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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu yang memasuki masa nifas memiliki beberapa risiko terhadap masalah

kesehatan. Masa nifas merupakan masa sesudah persalinan yang dibutuhkan

untuk memulihkan kembali organ reproduksi seperti keadaan sebelum hamil.

Sekitar 60% dari kematian ibu akibat persalinan dan 50% kematian terjadi

pada masa nifas dalam 24 jam pertama setelah melahirkan. Pada masa nifas,

ibu cenderung akan mengalami kelelahan yang lebih tinggi karena harus

menyesuaikan diri dalam melakukan aktivitas dan peran baru sebagai ibu.

Masalah psikologi yang banyak terjadi pada masa nifas salah satunya adalah

baby blues (Pieter & Namora, 2013).

Masalah baby blues pada ibu pascamelahirkan dapat berakibat fatal.

Gangguan kejiwaan yang berat setelah persalinan dapat meningkatkan risiko

bunuh diri sampai dengan 70 kali dibandingkan karena penyebab lain,

terutama pada tahun pertama setelah melahirkan. Lebih dari 50% di United

Kingdom wanita yang meninggal karena bunuh diri disebabkan karena

penyakit gangguan mental setelah melahirkan (Oates, 2002).

Angka kejadian baby blues pada ibu pascamelahirkan di Asia terutama di

negara berkembang cukup tinggi dan sangat bervariasi antara 26-85%

(Munawaroh, 2008). Kejadian baby blues pada ibu postpartum cenderung

tinggi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hampir 50-70% wanita
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di Indonesia setelah melahirkan diperkirakan akan mengalami baby blues pada

hari ke 4-10 pascamelahirkan. Ibu yang mengalami baby blues akan

mengalami suasana hati yang berubah-ubah, merasa sedih, cemas, sering

menangis, hilangnya nafsu makan, dan sulit tidur (insomnia) (Janiwarty &

Pieter, 2013). Penyebab terjadinya baby blues adalah hormone progesterone

yang telah meningkat sejak masa kehamilan, kemudian pascamelahirkan

hormon tersebut mengalami penurunan secara tiba-tiba sehingga

mempengaruhi keadaan fisik dan emosi. Baby blues bisa dikategorikan

sebagai sindrom gangguan mental ringan. Kondisi baby blues pada ibu sering

tidak dipedulikan dan dianggap sebagai efek dari kelelahan, sehingga

cenderung tidak diatasi dengan baik. Padahal kondisi ini bisa menjadi masalah

yang lebih berat pada ibu (Mansur, 2012).

Kejadian baby blues bisa terjadi pada ibu yang kurang mendapat dukungan

baik dari suami, keluarga, maupun lingkungannya. Kelelahan luar biasa

setelah melahirkan, kekhawatiran keadaan ekonomi, dan masalah-masalah

sosial lainnya juga bisa menjadi pemicu terjadi baby blues pada ibu

(Wulandari dan Sri, 2011).

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian baby blues pada

ibu postpartum salah satu faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya

dukungan suami. Penelitian oleh Kurniasari dan Yetti (2014) menyimpulkan

bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan kejadian

baby blues di Rumah Sakit Umun Ahmad Yani Metro. Ibu setelah melahirkan

yang tidak mendapatkan dukungan dari suami memiliki risiko 2,7 kali lebih
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besar untuk mengalami baby blues (p-value = 0,019 dan OR = 2,700).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kusumastuti, dkk, (2015) di Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang mendapatkan hasil bahwa

dukungan suami memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian depresi

postpartum (p = 0,000). Peran suami sangat penting untuk mengantisipasi dan

mengatasi masalah baby blues pada ibu. Suami dianggap orang yang sangat

dekat dengan ibu. Suami juga kemungkinan dapat mempengaruhi emosi ibu

setelah melahirkan, sehingga dukungan dari suami sangat dibutuhkan.

Dukungan suami yang dimaksud berupa perhatian, komunikasi dan hubungan

emosional yang intim, sehingga ketidakpastian dukungan yang diberikan

suami akan meningkatkan kejadian baby blues pada ibu postpartum (Elvira

,2006).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi baby blues adalah paritas ibu.

Sebagian besar ibu postpartum yang mengalami stres yaitu ibu primipara

dibandingkan ibu multipara. Ibu yang baru pertama melahirkan belum ada

pengalaman dalam proses persalinan sehingga kurang persiapan dan

manajemen diri. Manajemen diri yang kurang baik bisa saja menimbulkan

kelelahan yang tinggi akibat dari rasa sakit setelah melahirkan, pola makan

yang tidak sehat, perubahan pola tidur, dan bertambahnya aktivitas rumah

tangga (Murtiningsih, 2012). Hasil penelitian Daman dan Salat (2014)

menunjukkan bahwa ada hubungan antara paritas dengan tingkat stres pada

ibu melahirkan di wilayah kerja UPT Puskesmas Legung Timur. Sebagian

besar ibu melahirkan yang mengalami stres pascamelahirkan yaitu ibu
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primipara (p value = 0,002). Namun, penelitian yang dilakukan Masruroh

(2013) di Polindes Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status paritas dengan

kejadian baby blues. Hal ini mungkin karena adanya faktor lain yang

mempengaruhi kejadian baby blues, meliputi kondisi fisik, perubahan peran,

mekanisme koping psikologis, dan dukungan sosial.

Risiko baby blues yang cukup tinggi pada ibu postpartum mendorong

pemerintah untuk memberi fasilitas berupa program. Program Kelompok

Pendukung Ibu (KP-Ibu) menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi

masalah ibu postpartum. KP-Ibu merupakan sebuah program untuk

menciptakan kondisi lingkungan sosial yang mendukung ibu untuk praktik

IMD dan dapat menyusui secara eksklusif. Ibu yang mengikuti KP-Ibu akan

mendapatkan bimbingan dengan suasana yang kondusif untuk meningkatkan

motivasi, berbagi pengalaman, ide dan informasi yang berkaitan dengan

kehamilan, melahirkan dan menyusui. Selain meningkatkan pengetahuan,

program ini juga meningkatkan kondisi psikologis ibu, sehingga bisa terhindar

dari baby blues (Solikhah, 2012).

Keaktifan ibu dalam KP-Ibu akan berdampak positif bagi ibu dan bayinya.

Sebagaimana peneliti Maulana (2013) yang menunjukkan adanya hubungan

antara keaktifan ibu ke posyandu dengan penurunan jumlah balita Bawah

Garis Merah di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Keaktifan ibu dalam berkunjung ke posyandu setiap bulannnya dapat

menurunkan jumlah balita BGM karena ibu yang aktif ke posyandu
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memberikan kontribusi perkembangan status gizi anak yang dipantau oleh

tenaga kesehatan dan bisa terdeteksi secara dini. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Akbar (2014), menyimpulkan bahwa semua responden (100%)

yang diberikan hasil diskusi kelompok berhasil memberikan Air Susu Ibu

(ASI) pada minggu pertama. Hasil penelitian tersebut dapat memperlihatkan

bahwa ibu akan semakin lebih positif untuk merawat anaknya dan memotivasi

diri, sehingga dapat terhindar dari baby blues.

Masa nifas merupakan periode yang mempunyai risiko tinggi untuk ibu.

Pada masa ini, selain ibu berisiko mengalami baby blues, ibu postpartum juga

bisa mengalami kematian. Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah pada tahun

2015 masih cukup tinggi mencapai 619 kasus per 100.000 kelahiran hidup dan

berdasarkan data profil kesehatan Kota Surakarta tahun 2015 masih terdapat

AKI mencapai 5 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Wilayah kerja Puskesmas

Pajang memiliki AKI paling tinggi yaitu 2 kasus per 100.000 kelahiran hidup.

Peneliti juga sudah melakukan survei pendahuluan yang dilakukan pada

tanggal 20 Maret 2017 di wilayah kerja Puskesmas Pajang. Peneliti

melakukan wawancara terhadap 10 orang ibu yang mempunyai bayi usia 0-6

bulan. Hasil wawancara tersebut adalah terdapat 70% ibu yang menunjukkan

adanya tanda-tanda baby blues setelah melahirkan seperti kurang percaya diri

terhadap kemampuannya sebagai ibu, khawatir mengenai sang bayi,

mengalami perubahan perasaan, kurang nafsu makan, mudah marah, dan

mudah tersinggung. Suami juga terkadang tidak memberikan perhatian khusus

kepada istrinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan
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penelitian mengenai hubungan antara dukungan suami, paritas, dan

keikutsertaan KP-Ibu dengan kejadian baby blues pada ibu pascamelahirkan di

wilayah kerja Puskesmas Pajang Kota Surakarta Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara dukungan suami, paritas, dan keikutsertaan

KP-Ibu dengan kejadian baby blues pada ibu pascamelahirkan di wilayah

kerja Puskesmas Pajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis hubungan antara dukungan suami, paritas, dan

keikutsertaan KP-Ibu dengan kejadian baby blues pada ibu

pascamelahirkan di wilayah kerja Puskesmas Pajang.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan dukungan suami, paritas, keaktifan ibu dan kejadian

baby blues di wilayah Kerja Puskesmas Pajang.

b. Menganalisis hubungan dukungan suami dengan kejadian baby blues

pada ibu pascamelahirkan di wilayah kerja Puskesmas Pajang.

c. Menganalisis hubungan paritas dengan kejadian baby blues pada ibu

pascamelahirkan di wilayah kerja Puskesmas Pajang.

d. Menganalisis keikutsertaan KP-Ibu dengan kejadian baby blues pada

ibu pascamelahirkan di wilayah kerja Puskesmas Pajang.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan landasan dalam intervensi

pemecahan masalah, masukan dan informasi mengenai kesehatan

psikologi ibu yang terjadi di masyarakat sebagai upaya dalam

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di Kota Surakarta

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ibu

itu sendiri, keluarga terutama suami, serta masyarakat lingkungan sekitar

agar dapat mengenali tanda atau gejala dari baby blues.

3. Bagi Peneliti Lain

Untuk dapat menambah wawasan dan acuan serta tambahan

informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam bidang maternitas

khususnya tentang baby blues.


