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Intisari 

Latar Belakang: Postpartum blues atau sering juga disebut Maternity blues atau 

Baby blues adalah perubahan perasaan yang dialami ibu yang terdiri dari perasaan 

sedih, kesulitan tidur dan suasana hati cepat berubah yang dirasakan oleh ibu 

setelah melahirkan, berlangsung selama 3-6 hari dalam 14 hari pertama. Angka 

kejadian postpartum blues di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85%, 

sedangkan di Indonesia angka kejadian postpartum blues antara 50-70% dari 

wanita pasca persalinan. Ibu yang mengalami postpartum blues akan kesulitan 

untuk menyesuaikan diri sehingga bayi cenderung mudah rewel dan mudah sakit 

karena sang ibu enggan untuk menyusui dan merawat bayinya dengan baik. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian postpartum blues di Wilayah Kerja Puskesmas 

Temindung Tahun 2019 

Desain:  Desain penelitian ini adalah desain cross sectional. Populasi adalah ibu 

nifas di wilayah kerja Puskesmas Temindung Samarinda sebanyak 44 orang. 

Teknik pengambilan sampel dengan Purposive sampling sebanyak 40 orang 

responden. 

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 40% ibu nifas mengalami 

postpartum blues, hal ini terjadi pada 34,4% ibu dengan usia tidak beresiko 

(p=0,229), 40,9% ibu dengan paritas sedang/multipara (p=1,00), 41,2% ibu 

dengan latar belakang pendidikan sedang/SMA (p=0,516) dan 53,6% ibu yang 

tidak bekerja (p=0,012)     

Kesimpulan: Berdasarkan penelitian ini faktor yang berhubungan dengan 

kejadian postpartum blues adalah faktor pekerjaan dimana ibu yang tidak bekerja 

lebih berpotensi mengalami postpartum blues 

Kata Kunci: Masa nifas, Postpartum Blues  
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Abstract 

 

Background: Postpartum blues or often called Maternity blues or Baby blues is 

a change of feelings experienced by mothers consisting of feelings of sadness, 

difficult to get slept and a rapidly changed mood that is felt by the mother after 

childbirth, Lasts 3-6 days in the first 14 days. The postpartum blues incidence in 

Asia is quite high and varies between 26-85%, while in Indonesia the postpartum 

of the blues incidence is between 50-70% of postnatal women. The mothers who 

experienced postpartum blues will be difficult to adjust so that infants tend to be 

easily fussy, and easily fall ill because the mothers are reluctant to breastfeed 

and care for their babies well. 

Objective: The purpose of this study was to determine the factors that related to 

postpartum blues events in the working areas of Temindung Primary Health 

Center in 2019. 

Design: The design of this study was a cross sectional design. The population 

was 44 postpartum mother in the working areas of Temindung Primary Health 

Center Samarinda. The sampling technique used was Purposive sampling as 

much as 40 respondents.  

Result: The results of this study indicate that 40% of postpartum mothers 

experience postpartum blues. this occurs in 34.4% of mothers with an age of no 

risk (p=0.229), 40.9% of mothers with medium parity/multipara (p=1.00), 41.2% 

of mothers with medium educational background/High school (p=0.516) and 

53.6% of mothers who didn’t work (p=0,012)     

Conclusion: Based on this study factors related to postpartum blues events are 

job factors where the mothers who didn’t work were more potential to experience 

postpartum blues 
Keywords: Postpartum period, Postpartum Blues 
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PENDAHULUAN 

Postpartum blues atau sering juga 

disebut Maternity blues atau Baby 

blues adalah perubahan perasaan yang 

dialami ibu yang terdiri dari perasaan 

sedih, kesulitan tidur dan suasana hati 

cepat berubah yang dirasakan oleh ibu 

setelah melahirkan, sekitar 80% 

dirasakan ibu setelah persalinan dan 

berlangsung selama 3-6 hari dalam 14 

hari pertama (Ambarwati, 2009). 

Apabila postpartum blues tidak dapat 

tertangani dengan baik maka akhirnya 

dapat menjadi masalah yang 

menyulitkan bagi ibu dan bayi, 

masalah ini dapat menimbulkan 

perasaan tidak menyenangkan bagi 

ibu dan bahkan gangguan ini dapat 

berkembang menjadi keadaan yang 

lebih berat yaitu depresi postpartum 

yang mempunyai dampak lebih buruk 

(Padila, 2014). 

Angka kejadian postpartum blues 

di beberapa negara seperti Jepang 

15%-50%, Amerika Serikat 27%, 

Prancis 31,3% dan Yunani 44,5%. 

Prevalensi untuk Asia antara 26-85%, 

sedangkan prevalensi di Indonesia 

yaitu 50 – 70%.  

Ibu yang mengalami postpartum 

blues akan kesulitan untuk 

menyesuaikan diri sehingga bayi 

adalah cenderung mudah rewel, dan 

mudah sakit karena sang ibu enggan 

untuk menyusui dan merawat bayinya 

dengan baik. Ibu postpartum blues 

juga tidak bersemangat untuk 

menyusui bayinya sehingga 

pertumbuhan dan perkembangan 

bayinya tidak seperti bayi lain yang 

dirawat oleh ibu yang tidak 

mengalami postpartum blues. (Elvira, 

2008) 

Berdasarkan beberapa penelitian 

sudah pernah dilakukan, seperti  

Priyanti (2013) bahwa 61,8% 

responden mengalami post partum 

blues dengan faktor psikososial (usia, 

paritas, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, dan kehamilan yang tidak 

diinginkan)  merupakan penyumbang 

kedua terhadap kejadian post partum 

blues. Sedangkan menurut penelitian 

Susanti (2016) bahwa 67,64% ibu 

yang mengalami postpartum blues 

tidak mendapatkan dukungan suami. 

Data kunjungan ibu nifas di kota 

Samarinda pada tahun 2017 sebanyak 

15.184 orang sedangkan untuk data 

ibu nifas di Puskesmas Temindung 

sendiri pada tahun 2017 sebanyak 

1.653 orang (Dinas Kesehatan Kota 
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Samarinda, 2017) tetapi untuk 

kejadian postpartum blues sendiri di 

Puskesmas Temindung masih belum 

terdata.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian 

postpartum blues di Wilayah Kerja 

Puskesmas Temindung Tahun 2019. 

Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan pengembangan 

serta dinamika ilmu kesehatan 

mengenai psikologis pada ibu post 

partum terutama pada ibu yang 

mengalami post partum blues 

sehingga dapat melakukan 

penatalaksanaan yang baik dalam 

upaya mencegah kejadian depresi 

postpartum. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode  

analitik yaitu melakukan analisa 

terhadap masing-masing variabel 

dalam bentuk narasi kemudian 

mencari hubungan sebab akibat. 

Rancangan dalam penelitian ini adalah 

cross sectional yaitu suatu penelitian 

dimana variable-variabel yang 

termasuk variabel bebas dan variabel 

terikat diukur sekaligus pada waktu 

yang bersamaan (Notoatmodjo,2012). 

Setelah itu dilakukan analisa data  

dengan menggunakan perhitungan uji 

Chi Square (X 2).  

Waktu penelitian dilaksanakan 

pada 01 s/d 20 April 2019 dan 

dilakukan di Puskesmas Temindung 

Samarinda. 

Populasi dalam penelitian ini 44 

orang ibu nifas di wilayah kerja 

Puskesmas Temindung Samarinda. 

Sampel pada penelitian ini adalah 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas 

Temindung Samarinda sebanyak 40 

orang yang memenuhi  kriteria 

inklusi.penentuan jumlah  sampel 

diambil dengan menggunakan rumus 

slovin. 

 

 

 

 

= 39,6396396396 (dibulatkan) 

= 40 orang 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Populasi 

α  : Batas toleransi error sig. = 0,05 
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 Adapun kriteria dalam penelitian 

ini adalah :   

a. Kriteria inklusi : 

1) ibu nifas fisiologis ≥ 7 hari 

sampai dengan ≤ 42 hari 

2) ibu yang memiliki bayi 

dengan usia ≥ 7 hari 

sampai dengan ≤ 42 hari 

3) Ibu dengan persalinan 

spontan 

4) Ibu yang memiliki bayi 

dengan berat lahir ≥2500 

gram dan ≤4000 gram 

5) Ibu yang memiliki suami 

6) ibu yang bersedia menjadi 

responden 

7) ibu yang dapat baca tulis 

b. Kriteria ekslusi 

1) Ibu dengan riwayat gangguan 

jiwa 

2) Ibu dengan masalah psikologis 

di masa prenatal 

3) Ibu dengan persalinan Sectio 

Caesarea  

4) Ibu dengan komplikasi 

penyakit 

Teknik sampel digunakan tekhnik  

non probability Sampling  dengan 

jenis Purposive sampling.  

Variabel penelitian independen 

yaitu usia, paritas, pendidikan, 

pekerjaan, dukungan  suami dan 

Variabel dependen kejadian 

postpartum blues. 

 

HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Analisis Univariat 

Tabel 1. Distribusi frekuensi 

responden  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 1. diatas 

menunjukan bahwa dari 40 responden, 

menurut usia mayoritas berada pada 

usia tidak beresiko (20-35 tahun) 

sebanyak 32 responden (80%) dan 

Variabel 
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Usia   

Beresiko (<20 tahun dan 
>35 tahun) 

8 20 

Tidak Beresiko 

(20-35 tahun) 
32 80 

Paritas   

Rendah (Primipara) 16 40 

Sedang (Multipara) 22 55 

Tinggi (Grandemultipara) 2 5 

Pendidikan   

Rendah (SD-SMP) 9 22 

Sedang  (SMA) 17 42 

Tinggi 

(Akademi/Perguruan 

Tinggi) 

14 35 

Pekerjaan   

Tidak Bekerja 28 70 
Bekerja 12 30 

Dukungan Suami   

Mendukung 40 100 

Tidak Mendukung 0 0 

Postpartum Blues   

Postpartum Blues 16 40 

Tidak Postpartum Blues 24 60 
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minoritas berada pada usia tidak 

beresiko (<20 tahun dan >35 tahun) 

sebanyak 8 responden (20%).   

 Menurut paritas mayoritas 

responden merupakan ibu dengan 

paritas sedang (multipara) sebanyak 

22 responden (55%) dan minoritas ibu 

dengan paritas tinggi 

(grandemultipara) sebanyak 2 orang 

(5%). 

Menurut pendidikan mayoritas 

berlatarbelakang pendidikan sedang 

(SMA) sebanyak 17 responden (42%) 

dan minoritas berlatarbelakang 

pendidikan rendah (SD-SMP) 

sebanyak 9 responden (22%). 

Menurut pekerjaan mayoritas 

reponden tidak bekerja sebanyak 28 

responden (70%) dan minoritas ibu 

bekerja sebanyak 12 responden (30%). 

Seluruh responden mendapatkan 

dukungan penuh dari suami, sehingga 

variabel ini tidak dapat dianalisi lebih 

lanjut karena tidak memenuhi syarat 

uji. 

Mayoritas responden tidak 

mengalami postpartum blues 

sebanyak 24 responden (60%) dan 

minoritas mengalami postpartum 

blues sebanyak 24 responden (60%).

2. Analisis Bivariat 

Tabel 2. Hubungan antara Usia dengan Kejadian Postpartum Blues 
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 2. menunjukan 

bahwa dari 8 responden dengan usia 

beresiko, sebagian besar mengalami 

postpartum blues yaitu 5 responden 

(62,5%) dan hampir setengahnya tidak 

mengalami postpartum blues yaitu 

sebanyak 3 responden (37,5%). Dari 

32 responden dengan usia tidak 

beresiko, sebagian besar tidak 

mengalami postpartum blues yaitu 

sebanyak 21 responden (65,6%) dan 

hampir setengahnya mengalami 

postpartum blues yaitu sebanyak 11 

responden (34,4 %). 

Usia 

Postpartum Blues 

Total 
p value 

Postpartum 

Blues 

Tidak 

Postpartum 

Blues 

n % n % n % 

Beresiko 5 62,5 3 37,5 8 100 
0,229 

Tidak Beresiko 11 34,4 21 65,6 32 100 

Jumlah 16 40 24  60 40 100  
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Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,229 > 0,05 maka Ho diterima 

sehingga tidak ada hubungan antara 

usia dengan kejadian postpartum 

blues. 

Tabel 3. Hubungan antara Paritas dengan Kejadian Postpartum Blues 

Paritas 

Postpartum Blues 

Total 
p value 

Postpartum 

Blues 

Tidak 

Postpartum 

Blues 

n % n % n % 

Rendah (Primipara) 6 37,5 10 62,5 16 100 

1,00 Sedang (Multipara) 9 40,9 13 59,1 22 100 

Tinggi (Grandemultipara) 1 50 1 50 2 100 

Jumlah 16 40 24 60 40 100  

Sumber: Data Primer, 2019 
 Berdasarkan tabel 4.8 

menunjukan bahwa dari 16 responden 

primipara, sebanyak 6 responden 

(37,5%) mengalami postpartum blues 

dan 10 responden (62,5%) tidak 

mengalami postpartum blues. Dari 22 

responden multipara, sebanyak 9 

responden (40,9%) mengalami 

postpartum blues dan 13 responden 

(59,1%) tidak mengalami postpartum 

blues. Dari  2 reponden 

grandemultipara, sebanyak 1 

responden (50%) mengalami 

postpartum blues dan 1 responden 

lainnya (50%) tidak mengalami 

postpartum blues.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=1,00 > 0,05 maka Ho diterima 

sehingga tidak ada hubungan antara 

paritas dengan kejadian postpartum 

blues.

Tabel 4. Hubungan antara Pendidikan dengan Kejadian Postpartum Blues 

Pendidikan 

Postpartum Blues 

Total 
p value 

Postpartum 

Blues 

Tidak 

Postpartum 

Blues 

n % n % n % 

Rendah 5 55,6 4 44,4 9 100 

0,516 Sedang 7 41,2 10 58,8 17 100 

Tinggi 4 28,6 10 71,4 14 100 

Jumlah 16 40 24 60 40 100  
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan 

bahwa dari 9 responden dengan latar 

belakang pendidikan terakhir rendah, 

sebagian besar mengalami postpartum 
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blues sebanyak 5 responden (55,6%) 

dan hampir setengahnya tidak 

mengalami postpartum blues 

sebanyak 4 responden (44,4%). Dari 

17 responden dengan latar belakang 

pendidikan sedang, hampir 

setengahnya mengalami postpartum 

blues sebanyak 7 responden (41,2%) 

dan sebagian besar tidak mengalami 

postpartum blues sebanyak 10 

responden (58,8%). Dari 14 reponden 

dengan latar belakang pendidikan 

tinggi, hampir setengahnya 

mengalami postpartum blues 

sebanyak 4 responden (28,6%) dan 

sebagian besar tidak mengalami 

postpartum blues 10 responden 

(71,4%).  

Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,516 > 0,05 maka Ho diterima 

sehingga tidak ada hubungan antara 

pendidikan dengan kejadian 

postpartum blues. 

Tabel 5. Hubungan antara Pekerjaan dengan Kejadian Postpartum Blues 

Pekerjaan 

Postpartum Blues 

Total 
p value 

Postpartum 

Blues 

Tidak 

Postpartum 

Blues 

n % n % n % 

Tidak Bekerja 15 53,6 13 46,4 28 100 
0,012 

Bekerja 1 8,3 11 91,7 12 100 

Jumlah 16 40 24 60 40 100  
Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 

menunjukan bahwa dari 28 responden 

yang tidak bekerja, sebagian besar 

mengalami postpartum blues 

sebanyak 15 responden (53,6%) dan 

hampir setengahnya tidak mengalami 

postpartum blues sebanyak 13 

responden (46,4%). Dari 12 

responden yang bekerja, sebagian 

kecil mengalami postpartum blues 

sebanyak 1 responden (8,3%) dan 

hampir seluruhnya tidak mengalami 

postpartum blues sebanyak 11 

responden (91,7%). 

Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,012 < 0,05 maka Ho ditolak 

sehingga ada hubungan antara paritas 

dengan kejadian postpartum blues. 
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PEMBAHASAN 

a. Hubungan Antara Usia Dengan 

Kejadian Postpartum Blues 

Usia ideal perempuan untuk 

menikah dan melahirkan adalah 

pada rentang usia 21-35 tahun 

dengan jarak kelahiran dua sampai 

lima tahun karena dalam periode 

kehidupan ini, risiko wanita 

menghadapi komplikasi medis 

ketika hamil dan melahirkan 

tergolong yang paling 

rendah.sedangkan pada usia <20 

tahun dan >35 tahun merupakan 

usia yang berisiko tinggi terhadap 

kehamilan dan persalinan. 

(BKKBN, 2017) 

Faktor umur mempengaruhi 

terjadinya masalah psikologis pada 

ibu post partum. Secara umum pada 

usia remaja memiliki pengetahuan 

yang terbatas tentang kehamilan 

atau kurangnya informasi dalam 

mengakses pelayanan kesehatan 

yang ada. Selain itu pada usia 

tersebut juga belum cukup 

mencapai kematangan fisik, mental, 

peran dan aktivitas baru sebagai ibu 

dalam merawat anaknya. Semakin 

muda usia ibu melahirkan semakin 

mudah ibu mengalami post partum 

blues (Nirwana, 2011). 

Berdasarkan tabel 2. 

menunjukan bahwa dari 8 

responden dengan usia beresiko, 

sebagian besar mengalami 

postpartum blues yaitu 5 responden 

(62,5%) dan hampir setengahnya 

tidak mengalami postpartum blues 

yaitu sebanyak 3 responden 

(37,5%). Dari 32 responden dengan 

usia tidak beresiko, sebagian besar 

tidak mengalami postpartum blues 

yaitu sebanyak 21 responden 

(65,6%) dan hampir setengahnya 

mengalami postpartum blues yaitu 

sebanyak 11 responden (34,4 %). 

Berdasarkan hasil uji 

didapatkan nilai p=0,229 > 0,05 

yang artinya tidak ada hubungan 

antara usia dengan kejadian 

postpartum blues. 

Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Fitriana 

(2011) bahwa usia tidak 

berpengaruh dengan keadiann 

postpartum blues, pada usia 

beresiko terdapat 30% yang 

mengalami postpartum blues dan 

usia yang tidak beresiko terdapat 
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70% yang megalami postpartum 

blues Penelitian ini juga sesuai 

dengan penelitian Hidayati (2017) 

yang menunjukan bahwa responden 

yang paling banyak megalami 

postpartum blues sebagian besar 

responden dengan kelompok umur 

tidak beresiko sebanyak 48,7%. 

Menurut peneliti, usia tidak 

berhubungan dengan kejadian 

postpartum blues dikarenakan ada 

aspek lain yang mempengaruhi 

terjadinya postpartum blues dan 

kedewasaan responden tidak dapat 

ditentukan dengan usia saja. 

b. Hubungan Antara Paritas dengan 

Kejadian Postpartum Blues 

Paritas adalah banyaknya 

kelahiran hidup yang dipunyai oleh 

seorang wanita (BKKBN, 2006). 

Paritas dapat mempengaruhi 

kecemasan karena terkait dengan 

aspek psikologis. Menurut 

Handayani (2015) dengan semakin 

dekatnya persalinan, terutama pada 

persalinan pertama, wajar jika 

timbul rasa cemas ataupun 

takutGangguan postpartum 

berkaitan dengan status paritas 

adalah riwayat obstetri pasien yang 

meliputi riwayat hamil sampai 

bersalin serta apakah ada 

komplikasi dari kehamilan dan 

persalinan sebelumnya dan terjadi 

lebih banyak pada wanita 

primipara. Wanita primipara lebih 

umum menderita blues karena 

setelah melahirkan wanita 

primipara berada dalam proses 

adaptasi, kalau dulu hanya 

memikirkan diri sendiri begitu bayi 

lahir jika ibu tidak paham perannya 

ia akan menjadi bingung sementara 

bayinya harus tetap dirawat. 

Pada penelitian ini berdasarkan 

tabel 3. menunjukan bahwa dari 16 

responden primipara, sebanyak 6 

responden (37,5%) mengalami 

postpartum blues dan 10 responden 

(62,5%) tidak mengalami 

postpartum blues. Dari 22 

responden multipara, sebanyak 9 

responden (40,9%) mengalami 

postpartum blues dan 13 responden 

(59,1%) tidak mengalami 

postpartum blues. Dari  2 reponden 

grandemultipara, sebanyak 1 

responden (50%) mengalami 

postpartum blues dan 1 responden 

lainnya (50%) tidak mengalami 

postpartum blues.Hasil uji statistik 

diperoleh nilai p=1,00 > 0,05 
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sehingga tidak ada hubungan antara 

paritas dengan kejadian postpartum 

blues. 

Hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan penelitian Putri (2016)  di 

Cangkringan Yogyakarta yang 

menunjukan bahwa sebagian besar 

ibu postpartum blues berstatus 

multipara  sebesar 65,7%. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Merlin (2017)  di RS 

PKU Yogyakarta bahwa sebagian 

besar (56,2%) ibu postpartum blues 

merupakan multipara. 

Berbeda dengan penelitian 

Kurniasari (2014) yang menyatakan 

bahwa primipara lebih beresiko 

terkena dampak postpartum blues 

karena belum berpengalaman dalam 

merawat anak  dengan nilai p 

value=0,048. 

Menurut penulis, kejadian 

postpartum blues dapat terjadi baik 

pada ibu primipara, multipara 

maupun grandemultipara. Pada ibu 

primipara postpartum blues dapat 

terjadi karena adaptasi perubahan 

peran yang belum pernah dilalui 

sebelumnya, dan untuk multipara 

maupun grandemultipara 

postpartum blues dapat terjadi 

karena perasaan ibu hamil 

terganggu akibat rasa takut, tegang, 

bingung yang selanjutnya ibu akan 

merasa cemas oleh bayangan rasa 

sakit yang dideritanya dulu sewaktu 

melahirkan. 

c. Hubungan Antara Pendidikan 

dengan Kejadian Postpartum 

Blues 

Pendidikan merupakan upaya 

persuasi atau pembelajaran kepada 

masyarakat agar masyarakat ingin 

melakukan tindakan-tindakan 

(praktik) untuk memelihara 

(mengatasi masalah-masalah) dan 

meningkatkan kesehatannya 

(Notoatmodjo, 2010). Tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap kecerdasan emosional, ibu 

yang memiliki tingkat pendidikan 

tinggi akan memiliki cara berfikir 

yang lebih rasional, dan semakin 

mudah untuk menerima informasi. 

Ibu yang tidak mendapatkan 

informasi yang memadai tentang 

kehamilan dan persalinan umunya 

akan sulit dalam menyesuaikan diri 

terhadap peran dan aktivitas 

barunya sehingga memungkinkan 

terjadinya gangguan psikologis 

seperti postpartum blues. 
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Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa dari 40 

responden terdapat terdapat 9 

responden dengan latar belakang 

pendidikan rendah (SD/SMP), 17 

responden dengan latar belakang 

pendidikan sedang (SMA) dan 14 

responden dengan latar belakang 

pendidikan tinggi 

(Akademi/Perguruan Tinggi). 

Responden dengan latar belakang 

pendidikan rendah yang mengalami 

postpartum blues berjumlah 5 

responden (12,5%), dengan latar 

belakang pendidikan sedang 

sebanyak 7 responden (17,5%) dan 

dengan latar belakang pendidikan 

tinggi sebanyak 4 responden (10%).   

Penelitian ini tidak menunjukan 

hubungan yang signifikan antara 

pendidikan dengan kejadian 

postpartum blues, hal ini didasari 

oleh hasil ujidengan nilai p=0,516 > 

0,05. Kondisi ini sesuai dengan 

jumlah  kejadian postpartum blues 

dan tidak postpartum blues yang 

hampir sama terjadi pada responden 

dengan latar belakang pendidikan 

menengah yaitu 17,5% terjadi 

postpartum blues dan 25% tidak 

terjadi postpartum blues. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Alifah (2016) 

dimana responden yang mengalami 

postpartum blues 72,7% terjadi 

pada ibu berpendidikan menengah.  

Pada hasil pengkajian 

didapatkan banyak reponden 

dengan pendidikan menengah yang 

tidak bekerja, kejadian postpartum 

blues bisa terjadi dikarenakan 

minimnya informasi yang didapat 

dari lingkungan sekitar dan 

lingkungan pergaulannya. 

Menurut peneliti, baik 

pendidikan tinggi, menengah, 

maupun rendah berpeluang untuk 

mengalami post partum blues, 

tergantung bagaimana individu 

tersebut mengantisipasi  masalah 

yang terjadi. 

d. Hubungan Antara Pekerjaan 

dengan Kejadian Postpartum 

Blues 

Pekerjaan merupakan suatu 

tugas atau kerja yang menghasilkan 

uang bagi seseorang. Tuntutan 

peran ganda wanita sebagai ibu 

rumah tangga dan wanita karir 

memerlukan investasi energi. Jika 

wanita kehabisan energi maka 

keseimbangan mentalnya terganggu 



 

 11 

sehingga dapat menimbulkan stres. 

Stres yang dimaksud disini adalah 

stres yang menyebabkan 

ketegangan atau penderitaan psikis 

(Alifah, 2016) 

Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini pada tabel 4. 

menunjukan bahwa dari 28 

responden yang tidak bekerja, 

sebagian besar mengalami 

postpartum blues sebanyak 15 

responden (53,6%) dan hampir 

setengahnya tidak mengalami 

postpartum blues sebanyak 13 

responden (46,4%). Dari 12 

responden yang bekerja, sebagian 

kecil mengalami postpartum blues 

sebanyak 1 responden (8,3%) dan 

hampir seluruhnya tidak mengalami 

postpartum blues sebanyak 11 

responden (91,7%). 

Hasil uji statistikdiperoleh nilai 

p=0,012 < 0,05 yang artinya 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan dengan kejadian 

postpartum blues. 

Ibu yang hanya bekerja di 

rumah mengurus anak-anak mereka 

dapat mengalami keadaan krisis 

situasi dan mengalami gangguan 

perasaan/blues yang disebabkan 

karena rasa lelah dan letih yang 

dirasakan. Pada ibu rumah tangga 

yang mengurusi semua urusan 

rumah tangga sendiri, kemungkinan 

mempunyai tekanan terhadap 

tanggung jawabnya baik sebagai 

istri maupun sebagai seresponden 

ibu (Ambarwati,2009) 

Hasil penenlitian ini sesuai 

dengan Soep (2009) yang 

menunjukan bahwa sebagian besar 

(63%) ibu postpartum blues 

merupakan ibu rumah tangga dan 

penelitian Alifah (2016) yang 

menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

pekerjaan dengan kejadian 

postpartum blues dimana 55% 

responden yang lebih banyak 

mengalami postpartum blues 

merupakan ibu yang tidak bekerja 

dengan nilai p value= 0,019. 

Namun tidak sejalan dengan 

penelitian Machmudah (2010) yang 

berjudul pengaruh persalinan 

dengan komplikasi terhadap 

kemungkinan terjadinya postpartum 

blues di kota Semarang, dengan 

hasil penelitian bahwa umur, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, tidak 

memiliki pengaruh terhadap 
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kejadian postpartum blues. 

Sedangkan paritas, kondisi anak, 

dukungan sosial memiliki pengaruh 

terhadap kejadian  postpartum 

blues. 

Menurut peneliti, ibu yang 

tidak bekerja akan lebih fokus 

terhadap apa yang terjadi pada diri 

sendiri dan bayinya, sehingga jika 

terhadap masalah maka seresponden 

ibu tersebut akan menyalahkan 

dirinya sehingga lebih rentan 

terkena postpartum blues dan 

dengan tidak bekerja akan terjadi 

kurangnya informasi dan wawasan 

dari lingkungan yang nantinya dapat 

dijadikan pengalaman dalam 

mengasuh anak

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan dengan kejadian 

postpartum blues dimana ibu yang 

tidak bekerja lebih beresiko 

mengalami postpartum blues dan 

Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia, paritas, dan 

pendidikan dengan kejadian 

postpartum blues 

Saran 

1. Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat 

meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan peneliti tentang 

postpartum blues serta sebagai

penerapan ilmu yang telah di dapat 

selama perkuliahan. 

2. Bagi responden 

Diharapkan responden mengetahui 

informasi mengenai postpartum 

blues dan lebih maksimal 

mempersiapkan diri menjadi 

seorang ibu sehingga postpartum 

blues tidak terjadi. 

3. Bagi tempat penelitian 

Diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan 

khususnya pelayanan pada ibu nifas 

dan meningkatkan derajat kesehatan 

pada ibu nifas secara optimal dan 

dapat memperluas wawasan dengan 

cara memberikan penyuluhan 

kepada ibu hamil dan nifas di 

wilayah kerja Puskesmas 

Temindung Samarinda sehingga 

resiko postpartum blues dapat 

dicegah secara maksimal. 

4. Bagi institusi pendidikan 
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Diharapkan peneitian ini bisa 

menjadi sumber pustaka untuk 

penelitian selanjutnya, sehingga 

dapat membantu wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa tentang 

postpartum blues
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