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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Melahirkan seorang bayi yang dinanti- nantikan dan direncanakan merupakan
suatu hal yang menyenangkan dan memberikan kepuasan yang mendalam bagi
seorang ibu. Dalam proses kelahiran anak pertamanya, pasangan suami istri akan
mengalami suatu pengalaman yang pertama dalam hidup mereka, terlebih bagi
seorang wanita sebagai ibu. Kelahiran anak pertama merupakan suatu hal yang dapat
menimbulkan berbagai perasaan baru pada pasangan suami istri. Bagi mereka
kelahiran anak pertama merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan perasaan yang
sangat bahagia, menambah kesempurnaan dalam berumah tangga, terlebih jika anak
yang lahir sesuai harapannya. Arthur dan Coleman, pada tahun 1980 (dalam
Maharini, 2001) menyatakan bahwa kehadiran seorang bayi dalam sebuah keluarga
menumbuhkan

perasaan

yang

menyenangkan,

menggembirakan

dan

membahagiakan, apalagi bila anak sangat dikehendaki atau direncanakan
sebelumnya oleh pasangan suami istri.
Kelahiran anak pertama juga dapat menimbulkan suatu perasaan was-was,
takut, panik dalam diri calon ibu karena baru pertama kali mengalami hal itu.
Perasaan-perasaan negatif tersebut dikarenakan timbulnya perasaan gelisah
mengahadapi kenyataan akan hadirnya tangis bayi dalam keluarga, khawatir terhadap
kesehatan dan keadaan bayi yang akan lahir, ataupun karena ibu merasa takut
menghadapi masa- masa melahirkan bayi. Menurut Morgan, dkk. (dalam Maharini,
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2001), meskipun merasa gembira, senang dan bahagia tetapi menghadapi kelahiran
bayi bagi perempuan yang sedang hamil untuk pertamakali merupakan situasi yang
mengancam keberadaan dirinya, suatu situasi yang mengancam atau memberi
tekanan tersebut akan menimbulkan emosi stres seperti emosi marah, takut, cemas,
khawatir.
Masa-masa melahirkan yang belum pernah dirasakan ibu sebelumnya
menjadi pengalaman pertama sekaligus dapat menimbulkan rasa takut. Setelah
kandungan dirasa cukup umur, seorang ibu akan mengahadapi tahap-tahap kelahiran
anaknya dengan dibantu dokter ataupun bidan untuk mengeluarkan bayi dari dalam
kandungannya ke dunia luar. Proses keluarnya bayi disusul dengan pengeluaran
placenta dari perut ibu. Seperti yang dinyatakan oleh Manuaba (1998) bahwa
persalinan atau kelahiran adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin dan placenta)
yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir
dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri), ataupun dengan jalan operasi.
Ibu yang menjalani kelahiran anak pertama secara normal mendapatkan suatu
pengalaman baru yang belum pernah didapatkan. Ibu dapat menyaksikan kelahiran
bayinya dan benar-benar dalam keadaan sadar ketika melahirkan, juga dapat segera
mendekap bayinya dalam pelukan dan merasakan kegembiraan serta kebanggaan
akan hal baru yang luar biasa yang baru saja terjadi. Sedangkan ibu ya ng menjalani
kelahiran secara tidak alamipun juga mendapatkan pengalaman yang baru walaupun
kelahiran anaknya harus dengan bantuan alat-alat dan obat-obatan (Pitt,1995).
Menghadapi kelahiran anak, orang tua khususnya ibu diharapkan dalam
kondisi siap baik mental maupun fisik, sehingga saat anak lahir dapat menerimanya
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dengan senang hati dan merawat serta mengasuhnya dengan fisik yang sehat. Seperti
yang dikemukakan oleh Heardman (1987) bahwa kelahiran merupakan fungsi
fisiologis normal, kelahiran kadang dapat lebih menyenangkan dan kadang kurang
menyenangkan, akan tetapi jika dialami oleh orang sehat atau normal, maka
seharusnya disertai dengan kepuasan dan perasaan berprestasi.
Pasangan suami istri yang memang telah menantikan kelahiran anak sebagai
penerus keluarga dan telah siap baik dari segi fisik maupun materi, akan menerima
kehadiran bayi dengan suka cita dan keluarga akan terasa lebih lengkap. Kehidupan
keluarga yang harmonispun akan tercipta jika suami dan istri dapat menjalankan
tugas mereka masing- masing dengan baik. Perhatian suami dan keluarga terhadap
istripun menjadi faktor pendukung, karena kondisi istri pada masa-masa setelah
melahirkan belum stabil, baik pada keadaan hormon, kondisi fisik maupun
perasaannya. Terlebih pada ibu yang melahirkan anak pertama karena semua hal itu
baru pertama kali dialami. Kebahagiaan yang dirasakan setelah bayi lahir belum
tentu bertahan lama. Beberapa wanita yang mengalami proses kelahiran anak
pertama akan merasakan suatu perasaan yang tidak menentu atau perasaannya goyah
pada hari- hari setelah melahirkan. Dukungan dan perhatian keluarga tentunya sangat
diperlukan untuk kesembuhan walaupun ada sebagian yang harus diatasi dengan obat
jika depresi sudah sangat mangganggu (Sanders, 1992).
Setelah melewati proses kelahiran bayinya, akan timbul suatu kepuasan dan
kesenangan yang luar biasa, juga timbul kenangan-kenangan akan persalinan. Begitu
banyak pikiran, perasaan dan sensasi bertumpuk seperti kesakitan, kerja keras,
ketidakpastian, kejengkelan, kegembiraan, perasaan was-was, keharusan merawat,
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tentang reaksi orang lain, setelah bayi lahir dapat dilihat dan digendong, mmeredanya
rasa sakit, getaran jiwa, keletihan, dan kerinduan untuk tidur. Banyak wanita
mengalami perasaan yang menakutkan pada hari ketiga setelah persalinan, keadaan
depresi ini disebut kemurungan hari ketiga. Satu diantara sepuluh wanita pada waktu
pemeriksaan pasca persalinan tidak mencapai penyesuaian yang menyenangkan
dengan cara hidupnya yang baru, tetapi merasa sangat rendah diri, sedih dan tidak
puas dengan dirinya sendiri. Merasa tidak senang, marah, letih, tidak mampu
mangatasi, merasa cemas akan bayinya serta kesehatannya, tidak bisa tidur.
Semuanya itu timbul karena wanita mengalami depresi (Pitt, 1995).
Depresi setelah melahirkan atau dikenal dengan istilah post-partum
depression dapat terjadi pada sebagian wanita karena wanita cenderung mudah
terkena depresi. Terlebih setelah melahirkan anak pertama karena mengalami sesuatu
yang belum pernah dialami sebelumnya. Depresi pasca melahirkan itu sendiri
sebenarnya

mengandung

pengertian

tidak

tercapainya

penyesuaian

yang

menyenangkan dengan cara hidupnya yang baru, tetapi merasa sangat rendah diri,
sedih, tidak puas dengan dirinya sendiri pada masa setelah melahirkan (Pitt, 1995).
Depresi pasca melahirkan rata-rata berlangsung tiga sampai enam bulan,
bahkan terkadang sampai delapan bulan, dan terjadi secara konstan dan terusmenerus. Wanita setelah melahirkan ada yang mengalami simptom-simptom yang
mirip dengan simptom depresi pasca melahirkan, yang dikenal dengan baby blues,
yang dialami hampir 80 persen wanita yang baru melahirkan. Hal ini berbeda dengan
depresi pasca melahirkan karena baby blues hanya gangguan yang dialami paling
lama enam minggu dan intensitas terjadinya juga lebih ringan. Ada 10-15 persen
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wanita yang baru melahirkan terkena efek depresi. Simptomnya beragam yang bisa
muncul dalam bentuk kesedihan mendalam, sering menangis, insomnia, atau mudah
tersinggung. Bentuk yang lain dapat juga berupa perasaan ketakutan, hilangnya nafsu
makan, lesu sampai tidur berlebih. Parry juga menyatakan bahwa riwayat depresi
meningkatkan resiko. Sepertiga dari perempuan yang pernah mengalami depresi
setelah melahirkan, separuhnya mengalami depresi kembali setelah melahirkan bayi
berikutnya. (Parry, 2003 dalam http.//www.geocities.com/psikologinet/referensi/
depresi.html.). Hal yang hampir sama juga disebutkan dalam Amera, 2008 bahwa
delapan puluh lima persen wanita mengalami gangguan mood atau suasana hati
setelah melahirkan. Sebagian besar dari mereka mengalami apa yang disebut dengan
baby blues, sedangkan kurang lebih 10-15 persen mengalami depresi pasca
persalinan atau yang dikenal dengan istilah postpartum depression.
Pada wanita, ada berbagai hal yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya
depresi pasca melahirkan. Depresi tersebut bisa disebabkan oleh karena pengaruh
perubahan hormonal atau ketidakstabilan produksi kelenjar, adanya proses involusi,
ibu kurang tidur serta lelah karena mengurus bayi, adanya konflik rumah tangga,
keadaan sosial ekonomi yang lemah, trauma setelah melahirkan bayi cacat ataupun
karena anak yang lahir tidak diharapkan (Parry, 2003 dalam http.//www.tabloidnakita.com/artikel.php3?edisi052267rubrik=kecil).

Penyebab

depresi

apabila

dikelompokkan dapat terbagi menjadi faktor emosi dan faktor fisik, yang termasuk
faktor emosi adalah timbulnya rasa cemas dalam hal perawatan terhadap bayi yang
baru dilahirkan dan adanya kekecewaan yang timbul setelah melalui proses
persalinan yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan (misalnya menghendaki
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kelahiran normal tetapi pada akhirnya dilakukan kelahiran secara caesar), sedangkan
faktor penyebab secara fisik diantaranya adalah adanya perubahan kadar hormon
dalam tubuh yang terjadi secara cepat atau karena kurang tidur dan timbulnya
kelelahan selama merawat bayi yang baru dilahirkan. Penyebab lain yang
memungkinkan terjadinya depresi pasca melahirkan adalah kurangnya dukungan dari
suami dan keluarga pada ibu yang melahirkan, kehamilannya tidak diinginkan,
pernah mengalami keguguran, memiliki riwayat depresi yang memberi kemungkinan
lebih besar untuk terkena depresi, dan wanita yang baru pertama kali melahirkan
(http.//www.balita-anda.indoglobal.com/ dukadandepresi.html.).
Melihat

banyaknya

faktor

penyebab

terjadinya

depresi

tersebut

memungkingkan setiap wanita yang melahirkan bayinya terkena depresi, dan
penyebab depresi pada tiap-tiap wanita akan berbeda. Depresi pasca melahirkan
dapat terjadi pada siapa saja dengan sebab-sebab yang berbeda. Wanita dapat terkena
depresi setelah melahirkan bayinya karena merasakan suatu beban selama
kehamilannya. Begitu juga wanita yang semula baik-baik saja bisa terkena depresi
setelah bayinya lahir. Kemunculan depresi pada wanita setelah melahirkan sebagian
besar akan muncul kembali setelah melahirkan bayi berikutnya. Melihat
permasalahan tersebut timbul suatu pertanyaan, faktor apa saja yang menyebabkan
timbulnya depresi pasca melahirkan pada ibu yang melahirkan anak pertama, oleh
karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Faktor- faktor Penyebab
Depresi Pasca Melahirkan pada Kelahiran Anak Pertama”.
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B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya depresi pasca melahirkan pada ibu
yang melahirkan anak pertama.
2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh perbedaan proses persalinan (normal/spontan
dan caesar) terhadap depresi pasca melahirkan.

C. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
1. Psikolog keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi
sehingga psikolog keluarga dapat memberikan informasi pada ibu untuk dapat
mempersiapkan segala sesuatu menghadapi kelahiran anak pertamanya secara
matang baik dari kondisi mental maupun fisiknya, sehingga dapat meminimalkan
terjadinya depresi pada ibu setelah melahirkan anak pertama.
2. Ahli kebidanan atau dokter kandungan, penelitian ini diharapkan dapat
menambah informasi sehingga daat memberikan pelayanan kelahiran dengan
baik dan bisa memahami kondisi ibu jika mengalami kondisi tertentu saat proses
persalinan.
3. Peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
pengetahuan serta mendorong peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian
lebih mendalam tentang faktor- faktor penyebab depresi pasca melahirkan.

