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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk dunia semakin meningkat setiap tahun,  

termasuk di Indonesia jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 

225.461.686 jiwa yang terdiri dari penduduk laki laki sekitar 128.366.718 

dan penduduk perempuan 127.094.968 jiwa (Kemenkes RI, 2016). 

Menurut data WHO (World Health Organization) tahun 2013, angka 

kelahiran bayi menunjukkan sekitar 15 juta kelahiran per tahunnya. 

Dimana Postpartum adalah masa penyembuhan dan perubahan, waktu 

kembali pada keadaan tidak hamil, serta penyesuaian terhadap hadirnya 

anggota keluarga baru (Mitayani, 2009).Di Indonesia pada tahun 2015 

jumlah ibu persalinan mencapai 88,55% penduduk Indonesia dengan 

cangkupan kunjungan Postpartum 87,06% (Depkes RI, 2015).   

Masa Postpartum adalah yang terjadi selama enam minggu 

lamanya dimulai bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali 

keadaan normal kembali. Perubahan psikologi yang terjadi pada ibu 

seperti cemas, ketakutan, kekhawatiran menjadi peranan yang sangat 

penting. Tingginya penyakit gangguan emosional yang terjadi di Tanah 

Air masih menjadi masalah besar. Hasil Data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013, menyatakan bahwa prevalensi gangguan mental 

emosional yang ditujukan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan 

adalah sebesar 6% atau sekitar 14 juta orang dari populasi penduduk 

Indonesia, dengan menunjukkan ibu melahirkan paling tinggi di Indonesia 
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adalah Jawa Tengah sekitar 99,89 % (Kemenkes, 2014), kecemasan pada 

ibu Postpartum yang tidak dapat teratasi dapat menyebabkan depresi 

Postpartum dan gangguan mental lainnya yang mengganggu kesehatan. 

Wanita 2 kali lebih banyak mengalami kecemasan dibanding pria (Hawari, 

2011).   

 Gangguan kecemasan diperkirakan dirasakan 1 dari 10 orang. Dimana 

individu beranggapan bahwa dirinya dalam ketidakberdayaan atau mampu 

mengatasi masalah yang terletak pada pikiran bawah sadar yang tidak 

disadari individu.Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Dinas kesehatan pada 

tahun 2015 menyatakan bahwa di kota surakarta menunjukkan prevalensi 

95,03% ibu melahirkan (Depkes RI, 2015).Gangguan cemas dapat dialami 

2-4% di setiap kehidupan (Hawari, 2011). 

Cemas adalah hal yang sering terjadi dalam hidup manusia, cemas 

juga menjadi beban yang dapat menyebabkan kehidupan seseorang selalu 

dibawah bayang-bayang kecemasan yang berkelanjutan dan menganggap 

rasa cemas sebagai ketegangan mental yang disertai dengan gangguan 

tubuh yang menyebabkan rasa tidak waspada terhadap suatu ancaman atau 

kecemasan yang berhubungan dengan stress fisiologis maupun psikologi 

(Asmadi, 2008). Bagi ibu sesudah melahirkan merupakan awal baru untuk 

berdaptasi dengan perannya. Tanggung jawab keluarga bertambah dengan 

hadirnya bayi yang baru lahir. Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh ibu 

untuk melakukan aktivitas dan peran barunya sebagai ibu pada minggu-
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minggu atau bulan-bulan pertama setelah melahirkan, baik dari fisik dan 

mental. Ada yang bisa menyesuaikan diri dengan baik tetapi ada sebagian 

yang tidak berhasil menyesuaikan diri bahkan mengalami gangguan-

gangguan psikologis (Mansur, 2014).  

Pada suami cenderung membiarkan istrinya melakukan hal 

semuanya sendiri setelah ibu melahirkan terkadang suami tidak memahami 

bagaimana perannya kepada ibu Postpartum. Ini dikarenakan suami tidak 

mengetahui bahwa ibu juga butuh dukungan disaat ibu membutuhkan 

dukungan suami. keadaan ini disebabkan oleh perubahan perasaan ibu 

yang masih sulit menerima perannya. Dimana ibu Postpartum akan 

cenderung menjadi orang yang sensitif, sehingga dibutuhkan adanya 

pengertian, dukungan, perhatian dari pihak suami dan keluarga. Dukungan 

dan perhatian dari suami dan keluarga akan menjadi dukungan yang positif 

bagi ibu Postpartum dan dapat menyesuaikan perannya. Dukungan suami 

adalah sebagai sikap penuh perhatian yang ditunjukkan dalam bentuk 

kerjasama yang baik, serta memberikan dukungan moral, emosional dan 

ada dukungan keluarga, terutama dukungan dari suami akan menimbulkan 

ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri ibu (Jannatun, 2010).  

Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 

bulan April 2017 di Wilayah Puskesmas Gatak Jumlah Ibu Postpartum 1 

tahun terakhir terhitung dari bulan April 2016 sampai April 2017 data 

menunjukkan ada 729 orang (Rekam Medik Puskesmas Gatak). Ibu 

Postpartum membutuhkan dukungan dari lingkungan sosial terutama pada 
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pasangan yaitu suami. Fakta menunjukkan bahwa suami itu 

kecenderungan bekerja sehingga ibu Postpartum tidak didampingi suami 

pada saat ibu membutuhkan dukungan suami. Hal ini dibuktikan pada 

wawancara kepada 10 responden pada tanggal 14 Juni 2017 dengan 

menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik Postpartum,  

pada ibu-ibu Postpartum di Wilayah Puskesmas Gatak, didapat 7 

responden mengalami kesulitan, cemas dan khawatir, sulit tidur malam 

dan mudah lelah. Setelah dikaji secara mendalam 4 diantaranya 

mengatakan keluarganya terutama suami kurang memperhatikan 

kondisinya dikarena kan sibuk dan kelelahan setelah bekerja. 

Hal tersebut menunjukkan tingkat kecemasan yang dialami 

berbeda-beda. Oleh karena itu penting untuk diteliti, sejauhmana 

dukungan suami dalam mempengaruhi kecemasan ibu Postpartum. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Antara Dukungan Suami Dengan 

Kecemasan Ibu Postpartum di Wilayah Puskesmas Gatak Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut “Apakah ada Hubungan Antara Dukungan 

Suami Dengan Kecemasan Ibu Postpartum di Puskesmas Gatak 

Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan 

kecemasan ibu Postpartum di wilayah kerja Puskesmas Gatak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat dukungan suami dengan kecemasan ibu 

Postpartum 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu Postpartum 

c. Menganalisis hubungan antara dukungan suami dengan kecemasan 

ibu Postpartum 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi dari mahasiswa / 

mahasiswi sebagai bahan bacaan diperpustakaan dalam upaya 

meningkatan pengetahuan tentang Hubungan Antara Dukungan Suami 

Dengan Kecemasan Ibu Postpartum 

2. Bagi Intansi Pelayanan Kesehatan 

Bagi pelayanan di Puskesmas  hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan tentang Hubungan Antara Dukungan 

Suami Dengan Kecemasan Ibu Postpartum. 
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3. Bagi Mahasiswa / Mahasiswi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

mahasiswa / mahasiswi atau pembaca dan dapat dijadikan sebagai 

referensi yang sedang melakukan penelitian tugas akhir. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan  tentang Hubungan 

Antara Dukungan Suami Dengan Kecemasan Ibu Postpartumdan bisa 

dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

5. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini,dapat dijadikan sebagai 

masukan khususnya suami tentang pentingnya dukungan suami dengan 

kecemasan ibu Postpartum. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

N

o 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Hipotesis 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Anggraini,

H,N 2017 

Hubungan 

Antara 

Dukungan 

Suami, Paritas 

dan Keiktsertaan 

KP-Ibu dengan 

Kejadian Baby 

Blues Pada Ibu 

Pasca 

Melahirkan 

Ada hubungan 

dukungan 

suami dengan 

kejadian 

Postpartum 

blues dan tidak 

ada hubungan 

dengan paritas, 

KP 

 Variabel X, 

Y 

 Rancangan 

penelitian 

cross 

sectional 

 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

 Simple total 

sampling  

 Masalah 

penelitian 

kejadian 

postpartum 

blues  

2 Deny 

Yuliawan 

2014 

Pengaruh 

Dukungan 

Suami Terhadap 

Kesejahteraan 

Ibu Nifas di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Kecamatan Miri 

Kabupaten 

Sragen 

Ada Pengaruh 

Dukungan 

Suami 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Ibu Nifas  

 Variabel 

X,Y  

 Cross 

sectional 

 

 Proposional 

sampling 

  Masalah 

penelitian 

kesejahteraan 

ibu nifas 

 

3 Lia 

Mulyati 

2010 

Hubungan 

Dukungan 

Suami Pada Ibu 

Hamil Dengan 

Kunjungan di 

Rumah Bersalin 

Bhakti IBI 

Ada Hubungan 

Dukungan 

Suami Dengan 

Kunjungan di 

Rumah 

Bersalin 

Bhakti IBI 

 Variabel X, 

Y 

 Cross 

Sectional 

 

 Masalah 

penelitian Ibu 

hamil dengan 

kunjungan 

dirumah 

bersalin 

 Analisis statistik 

deskriptif  

 Chi square 

 

 

 


