut budaya patriarki yang 

membentuk sikap peran gender tradisional dalam masyarakat, memiliki pandangan 

bahwa tanggung jawab mengurus dan mengasuh anak diperani oleh ibu, sedangkan 

suami bertugas sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan 

dan papan (Sihite, 2007 dalam Putri & Lestari, 2015). Sehingga terkadang suami 

merasa tidak memiliki tuntuan dalam peran pengasuhan anak, hal ini dapat menjadi 

masalah atau penghambat dalam pemberian dukungan suami dalam pengasuhan anak 

(Putri & Lestari, 2015). Maka, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dukungan sosial khususnya suami terhadap ibu 

primipara sebagai sumber yang paling penting dan utama dalam memberikan dukungan 

kepada primipara. 

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh tingkat dukungan sosial suami terhadap postpartum 

depression pada ibu primipara? 

1.3   Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh tingkat dukungan sosial suami terhadap  

postpartum depression pada ibu primipara. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan literatur tambahan dalam ilmu 

psikologi, khususnya dalam bidang psikologi klinis dan psikologi sosial dan psikologi 

perkembangan. 

2. Memperkaya hasil penelitian yang berkaitan dengan dukungan sosial suami dan 

postpartum depression pada ibu primipara. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi postpartum depression pada ibu primipara. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Penulis. 

Menambah wawasan mengenai bagaimana penerapan teori psikologi dukungan 

sosial dan postpartum depression dalam kehidupan nyata. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi mengenai dukungan sosial suami dapat 

berpengaruh terhadap postpartum depression. 

3. Bagi Primipara 

Dapat memberikan informasi khususnya pada ibu primipara mengenai 

dukungan sosial suami memiliki pengaruh terhadap postpartum depression, 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ibu untuk 

mencegah dan mengatasi terjadinya postpartum depression. 
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4. Bagi Suami 

Memberikan informasi kepada suami mengenai pengaruh dukungan sosial 

suami terhadap postpartum depression pada ibu primipara, sehingga dapat 

menjadi salah satu informasi bagi para suami untuk lebih memperhatikan dan 

memberi dukungan kepada pasangannya. 

5. Bagi Tenaga Ahli/Profesional  

Dapat menjadi bahan informasi tentang pengaruh dukungan sosial suami 

dengan kejadian  postpartum depression pada ibu primipara sehingga dapat 

memberikan maupun meningkatkan pelayanan, dan memberikan intervensi 

pada ibu primipara yang mengalami postpartum depression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


