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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir 

ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang 

berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau setelah persalinan sampai 42 hari 

persalinan (WHO, 2008) merupakan periode penting bagi ibu dan bayi baru lahir 

(Zainur and Loh, 2006). Periode nifas merupakan salah satu periode kritis dalam 

proses kehidupan seorang perempuan maupun bayi dan merupakan masa sulit 

(Yanita dan Zumralita, 2001), diperkirakan 60% kematian ibu akibat kehamilan 

terjadi setelah persalinan, dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 25 jam 

pertama (Rahayu dkk, 2012). Bagi pasangan dengan anak pertama, akan menjadi 

pengalaman baru, baik bagi istri maupun suami, sehingga yang dirasakan adalah 

kebingungan, khususnya istri yang akan merasakan perasaan cemas, takut, dan 

bahagia (Karanina dan Suyasa, 2005).  

Faktor yang hampir selalu menyebabkan depresi pasca melahirkan yaitu 

kurangnya dukungan sosial (Aprillia, 2010). Namun masa transisi ini sering 

dianggap sementara atau tidak penting (Symon et al., 2003) sehingga perawatan 

postpartum menjadi aspek yang diabaikan dari perawatan kesehatan wanita 

(Depkes, 2010). Tidak ada kejadian hidup yang memiliki efek luar biasa 

terhadap kondisi fisik, fungsional dan emosional seperti masa postpartum (Webb 

et al., 2008).  
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Dukungan sosial merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan ibu dan 

bayi (WHO, 2008). Adaptasi perempuan menjadi seorang ibu, memerlukan 

dukungan suami dan orang di sekitarnya. Orang yang memotivasi, membesarkan 

hati dan orang yang selalu bersamanya serta membantu dalam menghadapi 

perubahan akibat adanya persalinan, untuk semua ini yang penting berpengaruh 

bagi ibu nifas adalah kehadiran seorang suami (Kitzinger, 2005).  

Dukungan suami merupakan cara mudah untuk mengurangi depresi 

postpartum pada istri mereka (Ahmadi, 2005) yang diperlukan untuk 

meningkatan kesejahteraan. Dukungan yang terpenting adalah peran suami, 

suami merupakan kepala keluarga sekaligus patner istri dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga mereka. Seorang laki-laki yang menjadi ayah baru dituntut 

dapat membantu istrinya yang baru saja melewati pengalaman persalinan. 

Salah satu peran suami dalam keluarga adalah menjaga kesehatan istri 

setelah melahirkan yaitu dengan cara memberikan cinta kasih kepada istrinya 

agar sang istri merasa diperhatikan, mengantarkan untuk kontrol, menganjurkan 

untuk makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, menjaga personal hygine 

(BKKBN, 2004) dan memberikan dukungan penghargaan, berupa pujian atau 

penilaian kepada ibu nifas, dukungan instrumental berupa membantu merawat 

bayi. Tidak adanya dukungan suami pada ibu di masa nifas akan menyebabkan 

ibu merasa tidak diperhatikan dan tertekan. Tekanan yang dirasakan ibu nifas 

tersebut jika dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan ibu mengalami stres, 

sehingga bisa memunculkan sikap negatif dan menimbulkan perilaku yang 

kurang baik seperti tidak mau makan, tidak mau memeriksakan diri ke tenaga 
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kesehatan, dan akan berdampak buruk terhadap kesehatan dirinya (Saleha, 

2009). 

Kesejahteraan merupakan persepsi individu mengenai keberfungsian 

mereka di bidang kehidupan. Lebih spesifiknya adalah penilaian individu 

terhadap posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai 

di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar 

serta apa yang menjadi perhatian individu (Fayers dan Machin dalam Kreitler 

dan Ben, 2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan menurut 

Ghozally (2005) diantaranya mengenali diri sendiri, adaptasi, merasakan 

penderitaan orang lain, perasaan kasih sayang, bersikap optimis, dan 

mengembangkan sikap empati. 

Penelitian tentang pengaruh dukungan suami terhadap kesejahteraan ibu 

nifas juga masih terbatas. Hasil pencarian hanya didapatkan satu artikel di Pub 

Med, Webster et al (2011) yang menyimpulkan bahwa wanita dengan dukungan 

sosial yang kurang memiliki skor signifikan lebih tinggi pada EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale) daripada wanita yang cukup dukungan (p=0,007). 

Dukungan suami berpengaruh terhadap kualitas kesehatan yang berhubungan 

dengan kehidupan.  

Wanita dengan dukungan keluarga dan pasangan yang rendah memiliki 

skor yang lebih rendah dalam semua domain, dengan perbedaan rata-rata 

terbesar dalam domain kesehatan sosial (p=0,000) Webster et al (2011). 

Penelitian berkaitan dengan perubahan kesejahteraan ibu nifas juga masih 

terbatas (Web et al., 2008), walaupun penilaian kesejahteraan adalah penting. 
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Pengukuran kesejahteraan perlu dilakukan untuk ketepatan pemberian 

perawatan, dalam peningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial ibu 

(Bahadoran et al., 2007). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 cakupan KF (waktu kunjungan 

nifas)/KN (waktu kujungan neonatus) setelah melahirkan (0-1 hari) mencakup 

(32,6%), di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan (29,9%). Akan tetapi, 

masih ada 20,5% ibu nifas di perkotaan dan 31,8% di pedesaan tidak melakukan 

kunjungan nifas pertama kali, dan ada 30 persen dilakukan pada hari pertama 

setelah lahir. Sebagian besar menerima kunjungan nifas pertama setelah 1 hari, 

bahkan ada juga yang baru kontak pertama dengan tenaga kesehatan setelah 

masa nifas selesai (>42 hari). Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan 

Cakupan KF pertama paling tinggi (53,1%) di bandingkan provinsi lainnya. 

Puskesmas Kecamatan Miri merupakan salah satu puskesmas yang berdiri 

di wilayah Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang memiliki 10 tempat praktek 

bidan Desa. Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

di lapangan pada tanggal 8 Januari 2014 dengan metode wawancara dengan 

koordinator bidan puskesmas di daerah Miri diperoleh informasi, bahwa ada 2 

ibu nifas pada bulan september 2013 di daerah Geneng dan Suko, yang satu 

meninggal karena komplikasi penyakit yang diderita dan yang satu meninggal 

karena terjadi perdarahan yang sangat banyak sehingga tidak dapat 

diselamatkan. Ini disebabkan oleh kurangnya dukungan suami pada istrinya saat 

masa nifas sehingga banyak ibu nifas yang kurang mendapatkan dukungan 
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suami, karena sering ditinggal pergi oleh suaminya ke luar kota untuk bekerja 

selama beberapa bulan.  

Dukungan suami merupakan salah satu domain dalan kesejahteraan ibu 

nifas. Berdasarkan laporan Saving Mothers ‘Lives (Lewis, 2007) secara 

signifikan menunjukkan tingkat kematian pada ibu nifas yang tinggi terkait 

psikologis yang kurang baik dan kematian terjadi setelah kelahiran bayi. Selain 

itu, dukungan suami yang memberikan semangat atau dorongan, dan bimbingan 

bilamana sang ibu mengalami masalah sehubungan dengan masa hamil sampai 

masa nifas.  

Berdasarkan keterangan dari tenaga kesehatan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masih ada masalah pada ibu nifas dalam dukungan suami. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Dukungan Suami 

terhadap Kesejahteraan Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Miri 

Kabupaten Sragen. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh dukungan 

suami terhadap kesejahteraan ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 

Miri Kabupaten Sragen”?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan 

suami terhadap kesejahteraan ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan dukungan suami pada ibu nifas di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 

b. Untuk mendiskripsikan kesejahteraan ibu nifas di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya ilmu keperawatan khususnya 

keperawatan maternitas. 

2. Secara praktis 

a. Bagi ibu nifas 

Memberikan masukan, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu nifas 

dengan mengikutsertakan dukungan suami. 

b. Bagi profesi keperawatan 
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Memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan terutama bagi perawat 

maternitas sehingga dapat memberikan informasi pada suami agar 

memperhatikan kesejahteraan istri di masa nifas. 

c. Bagi puskesmas 

Memberikan masukan khususnya bidan dan puskesmas dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pada ibu yang mengalami 

masa nifas dengan melibatkan dukungan suami agar hasilnya optimal. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu maternitas tentang 

pentingnya dukungan suami pada kesejahteraan ibu nifas. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Webster et al (2011), dengan studi kohort prospektif, pada 226 ibu nifas 

setelah pulang dari rumah sakit dengan menggunakan survei pos. 

Menggunakan instrumen Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), 

Maternity Sosial Support Scale dan World Health Organization Quality of 

Life. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang kurang dukungan sosialnya 

memiliki skor signifikan lebih tinggi pada EPDS daripada wanita yang cukup 

dukungan (p=0,007). Dukungan sosial berpengaruh terhadap kualitas 

kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan. Wanita dengan dukungan 

keluarga dan pasangan yang rendah memiliki skor yang lebih rendah dalam 

semua domain, dengan perbedaan rata-rata terbesar dalam domain kesehatan 

sosial (p=0,000). 
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2. Coyle SB (2011), menguji hubungan antara perhatian ibu, dukungan sosial, 

dan Health Related Quality of Life (HRQOL) dengan cros sectionale studies, 

pada 234 ibu dari anak-anak sampai usia 18 tahun. Perhatian adalah prediktor 

signifikan dari HRQOL. Beban kesehatan ibu ditunjukkan terutama dalam 

komponen kesehatan mental HRQOL. Pengaruh dukungan sosial sangat 

minim dan terbatas pada domain kesehatan mental HRQOL. 

3. Emmanuel et al (2010), menguji hubungan antara dukungan sosial dan 

kesejahteraan pada wanita subur selama periode perinatal. Desain 

longitudinal pada 473 perempuan direkrut pada 36 minggu kehamilan, dan 6 

serta 12 minggu setelah melahirkan. Metode: The Short Form-12 (SF-12) 

Versi 2 Survei Kesehatan digunakan untuk mengukur domain mental dan 

fisik HRQOL. Dukungan sosial diukur menggunakan Skala Dukungan Sosial 

Ibu (MSSS). Kesimpulannya dukungan sosial merupakan prediktor yang 

signifikan dan konsisten HRQOL seorang ibu selama periode perinatal. 

4. Ratnawati (2013), pengaruh dukungan sosial suami terhadap kejadian 

postpartum blues. Wilayah kultur pedesaan dukungan suami merupakan hal 

yang sangat penting. Penelitian ini dengan desain cros sectional studies 

dilakukan pada 31 Ibu postpartum. Variabel yang diukur adalah dukungan 

sosial suami dan kejadian postpartum blues yang diambil berdasarkan teknik 

sampling konsekutif. Dari uji korelasi spearman rho didapatkan bahwa 

dukungan sosial suami berhubungan dengan kejadian postpartum blues 

r=0,592, p=0,003. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dukungan sosial 

suami dapat menurunkan kejadian Postpartum blues. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coyle%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21523789

