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DUKUNGAN SOSIAL PADA POSTPARTUM BLUES 

STUDY LITERATUR REVIEW 

Abstrak 

Postpartum blues merupakan gangguan mood nifas yang paling umum diamati. 

Masa postpartum merupakan masa yang kurang mengenakan, suami, dan 

keluarga, karena adanya perubahan fisik, psikologis, dan struktur keluarga 

membutuhkan proses adaptasi. Dukungan sosial merupakan support untuk 

seseorang yang mempunyai ikatan emosional yang dekat dengan orang tersebut 

yang membutuhkannya terutama kepada ibu dengan postpartum blues. Tujuan 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan literature review yang berhubungan 

dengan dukungan social pada postpartum blues serta untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh dukungan social pada postparum blues. Penelitian 

memakai metode literatur review, dan jenis desain penelitian literatur review ini 

systematic review. Kriteria sampel adalah publikasi nasional dan internasional 

terbitan tahun 2015 – 2020 menggunakan kata kunci postpartum blues, 

dukungan sosial postpartum blues OR postpartum blues sosial support. Hasil 

penelusuran peneliti mendapatkan  total 597 melalui database Google scholar 

583 jurnal, openknowledge 12 jurnal dan garuda ristekbrin 2 jurnal,. Setelah 

dilakukan penelusuran peneliti melakukan screening kembali. Sehingga tersisa 

10 literatur yang disintesis dan dibahas. Penelitian ini menunjukan bahwa 

dukungan sosial suami, dukungan sosial keluarga dan dukungan sosial media 

sosial sangat dibutuhkan oleh ibu postpartum dan dukungan sosial tersebut 

mempengaruhi terhadap terjadinya kejadian postpartum blues. Penelusuran dan 

literatur review terhadap 7 jurnal yang di dapat dengan kata kunci yang tertera 

dapat disimpulkan bahwa dalam dukungan sosial suami, dukungan sosial 

keluarga dan dukungan sosial media sosial sangat dibutuhkan oleh ibu 

postpartum dan dukungan sosial tersebut sangat mempengaruhi terhadap 

terjadinya kejadian postpartum blues. Ibu yang mengalami postpartum blues 

rata-rata memiliki usia yang tergolong masih belia dan tingkat pendidikan 

rendah. Terdapat dua strategi dalam penanganan postpartum blues menggunakan 

problem & emotion focus yang terjadi dan berusaha memperbaiki situasi. 

Kata Kunci: Dukungan sosial Postpartum blues, Postpartum blues sosial 

support 

Abstrack 

Postpartum blues is the most commonly observed nifas mood disorder. The 

postpartum period is a period of under-wearing, husband, and family, because 

physical, psychological, and family structure changes require an adaptation 
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process. Social support is a support for someone who has a close emotional bond 

with the person who needs it especially to the mother with postpartum blues. The 

purpose of this study aims to conduct literature reviews related to social support 

on postpartum blues as well as to find out how social support affects postparum 

blues. The research uses the literature review method, and this type of research 

literature design review is systematic review. The sample criteria are national and 

international publications published in 2015 – 2020 using the keywords 

postpartum blues, social support postpartum blues OR postpartum blues social 

support. The researchers obtained a total of 597 searches through the Google 

scholar database of 583 journals, openknowledge 12 journals and 2 journals,. 

After the search, the researchers re-screened. So the remaining 10 literature are 

synthesized and discussed. Results: This study shows that husband social support, 

family social support and social media support are urgently needed by postpartum 

mothers and that social support influences the occurrence of postpartum blues. 

Postpartum mothers need husband social support, family social support and social 

media support is urgently needed by postpartum mothers and social support is 

very influential against the occurrence of postpartum blues. Mothers who 

experience postpartum blues on average have a relatively young age and a low 

level of education. There are two strategies in handling postpartum blues using 

problems &emotion focus that occur and trying to improve the situation 

 

Keywords: Postpartum blues social support, Postpartum blues social support 

1. PENDAHULUAN 

Bagi semua wanita, melahirkan adalah hal yang wajar, momen membuat 

bahagia dan tak terlupakan. Setelah melahirkan, seorang wanita akan 

memasuki masa nifas. Ferperium dimulai sejak kelahiran plasenta dan berakhir 

ketika pembuluh darah kembali ke keadaan sebelum hamil. Adanya peran baru 

sebagai seorang ibu dapat menimbulkan kecemasan, yang dapat menimbulkan 

stres dan menimbulkan rasa sedih setelah melahirkan (Anggraini, 2010). 

Postpartum blues merupakan gangguan mood nifas yang paling umum diamati. 

Gejala-gejalanya dimulai dalam beberapa hari, biasanya pada hari ke 3 atau 4, 

dan bertahan selama berjam-jam hingga beberapa hari. Gejala berupa depresi, 

lekas marah, menangis, kecemasan umum, dan kurang tidur dan nafsu makan. 

Postnatal blues secara definisi terbatas waktu dan ringan dan tidak memerlukan 

pengobatan selain jaminan, gejalanya timbul dalam beberapa hari 

(Machmudah, 2015). 

Masa postpartum merupakan masa yang kurang mengenakan, suami, dan 

keluarga, karena adanya perubahan fisik, psikologis, dan struktur keluarga 
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membutuhkan proses adaptasi. Adaptasi psikologis postpartum diklasifikasikan 

menjadi tiga fase yaitu : fase menerima, menahan, dan melepaskan. Jika ibu 

nifas mendapat dukungan sosial dari orang-orang disekitarnya, ketiga tahapan 

ini akan berjalan dengan lancar. Ibu postpartum yang gagal melewati ketiga 

tahapan tersebut akan menghadapi depresi postpartum (Laela, 2018). 

Penyebab postpartum blues setelah melahirkan belum pasti, namun adanya 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya 

depresi postpartum antara lain fluktuasi hormonal, faktor psikologis dan 

kepribadian, riwayat depresi masa lalu, riwayat komplikasi kehamilan dan 

persalinan, operasi caesar, bayi berat lahir rendah (BBLR) dan ibu menyusui 

mengalami kesulitan menyusui. Dan ibu yang tidak memiliki pengalaman 

merawat bayi (Mansyur, 2014). 

Faktor lain yang mendukung terjadinya depresi postpartum adalah 

kesehatan ibu perinatal Penyakit yang menyertai ibu sebelum dan sesudah 

kehamilan dapat membuat ibu merasa takut, cemas, tegang hingga cemas, yang 

dapat memicu peningkatan kortikosteroid. Perubahan hormon kortikosteroid 

menyebabkan gejala perubahan detak jantung, denyut nadi, pusing dan 

kelelahan. Faktor psikologis dan kepribadian juga dapat mempengaruhi 

terjadinya depresi postpartum. Karakteristik ibu, kondisi bayi, dan berbagai 

dukungan yang diterima ibu (Mansyur, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Perry, 2010) wilayah 

Amerika, proporsi ibu postpartum dengan depresi postpartum berkisar antara 

75-80%. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam sebuah 

penelitian di Jepang, Tanzania memiliki prevalensi depresi postpartum 

tertinggi yaitu 83%, dan terendah 8%. Menurut laporan beberapa penulis, 

prevalensi depresi postpartum bervariasi dari 40% sampai 60%. Insiden depresi 

postpartum di Asia sangat tinggi, sangat bervariasi antara 26% dan 85%. 

Secara global, diperkirakan 20% wanita melahirkan mengalami depresi pasca 

melahirkan. Diperkirakan 50-70% wanita yang melahirkan menunjukkan gejala 

awal depresi postpartum pada hari 3-6 setelah melahirkan. Namun, adanya 

proses penyesuaian yang baik dan dukungan keluarga yang memadai, gejala 
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tersebut dapat berangsur hilang. Di Indonesia, angka kejadian depresi 

postpartum antara 50-70% (Hidayat, 2007). 

Dukungan sosial merupakan support untuk seseorang orang, paling 

utama kala seorang yang mempunyai ikatan emosional yang dekat dengan 

orang tersebut yang membutuhkannya. Dukungan sosial bisa merujuk pada 

kenyamanan, kepedulian, harga diri, ataupun seluruh dukungan kelompok yang 

diperoleh orang lain (Rokhimah, 2015). 

Ibu mengandung memerlukan support sosial dari 3 aspek ialah suami, 

keluarga serta tenaga kesehatan. Support keluarga ialah support terbanyak 

kedua yang diperlukan oleh bunda, kedua sehabis support dari suami. Lewat 

support anggota keluarga, ibu diperhatikan serta dihargai sepanjang kehamilan. 

Ibu mengandung dengan tingkatan support yang besar hendak merasa puas 

dengan penuhi kebutuhan raga serta psikisnya, tetapi bila keluarga tidak 

membagikan support kepada ibu mengandung perihal tersebut akan jadi 

hambatan. Perempuan hormonal dapat merasakan perubahan mood mereka 

serta melaksanakan banyak perihal sepanjang kehamilan. Perihal ini normal, 

tetapi hendaknya jangan sangat memperhatikan hal- hal tersebut, sebab akan 

terus mempersulit ibu mengandung, cara menghilangkan rasa bosan serta 

tekanan mental. Sekalipun support dari orang-orang terdekat (Andryana, 2015). 

Bersumber pada penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang 

muncul masih tingginya kejadian postpartum blues. Ibu postpartum dengan 

postpartum blues kerap terabaikan dan kurang mendapat support sosial, 

dukungan suami, dukungan keluarga serta dukungan dari  tenaga kesehatan, 

sehingga peneliti mengambil judul “Dukungan Sosial Pada Postpartum blues 

Study Review Literatur ”. 

2. METODE 

Desain penelitian memakai metode literatur review, dan jenis desain 

penelitian literatur review ini systematic review.  Jenis systematic review yaitu 

sebuah tinjauan literatur yang menyeluruh, komprehensif, transparan, dan tidak 

bias dilakukan sesuai dengan pendekatan yang didefinisikan dengan jelas dan 

sistematis (Aveyard, 2010; Neely et al., 2010).  Tinjauan sistematis melibatkan 
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lintas disiplin ilmu yang terfokus cara strategi dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi yang dinyatakan dengan jelas dari literatur (Berkeljon & Baldwin, 

2009).  Proses mengumpulkan, meninjau, dan presentasi semua bukti yang 

tersedia terkait dengan topik atau penelitian pertanyaan tidak terbatas pada uji 

klinis acak (Neely et al., 2010) dalam (Ellen A., 2011). Menurut Nursalam 

(2016) Penetapan sampel sangat membantu peneliti mengurangi penyimpangan 

hasill penelitian, terutama bila fariabel kontrol berdampak pada variabel 

penelitian. Kriteria Inklusi adalah sebagai berikut : a) Publikasi terbitan tahun 

2015-2020, b) Berbahasa indonesia dan bahasa inggris, dan c) Publikasi 

melalui jurnal pertemuan ilmiah tingkat nasional dan  internasional. Sementara, 

Kriteria eklusi a) Penelitian    menggunakan  sampel kurang   dari 30 

responden, b) Penelitian yang tidak terkait dukungan sosial postpartum blues, 

dan c) Tidak terdapat full teks. Menurut (Amanda, 2008) Kata kunci 

merupakan kata yang digunakan  menemukan yang relevan, berguna materi 

selama pencarian. Kata kunci yang dipilih untuk penelusuran postpartum blues, 

dukungan sosial postpartum blues OR postpartum blues sosial support. 

Tahapan evaluasi kritis / analisis kritis dari masing-masing literatur dirangkum 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan literatur, dan untuk memahami 

hubungan antara satu jenis literatur dan lainnya, dan untuk menentukan tema 

berdasarkan hasil dari setiap penelitian di literatur. Critical Appraisal 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Secara formal, diperlukan 

penilaian yang cermat terhadap kualitas bukti yang dilaporkan oleh artikel 

penelitian di jurnal. Penilaian yang ketat terhadap kualitas bukti dalam artikel 

penelitian mencakup penilaian validitas, kepentingan, dan penerapan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelusuran database peneliti mendapatkan  total 597 jurnal, 

melalui database Google scholar 583 jurnal, openknowledge 12 jurnal dan 

garuda ristekbrin 2 jurnal, yang memuat bahasa Indonesia dan berbahasa 

inggris. Setelah dilakukan penelusuran peneliti melakukan screening kembali 

terhadap literatur yang terduplikat dan didapatkan 589 literatur. Kemudian 

peneliti melakukan screening kembali dan mengeluarkan literatur yang tidak 
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sesuai dengan  kata kunci sebanyak 481 literatur sehingga didapatkan 112 

literatur yang tersisa.  Setelah didapatkan 112 literatur peneliti kembali 

mengeluarkan literatur sebanyak 23 literatur karena literatur tidak lengkap (full 

text). Sejumlah 21 literatur karena besar sampel  kurang dari 30 responden  dan 

61 jurnal tidak terkait dukungan sosial postpartum, Sehingga tersisa 7 literatur 

yang akan disintesis dan dibahas pada literatur review ini. Dari data base yang 

digunakan oleh peneliti didapatkan 10 artikel dari ELSEVIER 2 artikel, 

Nigerian Journal of clinical practice (NJCP) 2 artikel, GARUDA 

RISTEKBRIN 1 artikel, dan PubMed 5 artikel. 

Gambar 1. Diagram prisma 

 
Tabel 1. Hasil Penilaian Studi untuk Systematic Review menggunakan The JBI 

Critical Appraisal Tools 

Sitasi 
Kriteria Hasil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Noor Hidayah , Junita 

Era Dwi Rahmawanti , 

Noor Azizah (2016) 

√ √ √ √ √ √ √ √    
10/10 

(100%) 

Riani Astri, Ariani 

Fatmawati, Nina 

Gartika (2020) 

√ √ √ √ √ √ √ √    
8/8 

(100%) 

H Tambağ, Z Turan , S 

Tolun , R Can (2019) 
√ √  √ √ √ √ √    

7/8 

(87,5%) 

Ariani Fatmawati, Nina 

Gartika (2019) 
√ √ √ √ √ √ √ √    

8/8 

(100%) 

Alifia Khana Fitrah, √ √ √ √ √ √ √     7/8 
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Siska Helina, Hamidah 

(2017) 

(87,5%) 

Brenda Baker, Irene 

Yang (2018) 
√ √ √ √ √ √ √ √    

8/8 

(100%) 

Islav Mikuš , Bernarda 

Škegro , Vesna Sokol 

Karadjole, dkk (2020) 

√ √ √ √ √ √ √ √    
8/8 

(100%) 

Hasil dari analisis critical appraisal 7  jurnal literature diatas menunjukkan 

hasil yang bervariatif terhadap dukungan sosial postpartum blues.  

1. Faktor dukungan sosial suami 

Dukungan suami yang tidak diberikan selanjutnya adalah dalam 

bentuk penghargaan. Adapaun bentuk dukungan penghargaan yang dapat 

diberikan oleh suami adalah mengingatkan ibu untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi ibu dan bayi, suami selalu menanyakan kondisi ibu, suami tidak 

melarang ibu mengkonsumsi makanan yang baik untuk gizi ibu, serta suai 

selalu menanyakan masalah yang ibu rasakan selama masa nifas. Dukungan 

penghargaan sangat berperan dalam memberikan rasa perhatian kepada ibu 

selama masa nifasnya.  Dukungan suami terakhir yang tidak diberikan 

adalah dukungan kelompok. Adapun bentuk dukungan kelompok yang 

dapat diberikan oleh suami adalah suami melibatkan ibu dalam.  Hal ini 

mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Videbeck (2008) yaitu 

dukungan suami merupakan faktor terbesar untuk memicu terjadinya 

postpartum blues. dukungan suami merupakan strategi koping penting pada 

saat mengalami stress dan berfungsi sebagai strategi preventif untuk 

mengurangi stress. 

2. Faktor dukungan sosial keluarga 

Faktor penyebab kejadian postpartum blues adalah kurangnya ibu 

postpartum yang mendapat dukungan sosial. Hasil penelitian Kurniasari 

(2015) menunjukkan bahwa 87,5% ibu mengalami  postpartum yang 

disebabkan karena kurangnya dukungan social, bahwa kurangnya dukungan 

suami berhubungan dengan kejadian postpartum blues. Hasil yang lain juga 

menunjukkan bahwa dukungan sosial menunjukkan hubungan yang berarti 

terhadap kejadian  postpartum. Dukungan sosial dapat berasal dari suami, 

orang tua, teman dan tenaga kesehatan dibutuhkan oleh ibu postpartum 
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karena setelah melahirkan ibu mengalami kondisi yang lemah baik fisik 

maupun mental. Ibu yang kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari 

suami dan keluarga mudah untuk mengalami postpartum. Hubungan suami 

istri yang baik akan menjadi sumber dukungan sosial yang baik untuk 

kesejahteraan psikologis ibu (Nurfatimah, 2018). Hasil penelitian Ria 

(2018) menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat berpengaruh 

terhadap kejadian  postpartum. Dukungan yang diberikan oleh keluarga 

dapat memberikan rasa tenang dan nyaman, dukungan keluarga merupakan 

kekuatan terbesar pada wanita postpartum. 

3. Faktor dukungan sosial tenaga kesehatan 

Bentuk dukungan sosial yang diharapkan oleh ibu postpartum 

primipara dapat berasal dari suami, keluarga, teman, tetangga dan tenaga 

kesehatan karena kondisi fisik dan psikologis menjadi lemah, kesejahteraan 

kondisi psikologis ibu akan meningkat dengan adanya dukungan sosial yang 

baik, Ibu postpartum yang kurang mendapatkan dukungan dari suami dan 

keluarga akan menyebabkan ibu postpartum mengalami postpartum blues  

(Riani, Fatmawati, & Gartika, 2020). Hasil penelitian (Nurfatimah & Entoh 

2018) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang 

berhubungan dengan kejadian postpartum blues pada ibu remaja dukungan 

suami faktor yang paling berhubungan dengan kejadian postpartum blues 

dan dukungan sosial bidan/tenaga kesehatan faktor yang paling dominan 

memengaruhi kejadian postpartum blues pada ibu postpartum remaja. 

Dukungan sosial dapat mencegah kejadian postpartum blues. Jika 

dukungan sosial yang didapatkan oleh ibu postpartum primipara kurang dan 

tidak segera ditangani akan meningkatkan kejadian postpartum blues 

(Hymas & Gyrard, 2019). 

4. Faktor dukungan sosial media social 

Melalui media sosial dapat memberikan sumber dukungan emosional, 

informasi, nasihat, temuan ini menggambarkan perubahan sifat dukungan 

sosial untuk perinatal perempuan. Selain jaringan sosial perorangan 

tradisional, Internet menyediakan kesempatan untuk mengakses bentuk-
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bentuk alternatif keahlian dan dukungan sosial yang oleh beberapa orang 

disebut “the intim ibu publik”. Manfaat potensial dari jaringan dukungan 

virtual ini adalah banyak sekali. Pertama, jaringan sosial virtual 

menyediakan tempat lain untuk pembelajaran sosial dan akuisisi perilaku.  

Menurut teori pembelajaran sosial, perilaku dipelajari dari lingkungan sosial 

melalui proses observasi dan interaksi, dalam akuisisi perilaku ini sebagai 

sumber informasi, dorongan, dan dukungan. Pengamatan secara langsung 

terhadap wanita lain dalam situasi yang sama memungkinkan ibu baru untuk 

mempelajari norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan terkait dengan 

peran baru mereka; mereka mampu beradaptasi diamati perilaku ke 

pengaturan sosial mereka sendiri dan memahami hasil seperti apa yang 

diharapkan. Jaringan media sosial berpotensi memperluas jejaring sosial 

ibu-ibu yang mungkin jika tidak, mengalami isolasi. Ibu yang keadaan 

sosialnya membatasi kesempatan untuk orang jaringan sosial misalnya, ibu 

penyandang cacat atau ibu berurusan dengan bayi baru lahir kelainan 

bawaan, ibu yang tinggal di komunitas terpencil atau yang jadwal kerjanya 

terbatas peluang untuk berjejaring dengan ibu lain - dapat memanfaatkan 

komunitas virtual dukungan terlepas dari kemampuan mereka untuk 

mengaksesnya secara fisik (Hennekam S, 2016). Penggunaan media sosial 

sebagai sumber informasi dan dukungan sosial untuk wanita perinatal, 

dukungan yang diterima wanita dari sumber media sosial, serta mengukur 

dampak sosial penggunaan media pada perubahan perilaku kesehatan, 

kelahiran, dan hasil kesehatan. 

4. PENUTUP 

Penelusuran dan literatur review terhadap 7 jurnal yang di dapat dengan 

kata kunci yang tertera dapat disimpulkan bahwa dalam dukungan sosial 

suami, dukungan sosial keluarga dan dukungan social media sosial sangat 

dibutuhkan oleh ibu postpartum dan dukungan sosial tersebut sangat 

mempengaruhi terhadap terjadinya kejadian postpartum blues. Ibu yang 

mengalami postpartum blues rata-rata memiliki usia yang tergolong masih 

belia dan tingkat pendidikan rendah. Terdapat dua strategi dalam penanganan 
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postpartum blues menggunakan problem & emotion focus yang terjadi dan 

berusaha memperbaiki situasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

maka saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya antara lain : 1) Bagi 

Institusi Pendidikan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

pengaruh dukungan sosial pada postpartum blues. 2) Bagi Fasilitas Kesehatan 

harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perawatan 

mandiri untuk mengurangi pengaruh dukungan sosial pada postpartum blues. 

3) Bagi Masyarakat perlu meningkatkan rasa kepedulian dan dukungan 

terhadap penderita postpartum blues. 
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