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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita adalah pelaku reproduksi dengan tugas khusus yaitu harus 

mengandung dan melahirkan. Kehamilan dan kelahiran anak adalah proses 

fisiologis. Namun demikian, wanita mempunyai resiko terhadap kesehatan 

fisik maupun mental. Menurut WHO yang dimaksud kondisi sehat meliputi 

sehat fisik, mental dan sosial, sehingga kesehatan reproduksi berarti tidak 

hanya sehat fisik saja tetapi juga meliputi sehat mental dan sosial, tidak hanya 

bebas dari penyakit atau gangguan proses reproduksi. 

Kesehatan wanita adalah topik yang hangat dibicarakan saat ini karena 

tingkat kasehatan perempuan dapat menentukan apakah pelayanan di suatu 

negara telah berjalan dengan baik atau tidak. Efektifitas pelayanan kesehatan 

suatu negara ditentukan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi 

(AKB) (Elvira, 2006). 

Sebagian besar kaum wanita menganggap bahwa kehamilan adalah 

peristiwa kodrati yang harus dilalui tetapi sebagian wanita menganggap 

sebagai peristiwa khusus yang sangat menentukan kehidupan selanjutnya 

(Iskandar, 2007). Maka kualitas hidup manusia baik fisik dan psikologis 

wanita perlu dipertahankan. Penurunan psikologis dapat terjadi pada ibu 

postpartum yaitu postpartum blues. Postpartum blues terjadi karena 

kurangnya dukungan terhadap penyesuaian yang dibutuhkan oleh wanita 
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dalam menghadapi aktifitas dan peran barunya sebagai ibu setelah melahirkan 

(Iskandar, 2007).  

Ibu pasca melahirkan primipara belum mempunyai pengalaman 

melahirkan. Bobak (2005) menerangkan bahwa pada ibu pasca melahirkan 

primipara lebih membutuhkan support daripada yang sudah mempunyai 

pengalaman melahirkan sebelumnya. Sedangkan Dewi (2008) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan sosial 

dengan kejadian pospartum blues pada ibu primipara. 

Penyebab postpartum blues masih belum dapat diterangkan secara jelas. 

Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab postpartum blues adalah faktor 

paritas, hormonal, umur, dan latar belakang psikososial. Faktor paritas  diduga 

riwayat obstetri dan komplikasi yang meliputi riwayat hamil sampai 

melahirkan sebelumnya. Faktor hormonal adalah kadar hormon progesteron 

naik dan estrogen yang menurun secara cepat setelah melahirkan.  

Faktor umur adalah  umur saat kehamilan dan melahirkan yang berkaitan 

dengan kesiapan mental untuk menjadi seorang ibu. Faktor latar belakang 

psikososial meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang 

tidak diinginkan dan keadekuatan dukungan sosial lingkungan (suami, 

keluarga dan teman). 

Angka kejadian postpartum blues di Asia cukup tinggi dan sangat 

bervariasi antara 26-85% (Iskandar, 2007), sedangkan di Indonesia angka 

kejadian postpartum blues antara 50-70% dari wanita pasca persalinan 

(Hidayat, 2007). Angka kesakitan pada post sectio caesaria lebih tinggi 
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dibandingkan dengan melahirkan pervagina, sedangkan angka kesakitan 

pralahir pada sectio caesaria jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

melahirkan pervagina (Indiarti, 2007). Paritas primipara dan multipara tinggi 

berkejadian mengalami postpartum blues. Kejadian melahirkan sectio 

caesaria berisiko mengalami postpartum blues daripada postpartum normal, 

maka  ibu sectio caesaria  perlu dilakukan dukungan fisik dan psikologis 

dalam pencegahan postpartum blues, dengan alasan lama perawatan sectio 

caesaria.  

Angka kejadian banyaknya sectio caesaria di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta  pada tahun 2006 antara bulan Januari-Desember tercatat pasien 

sectio caesaria yang datang rawat inap untuk melahirkan adalah 682 pasien 

(Kabid Perencanaan, 2007). 

Penelitian Astuti (2006) menyatakan bahwa ibu primipara berisiko lebih 

besar mengalami depresi postpartum, namun penelitian Isdinawati (2000) 

menyatakan tidak ada perbedaan antara ibu primipara dengan ibu multipara 

dalam mengalami depresi postpartum blues, penelitian paritas dengan 

kemampuan mekanisme koping dalam menghadapi postpartum blues belum 

ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang bertujuan 

apakah ada hubungan paritas dengan kemampuan mekanisme koping dalam 

menghadapi  postpartum blues pada ibu post sectio caesaria di bangsal Mawar 

1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dikemukakan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara paritas 

dengan kemampuan mekanisme koping dalam menghadapi pospartum blues 

pada ibu post sectio caesaria di bangsal Mawar 1 RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di bagi menjadi dua adalah tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian untuk mengetahui hubungan  paritas dengan 

kemampuan mekanisme koping dalam menghadapi  pospartum blues pada 

ibu post sectio caesaria di bangsal Mawar 1 RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian untuk:  

a. Menggambarkan paritas ibu pada post sectio caesaria di bangsal 

Mawar 1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Menggambarkan kemampuan mekanisme koping dalam menghadapi 

postpartum blues pada ibu post sectio caesaria di bangsal Mawar 1 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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c. Menganalisa hubungan paritas dengan kemampuan mekanisme koping 

dalam menghadapi postpartum blues pada post sectio caesaria di 

bangsal Mawar 1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu keperawatan 

khususnya keperawatan maternitas.  

2. Secara Praktis 

a. Ibu Hamil 

Memberi masukan dan upaya pencegahan postpartum blues. 

b. RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Memberi masukan dalam meningkatkan kesehatan  ibu melahirkan  

dengan sectio caesaria terutama mempersiapkan ibu dalam 

menghadapi postpartum blues di bangsal Mawar 1 RSUD  

Dr. Moewardi Surakarta. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang hubungan paritas dengan  

kemampuan mekanisme koping dalam menghadapi pospartum blues pada ibu 

post sectio caesaria di RSUD Dr. Moewardi Surakarta belum pernah 

dilakukan, namun beberapa penelitian  mengenai postpartum blues pernah 

dilakukan oleh: 
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1. Nining Sri Windarsih (2006) dengan judul “Hubungan antara support 

suami dengan resiko terjadinya postpartum blues di bangsal kebidanan 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

semakin meningkat support suami maka mengakibatkan penurunan resiko 

terjadinya postpartum blues, penelitian ini menggunakan pendekatan 

Cross Sectional.  

2. Indri Astuti (2006) dengan judul “Perbedaan kecenderungan depresi 

postpartum pada ibu primipara dan ibu multipara”. Hasil penelitian bahwa 

ada perbedaan yang sangat signifikan kecenderungan depresi postpartum 

antara ibu primipara lebih tinggi dibandingkan dengan ibu multipara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan correlation.  

3. Dian Lifana Isdinawati (2000) dengan judul “Perbedaan depresi pasca 

melahirkan antara primipara dan non primipara serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya di ruang rawat gabung RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta”. 

Hasil penelitian dari 60 responden didapatkan 17 orang (28,33%) tidak 

mengalami depresi, 6 diantaranya (10%) primipara dan 11 (18,33%) non 

primipara. Tiga puluh delapan (63,33%) mengalami depresi ringan , 20 

diantaranya (33,33%) primipara dan 18 (30%) non primipara. Lima 

responden (8,33%) mengalami depresi sedang, 4 diantaranya (6,66%) 

primipara dan 1 (1,66%) non primipara. Kemudian penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa kejadian depresi pada primipara dan non primipara 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan x²= 3,3759, p>0,05 

di bawah nilai x² yang signifikan yaitu ≥5,991. Merupakan penelitian 

deskriptif analitik dengan metode cross sectional.  
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4. Emi Puspita Dewi (2008) dengan judul “Hubungan antara dukungan sosial 

dengan kejadian postpartum blues pada ibu primipara di Wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak Boyolali”. Hasil penelitian dengan 30 responden 

bahwa ada hubungan antara dukungan sosial dengan kejadian postpartum 

blues pada ibu primipara secara signifikan adalah sebesar -0,624 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,000 atau p < 0,05. Jenis penelitian ini adalah 

Deskriptif Korelatif dan Retrospective Study, analisa data menggunakan  

Product Moment  dari Pearson. 

Perbedaan penelitian, dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah 

variabel, subyek penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




