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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa (Walgito, 2004 h. 11). Tukan (1990, h. 1) berpendapat bahwa 

perkawinan mempertemukan dan mempersatukan dua individu yang berbeda 

jenis kelamin, akan tetapi pertemuan dan penyatuan ini tidak meleburkan atau 

menghilangkan kepribadian tiap pihak. Sehingga hubungan suami-isteri adalah 

saling memberi dan menerima dan sama-sama memikul tanggung jawab. 

Setelah melalui proses pernikahan, hal yang sangat dinantikan dan menjadi 

harapan sepasang suami isteri adalah memperoleh keturunan atau generasi 

penerus. Usaha untuk memperoleh keturunan atau generasi penerus melalui 

proses kehamilan. Kehamilan adalah kodrat dan anugerah yang diberikan Tuhan 

terhadap wanita (Kartono,1992 h. 11). Oleh sebab itu kehamilan merupakan 

harapan para wanita yang telah menikah. 

Setelah menjalani proses kehamilan kurang lebih sembilan bulan, calon 

ibu akan menjalani proses selanjutnya yaitu melahirkan. Beberapa wanita 

berpendapat bahwa melahirkan merupakan peristiwa yang tidak terlupakan dan 

hadirnya sang bayi dianggap sebagai aktualisasi diri yang sempurna dari seorang 

wanita (Santoso, 1995 h. 294). Secara fisik pada periode pasca-melahirkan para 

ibu akan secara tipikal mengalami rasa panas, sakit kepala, merasa kurang tidur, 

kelelahan dan mereka mudah merasa lemas. Secara psikologis kondisi ibu pada 

tahap penyesuaian ini, menjadi lebih sensitif, mudah menangis, merasa cemas 

sering merasa takut. Kondisi tersebut merupakan akibat dari penurunan drastis 
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tingkat hormon estrogen,  progesteron dan endofrin setelah persalinan. 

hormon secara drastis ini menyebabkan perasaan atau suasana hati seseorang 

menjadi berubah-ubah (Hogg dan Blau, 2002 h. 210).  

Masa setelah melahirkan disebut post partum periode yaitu pada rentang 

waktu minggu ke 0 hingga minggu ke enam pasca melahirkan. Pada periode ini 

merupakan masa-masa yang membahagiakan sekaligus penuh dengan stres bagi 

ibu. Pada kondisi umum, seorang wanita cukup lemah dan kelelahan setelah 

menjalani proses melahirkan.  Stres yang dialami ibu disebabkan karena pada 

periode ini merupakan tahap penyesuaian baik fisik maupun psikologis ibu pasca 

melahirkan disertai dengan kelelahan akibat penyesuaian terhadap peran baru. 

Di samping itu adapula ibu yang sudah langsung memikirkan bagaimana 

mengembalikan ke bentuk tubuh semula, hal tersebut sering memicu munculnya 

gangguan emosi pasca melahirkan (Judhita dan Cynthia, 2009 h.103; Oktavia dan 

Basri, 2003 h. 15).  

Gangguan emosi pada periode pasca melahirkan memiliki tingkatan, dari 

yang ringan hingga yang berat. Gangguan emosi ini adalah baby blues, post 

partum depression dan yang terberat adalah post partum psychosis (PPP). 

Gangguan yang paling ringan disebut Baby blues syndrome. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Harding, kurang lebih 50% - 80% wanita pasca persalinan 

mengalami baby blues syndrome. Baby blues syndrome muncul pada hari kedua 

hingga sepuluh hari setelah melahirkan. Gejalanya meliputi perasaan sedih, 

mudah menangis, mudah tersinggung, insomnia dan kecemasan. Baby blues 

muncul akibat kombinasi dari perasaan bahagia setelah melahirkan, kekurangan 

waktu tidur disertai dengan proses penyesuaian fisik dan psikologis akibat 

kelahiran bayi. Gejala- gejala emosional ini akan hilang dengan sendirinya dalam 

sepuluh hari (Matlin, 2008, h.334). Jika waktu tersebut juga tidak hilang bahkan 

berlangsung menjadi lebih parah, maka artinya ibu mengalami gangguan emosi 
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dalam bentuk yang lebih serius yang disebut dengan Post-partum depression 

PPD (Judhita dan Cynthia, 2009 h.103).  

Gangguan emosi pasca-melahirkan yang terberat adalah  post partum 

psychosis. Gangguan post partum psychosis bisa membuat penderitanya 

mengalami putus total dengan realita (Hogg dan Blau, 2002 h.211). Menurut 

Kruckman, PPP merupakan gejala yang sangat jarang terjadi, hanya berkisar 

kemungkinan satu di antara seribu proses persalinan. Gejala ini biasanya 

ditunjukan dalam tiga bulan pertama setelah melahirkan, menunjukan gejala-

gejala psikosis yaitu delusi dan halusinasi. PPP biasanya terjadi pada wanita yang 

pernah mengalami gangguan psikologis berat seperti skizofrenia sebelumnya 

(Yanita dan Zamralita, 2001 h.36). 

Ann Dunnewold ahli jiwa di Dallas, mengemukakan 10-20% wanita yang 

baru melahirkan akan mengalami post partum depression, terutama wanita yang 

menjalani proses persalinan untuk pertama kali (Zulkarnain, 2005). Menurut 

Hagen, PPD yang dialami oleh perempuan primipara terjadi selama satu bulan 

setelah melahirkan. Satu dari sepuluh wanita yang melahirkan akan mengalami 

gejala PPD. Keadaan ini biasanya terlihat dalam berbagai gejala, seperti sedih 

terus menerus, kurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, perubahan berat 

badan baik menurun maupun meningkat cukup drastis, mengalami gangguan 

tidur baik insomnia, hypersomnia maupun terbangun ditengah-tengah tidur, 

kecemasan yang berlebih akan keadaan bayinya, mimpi buruk, kelelahan, 

perasaan tidak berguna, perasaan bersalah, kesulitan berfikir, sulit 

berkonsentrasi, adanya keinginan untuk menyakiti bayinya hingga munculnya 

keinginan untuk bunuh diri. Diperkirakan  pula sepuluh hingga 15 persen ibu 

yang melahirkan mengalami post partum depression. Keadaan ini biasanya 

berlangsung lebih dari dua minggu (Yanita dan Zamralita, 2001 h. 35; Judhita dan 

Cynthia, 2008, h. 104-105).  
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Kondisi psikologis ibu setelah melahirkan, berpengaruh besar pada 

perkembangan fisik anak dan meningkatkan angka harapan hidup bayi. 

Berdasarkan penelitian Widdowson pada tahun 1951, anak yang dirawat oleh ibu 

yang menderita PPD memiliki banyak masalah fisik seperti asma, flu, batuk dan 

sakit kepala yang lebih tinggi dari pada anak yang terlahir dari ibu yang kondisi 

emosinya stabil. Rendahnya kekebalan tubuh bayi dikarenakan keengganan ibu 

untuk mengurus bayi yang baru dilahirkannya (Rahman Dkk, 2002, h.51). PPD 

dapat memunculkan perasaan tidak hangat dan penuh kasih terhadap bayinya 

dan disamping itu kehangatan dengan pasangan pun bisa menghilang. Salah satu 

wanita yang mengalami post partum depression merasa membenci suaminya, 

kehilangan daya tarik untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan dan 

sering terjadi pertengkaran dengan pasangan (Hoog dan Blau, 2002 h. 212). 

Dampak PPD juga mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial bayi.  

Secara psikologis konsekuensi PPD bagi ibu muncul perasaan tidak 

hangat pada bayi dan ingin menjauhi  bayi yang dilahirkan.  Akibat penolakan ibu 

pada bayi di awal kelahiran, juga berpengaruh pada bayi yang baru dilahirkan 

dan perkembangannya. Dalam kehidupan awal, peran ibu sangat besar. Bayi 

yang baru dilahirkan membutuhkan sosok ibu untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sehingga Freud menempatkan ibu adalah sosok yang paling penting dalam 

perkembangan bayi. Pembentukan pribadi dan kemampuan sosialisasi anak 

dipengaruhi oleh sosok ibu (Dagun, 2002, h. 7). Keterlantaran dalam kasih sayang 

ibu di masa awal kehidupan, atau trauma psikis yang terjadi dimasa dini dapat 

mempengaruhi kepribadian seseorang meliputi emosi dan sikap yang merupakan 

predisposisi bagi masa depannya. Mothering atau proses pengasuhan oleh ibu di 

masa kecil berpengaruh pada perkembangan emosi anak. Jika anak terpisah dari 

ibu, sebelum usia tiga tahun, maka menimbulkan protes dalam diri anak seperti 

tidak mau makan, kemurungan, dan penolakan terhadap sosok ibu (Markam, 

2006, h. 41). 
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Akibat PPD yang dialami, Andrea Yates ibu asal Huston (Amerika Serikat), 

membunuh kelima anaknya dengan memasukan anak-anaknya kedalam bath-

tub. Menurut ahli, peristiwa tragis ini dipicu oleh PPD yang dialami Andrea 

setelah melahirkan anak kelimanya (Lampung Post, Selasa 26 Juli 2005). 

Akantetapi gejala-gejala post partum depression yang dialami oleh masing-masing 

individu terkadang tidak sama dan berbeda-beda. 

Post-partum Depression tidak bisa dipandang sebelah mata, karena 

jumlah penderitanya yang cukup banyak. Tingkat post partum depression di 

Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Di Indonesia, kasus-kasus 

post partum depression yang terjadi tidak dapat dipandang sebelah mata. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa yaitu, 

Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya sudah ditemukan bahwa sebelas hingga 30% 

wanita yang melahirkan mengalami post partum depression (Elvira, 2000, H.4). 

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, Bantul Yogyakarta kasus 

post partum depression tidak terlalu nampak secara jelas. Akan tetapi 

berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian, reponden mengaku 

bahwa beberapa gejala post partum depression sering dialami. Gejala yang sering 

dialami oleh responden adalah kelelahan, kurang tidur, malas beraktivitas, 

menjadi lebih sensitif dan merasa kurang mampu untuk mengurus keluarga dan 

bayinya sehingga membutuhkan bantuan dari keluarga besar dan pasangan.  

Faktor-faktor yang diduga berperan dalam munculnya PPD seperti ini 

adalah faktor biologis (hormonal), faktor obstetrik dan genekologik, faktor psikis 

selama kehamilan, faktor hubungan interpersonal termasuk hubungan dalam 

perkawinan, kondisi-kondisi yang menimbulkan stres selama rentang kehidupan, 

sejarah psikopatologi dan kepribadian dari perempuan tersebut, adanya masalah 

dalam kehidupan keluarga, faktor latar belakang sosial perempuan yang 

bersangkutan, faktor dukungan sosial dari lingkungan selama masa kehamilan 
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masa pasca-melahirkan (Yanita dan Zamralita, 2001 h. 36; Whalley, dkk, 2008, h. 

227; Matlin, 2008, h. 345).  

Salah satu faktor penyebab terjadinya post partum depression yaitu 

kondisi-kondisi yang menimbulkan stres selama rentang kehidupan. Dalam 

rentang hidup manusia, beberapa individu pernah mengalami satu keadaan yang 

dinamakan krisis psikologis. Krisis psikologis merupakan ketidakseimbangan 

individu yang dipicu oleh perubahan yang tiba-tiba bahkan ekstrim, dan 

perubahan ini menuntut penyesuaian diri individu. Salah satu bentuk dari krisis 

adalah trauma. Krisis psikologis terbagi menjadi dua bentuk yaitu, developmental 

crisis dan accidental crisis. Developmental crisis merupakan bentuk krisis yang 

disebakan oleh perkembangan individu dari tahap perkembangan satu ke tahap 

salanjutnya. Tahap baru yang akan dijalani oleh individu menuntut tantangan 

baru yang lebih berat. Accidental crisis berasal dari peristiwa tertentu yang 

terjadi pada diri individu. Bentuk accidental crisis seperti kehilangan perkerjaan, 

kematian orang yang dicintai, terserang suatu penyakit secara tiba-tiba, bencana 

alam, dan peristiwa dramatik yang lain. Bencana alam merupakan salah satu 

bentuk krisis yang terjadi dalam rentang kehidupan dan menuntut penyesuaian 

individu, terutama bagi korbannya (Korchin, 1975 h. 501).  

Gempa (earthquake) adalah guncangan yang mengikuti patahan lapisan 

batuan dalam bumi, dimana kondisi patahan menjalar sampai ke permukaan 

Secara alamiah terdapat dua kategori gempa, yaitu gempa vulkanik dan gempa 

tektonik. Gempa vulkanik adalah getaran yang terjadi akibat desakan magma 

keluar mengikuti mekanisme letusan gunung. Sedangkan gempa tektonik adalah 

getaran yang terjadi akibat salah satu lempeng bumi tertekan dan kemudian 

Hingga sekarang telah banyak bencana yang terjadi misalnya gempa bumi, 

tsunami, tanah longsor dan gunung meletus. Akibat dari bencana yang terjadi, 

telah ratusan orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, ratusan lain 
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hilang, dan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal (Dzikron, 2009, h. 10; 

Zaluchu, 2009).  

Gempa tektonik yang terjadi pada 27 Mei 2006, dalam hitungan 57 detik 

telah menghancurkan DIY dan Klaten. Korban jiwa dan luka telah lebih dari 

ribuan orang dan telah meluluhlantakan puluhan ribu bangunan yang meliputi 

sarana umum, gedung pemerintahan dan rumah penduduk. Kejadian ini 

menimbulkan rangkaian persoalan yang cukup kompleks bagi korbannya. 

Mayoritas masyarakat kehilangan anggota keluarga dan secara ekonomi 

mengalami kehancuran, karena masyarakat kehilangan aset keluarga yang 

meliputi harta benda, ternak, dan rumah. Pasar tradisional rusak, sehingga 

mengganggu produktivitas para pedagang. Pelaku industri rumah tangga tidak 

lagi berjalan karena rumah dan tempat usaha yang hancur. Akibatnya sebagian 

korban tidak memiliki sumber penghasilan yang pasti dan banyak kepala keluarga 

yang kehilangan pekerjaan (Walhi Jogja, Kamis 9 Novemer 2009). 

Gejala PTSD yang nampak di lapangan dialami oleh anak lelaki berusia 6 

tahun yang tinggal di Bantul. Anak tersebut tidak mau kembali ke rumah ayahnya 

di desa Paten-Bantul. Anak tersebut memilih tinggal di rumah neneknya bersama 

dengan ibunya. Setiap anak tersebut diajak kembali kerumah ayahnya di desa 

paten, anak tersebut akan menangis dan minta pulang ke rumah neneknya di 

Nogosari. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

ibunya, ketika terjadi gempa anak yang tersebut berusia dua tahun nyaris tewas 

akibat reruntuhan tembok rumahnya. Anak tersebut dan ibunya tidak bisa lari 

keluar karena posisi mereka terkunci dikamar. Berutung pintu kamar tersebut 

roboh secara diagonal sehingga anak tersebut dan ibunya berlindung bisa 

berlindung dicelah bawah robohan pintu. Beberapa anggota keluarga yang lain 

yang tinggal dirumah yang sama menjadi korban tewas akibat tertimpa 

tembok rumah yang roboh.  Ibu korban mengaku, bahwa beliau tidak takut 
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kembali ke rumah lamanya, hanya jantungnya sering berdetak lebih kencang jika 

disana. Jika turun hujan lebat, petir yang bersuara keras dan mendengar bunyi 

ambulans korban akan merasa takut dan was-was. Hal serupa juga dialami oleh 

beberapa responden lain penelitian dalam ini. 

Gempa DIY telah berlalu selama empat tahun, namun trauma psikologis 

yang dialami korban belum sepenuhnya hilang. Berdasarkan informasi, tiga santri 

panti asuhan Amanah desa Trimulyo Jetis Bantul, jatuh pingsan setelah terjadi 

gempa berkekuatan 4 SR pada Kamis, 11 Maret 2010. Sesaat setelah terjadi 

guncangan, para santri berteriak histeris, karena teringat kembali pada kejadian 

tahun 2006. Mayoritas santri panti tersebut merupakan korban dari gempa 

tahun 2006. Kejadian yang dialami oleh para santri di panti asuhan Amanah  

disebabkan karena trauma pada kejadian gempa tahun 2006 masih tetap ada. 

Mayoritas anak-anak panti asuhan tersebut melihat orangtua tewas akibat 

tertimpa reruntuhan ketika gempa tahun 2006 terjadi (Kedaulatan Rakyat, 13 

Maret 2010). Pada umumnya trauma yang muncul setelah bencana terjadi, akan 

nampak pada masa mendatang. Trauma yang dialami oleh individu secara tidak 

sadar masih dapat berkembang menjadi gangguan-gangguan yang lain, yang 

akan terlihat dalam waktu yang cukup jauh di masa depan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi 

penelitian, gejala post traumatic stress disorder masih dialami oleh beberapa 

individu. Di lokasi penelitian terdapat seorang wanita yang tidak mau masuk ke 

kamar atau akan berteriak histeris jika melihat kamarnya. Hal ini disebabkan 

ketika kejadian gempa tahun 2006, korban berada di kamar dan korban sempat 

tertimpa oleh reruntuhan tembok kamar wanita tersebut. Kasus lain yang terjadi 

desa yang sama adalah seorang wanita yang sekarang tinggal sendiri di rumah 

yang terbuat dari bambu. Wanita tersebut tidak mau tinggal dengan keluarganya 

di rumah yang terbuat dari tembok. Korban gempa tersebut lebih memilih untuk 
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tinggal sendirian di rumah bambu, karena dianggap lebih aman jika terjadi 

kembali.  

Trauma psikologis muncul sebagai manifestasi dari pengalaman yang 

mengerikan. Penderitanya adalah mereka yang merupakan korban yang hidup, 

yang secara fisik selamat, tetapi secara mental berada dalam tekanan psikologis 

dan terus berada dalam keadaan tersebut. Badan kesehatan dunia (WHO) 

memperkirakan bahwa dalam setiap bencana, sebanyak 50 % korban selamat 

akan mengalami trauma psikologis. Bentuk-bentuk trauma psikologis ini 

bervariasi, mulai dari bentuk yang ringan hingga yang paling berat. Gangguan 

yang tergolong ringan meliputi kecemasan, sedangkan paling berat adalah post-

traumatic stress disorder (PTSD). Bebarapa kasus ancaman bunuh diri bisa juga 

terjadi pada mereka yang memiliki rasa bersalah yang cukup besar karena tidak 

dapat menolong keluarganya ketika bencana terjadi, kehilangan pekerjaan dan 

kehilangan meteri yang dimiliki seperti rumah. Trauma psikologis ini biasanya 

muncul setelah dua hingga tiga hari pasca bencana  atau bisa bertahan hingga 

beberapa bulan setelah kejadian (Zaluchu, 2009). 

Faktor lain yang menyebabkan munculnya gejala post partum depression 

adalah faktor obstetrik dan genekologi. Faktor ini meliputi pengalaman 

keguguran, lamanya waktu persalinan dan intervensi medis yang dilakukan 

selama proses persalinan. Diduga semakin besar trauma fisik yang ditimbulkan 

pada saat melakukan proses persalinan, maka semakin besar pula trauma psikis 

yang muncul dan kemungkinan perempuan yang bersangkutan akan mengalami 

PPD. Jenis persalinan merupakan salah satu bentuk intervensi medis yang bisa 

menimbulkan trauma pada ibu yang melahirkan (Yanita dan Zamralita, 2001, h. 

41). Jenis persalinan yang sudah dikenal ada dua macam persalinan, yaitu 

persalinan normal (lewat vagina) dan persalinan caesar. Proses persalianan lewat 
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vagina dikenal dengan persalinan normal atau alami. Sedangkan pada persalinan 

caesar, yaitu proses persalianan bayi dikeluarkan dari perut melalui 

Mayoritas wanita memilih untuk melahirkan secara normal dan dokter 

umumnya menyarankan dan mengusahakan agar calon ibu dapat melakukan 

persalinan secara normal. Kelebihan persalinan normal adalah risiko komplikasi 

lebih rendah, biaya yang tidak terlalu mahal, proses penyembuhan yang lebih 

cepat dan disamping itu wanita bisa merasakan perjuangan seorang ibu dalam 

melahirkan anaknya. Pada kelahiran normal, para ibu akan mengalami kontraksi 

yang disebabkan karena janin dalam kandungan mencari jalan untuk keluar. 

Namun, tidak jarang proses persalinan mengalami hambatan dan harus melalui 

operasi. Berdasarkan penelitian, sekitar 20% persalinan harus dilakukan dengan 

operasi, baik dengan pertimbangan untuk keselamatan ibu dan janinnya atau 

karena keinginan pasien. Ibu akan merasakan ketegangan ketika operasi caesar 

dilakukan secara mendadak, setelah proses persalinan alami yang sedang 

berlangsung mengalami hambatan (Kasdu, 2003, h. iii).  

Tindakan medis ini hanya dilakukan jika ada masalah dalam proses 

kelahiran yang bisa mengancam keselamatan ibu dan janin. Misalnya, bayi terlilit 

tali pusar, jalan lahir tertutup plasenta sehingga jalan lahir macet, pre-eklamsia, 

janin dalam posisi sungsang, serta terjadi perdarahan sebelum proses persalinan. 

Namun saat ini persalinan caesar meningkat jumlanya. Menurut WHO (badan 

kesehatan dunia), memperkirakan angka persalinan caesar di Asia sekitar 

sepuluh hingga 15%, dibandingkan dengan prosentase di Britania Raya 20%, di 

Amerika Serikat 23%, dan di Kanada 21% (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 89). 

Bila ibu mengalami proses melahirkan yang sulit sebelum memutuskan 

untuk menjalani operasi, maka ibu sudah lemah dan lelah untuk menjalani 

operasi. Kelelahan dan ketidakberdayaan ibu selama proses melahirkan, bisa 

mempengaruhi munculnya post partum depression. Pemicu munculnya post 
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partum depression pada ibu yang melahirkan caesar adalah proses penyembuhan 

setelah persalinan caesar lebih lama, sehingga waktu yang digunakan ibu baru 

untuk menyesuaikan diri dengan perannya bisa tertunda. Selain menyesuaikan 

dengan peran baru dan penyembuhan pasca operasi. Kondisi ini membuat tugas 

dan beban ibu semakin berat (Marshall, 2004, h. 74).  

Saat berada di lapangan, peneliti mendapatkan informasi mengenai 

permasalahan yang timbul setelah seorang ibu melahirkan secara caesar. Peneliti 

mendapatkan informasi, bahwa ada sebuah keluarga yang harus menjual 

rumahnya secara murah supaya bisa mengeluarkan bayinya dari rumah sakit. 

Pria yang menjadi kepala kelurga tersebut bekerja sebagai petani, dengan hidup 

sedikit kekurangan. Tetapi janin yang dikandung oleh isterinya terlilit tali pusar, 

sehingga dokter membantu kelahiran dengan persalinan caesar. Namun ayah 

bayi tersebut tidak memiliki biaya untuk persalinan caesar. Isteri petani tersebut 

bisa pulang, namun bayinya belum bisa dibawa pulang. Setelah melahirkan 

secara caesar, ibu bayi tersebut berusaha mencari pinjaman uang dari 

tetangganya untuk membawa pulang bayinya. Karena usaha yang dilakukan 

pasangan suami isteri tersebut belum membuahkan hasil, maka akhirnya 

pasangan tersebut memutuskan untuk menjual rumahnya, dengan harga lebih 

murah. Bayi yang dirumah sakit bisa dibawa pulang, namun keluarga tersebut 

tidak memiliki rumah. Penyesuaian fisik, dan luka bekas operasi belum sembuh, 

namun masalah ekonomi sudah harus dihadapi. Secara tidak langsung, 

persalinan caesar bisa memicu munculnya gejala-gejala post partum depression. 

Kombinasi dari permasalahan ekonomi, kelelahan fisik, penyesuaian dengan 

bekas operasi caesar dan proses penyesuaian sebagai ibu, dapat memicu 

munculnya masalah pskologis yang lain seperti gejala post partum depression. 
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Diasumsikan bahwa gejala PTSD yang dialami oleh individu setelah 

mengalami peristiwa traumatic bersifast presisten dan menetap. Tanpa disadari  

gejala PTSD yang menetap tersebut bisa menjadi risiko munculnya gangguan 

psikologis yang lain seperti gangguan perilaku, depresi dan munculnya post 

partum depression khusus pada ibu yang beru melahirkan. Berdasarkan uraian di 

atas, menarik untuk diteliti apakah ada hubungan antara gejala Post-traumatic 

stress disorder dengan Post-Partum Depression (PPD). Selain itu penulis juga 

ingin mengetahui apakah ada perbedaan PPD oleh ibu yang menjalani proses 

persalinan normal dan proses persalinan caesar. Karena dalam proses persalinan 

caesar ibu, memerlukan penyesuaian yang lebih banyak, tidak hanya peran baru 

sebagai ibu, tetapi juga memerlukan waktu yang lebih lama dalam hal 

mengembalikan bentuk tubuh semula dan proses pemulihan pasca operasi.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan 

gejala Post-Partum Depression (PPD) pada ibu-ibu yang tinggal di daerah 

pasca gempa.  

2. Tujuan penelitian yang lain, adalah melihat apakah ada perbedaan gejala 

Post-Partum Depression  antara ibu yang melahirkan normal dengan 

persalinan caesar.  
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C. Mafaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberi sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan Psikologi, khususnya Psikologi Kesehatan dan Psikologi 

Klinis dalam upaya pencegahan munculnya gejala  post partum depression 

pada ibu yang pernah mengalami bencana. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

mengurangi dan mencegah angka terjadinya post partum depression.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Gejala Post-Partum Depression (PPD) 

Menurut Carolan 1999, gangguan psikologis yang dialami oleh wanita 

setelah melahirkan terbagi menjadi tiga, yang paling ringan adalah baby blues, 

kemudian post partum depression dan yang terberat adalah post partum 

psychosis. Baby blues ditandai dengan munculnya gejala-gejala seperti sering 

merasa sedih, mudah marah, dan kondisi emosi yang tidak stabil, akan tetapi 

baby blues tidak berbahya, karena akan hilang dalam beberapa hari. Umumnya 

dialami oleh wanita setelah dua hari hingga seminggu setelah kelahiran, dan 

hampir sebagian besar ibu setelah melahirkan mengalami baby blues (Oktavia 

dan Basri, 2003 h. 15). Jika waktu tersebut juga tidak hilang bahkan berlangsung 

lebih dari rentang waktu biasanya, ada yang sampai enam bulan, dan intensitas 

munculnya gejala terjadi secara konstan dan terus menerus maka artinya ibu 

tengah mengalami depresi dalam bentuk yang lebih serius yang disebut dengan 

post partum Depression (PPD). Post partum Depression ini konon mendera satu 

dari sepuluh wanita baru melahirkan (Judhita dan Cynthia, 2009 h.103; Hadi, 

2004, h. 73).  
Bentuk gangguan psikologis yang terberat bisa membuat penderitanya 

mengalami putus total dengan realita, dan ini dikenal sebagai psikosis pasca-

melahirkan atau Postpartum psychosis (Hogg dan Blau, 2002 h.211). Post partum 

psychosis kemungkinan terjadinya sangat kecil, menurut Kruckman dalam 

penelitian Yanita dan Zamralita (2001, h. 36) kemungkinan terjadinya satu dari 

seribu kelahiran. Gangguan ini umumnya dialami oleh wanita yang sebelumnya 

mengalami ganguan psikiatris seperti skizofrenia. Gangguan ini ditandai dengan 

munculnya perubahan mood yang drastis, kebingungan, kelelahan, perasaan 

berguna, hiperaktif dan disertai dengan delusi dan halusinasi. 
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1. Pengertian Gejala Post Partum Depression 

Depresi adalah keadaan kemurungan, kesedihan, dan kepatahan 

semangat yang ditandai dengan perasaan yang tidak tepat, menurunnya kegiatan 

dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Pada kasus patologis, 

merupakan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang, disertai 

dengan menurunnya nilai diri, delusi ketidaktepaan, tidak mampu dan putus asa 

(Chaplin, 1999, h. 130). 

Dalam Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder fourth 

edition- text revision, depresi termasuk dalam gangguan suasana hati (Mood 

Disorder). Gangguan suasana hati atau mood disorder mengacu pada pengertian 

emosi yang bertahan lama, yang mewarnai kehidupan manusia serta melibatkan 

depresi maupun kegembiraan (mania). Depresi yang paling sering didiagnosis 

dan paling berat adalah episode depresif mayor atau berat (Major Depressive 

episode). Episode depresif mayor adalah pengalaman depresi yang paling umum 

dan paling berat, gejala fisiknya meliputi perubahan berat badan secara drastis, 

hilangnya nafsu makan, retardasi psikomotor, mengalami gangguan tidur, 

kehilangan energi, kelelahan, dan munculnya gangguan fisik. Secara psikologis 

orang yang depresi mengalami kesedihan mendalam disertai kemurungan, 

kehilangan minat pada kesenangan, hobi, munculnya perasaan bersalah 

berlebihan, merasa tidak berguna, sulit untuk berkonsentrasi, tidak mampu 

mengambil keputusan, pesimis untuk mengadapi masa depan. Gejala ini 

berlangsung minimal dua minggu (DSM VI-TR, 2000, H. 349-350). 

Post partum depression adalah gangguan depresi mayor yang terjadi 

masa pasca persalinan (Post-partum). Post-partum adalah istilah yang digunakan 

untuk mencirikan kondisi normal maupun patologis, sesudah kelahiran bayi 

(Chaplin,1999, h.377). Berdasarkan DSM IV-TR, waktu terjadinya post partum 

depression adalah sekitar empat minggu setelah persalinan. Namun gangguan ini 
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juga dapat terjadi pada rentang waktu dua minggu sampai 12 bulan pasca 

persalinan dan dan sering terjadi pada rentang waktu tiga sampai enam bulan 

pasca persalinan (Oktavia dan Basri, 2003, h.17).  

Post partum depression merupakan gangguan psikologis, yang gejala 

awalnya muncul pada minggu kedua setelah kelahiran, dan berlanjut sampai 

minggu keempat. Bentuk dari Post partum depression seperti kesedihan yang 

sangat dalam tanpa sebab, sering menangis, merasa tidak berdaya, insomnia, 

lemah, kecemasan berlebihan pada kondisi bayi, mudah tersinggung, pikiran 

yang menakutkan mengenai keadaan bayi sering muncul, berkurangnya selera 

makan, rendahnya harga diri, hilangnya antusiasme, berjarak dengan pasangan 

dan bayi, perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan anak disetai dengan hilangnya 

keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Gejala-gejala di 

atas bisa muncul pada minggu kedua setelah melahirkan bahkan dalam beberapa 

bulan setelah persalinan (Hogg dan Blau, 2002, h.211; Yanita dan Zamralita, 

2001, h. 35). 

Postpartum depression merupakan istilah yang digunakan untuk masalah 

emosional yang terjadi pada seorang wanita yang melahirkan dan merupakan 

masalah yang cukup serius sehingga memerlukan bantuan dari tenaga 

profesional. PPD adalah bentuk gangguan yang terkenal dari postpartum disorder 

(Whalley, dkk, 2008, h. 229). Rentang waktunya mulai dari dua minggu hingga 

enam bulan setelah melahirkan. Prosentase kejadian satu dari sepuluh wanita 

yang baru melahirkan bisa mengalaminya (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 105). 

Berdasarkan sumber pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Postpartum depression adalah gangguan mental yang dialami oleh ibu yang baru 

melahirkan dalam bentuk kesedihan mendalam, kehilangan minat untuk 

berhubungan dengan orang lain, gangguan tidur, lemah, sensitif, gangguan 

sulit berfikir, kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas, dan memiliki perasan 
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ingin menyakiti dirinya dan anaknya. Gangguan ini muncul pada minggu kedua 

setelah kelahiran hingga 12 bulan pasca kelahiran. 

2. Faktor-faktor Penyebab Gejala Post Partum Depression 

Faktor-faktor yang diduga berperan dalam munculnya gejala post partum 

depression adalah faktor biologis (hormonal), faktor obstetrik dan genekologik, 

faktor psikis selama kehamilan, faktor sosial ekonomi, kondisi-kondisi yang 

menimbulkan stres selama rentang kehidupan dan faktor latar belakang sosial 

perempuan yang bersangkutan (Judhita dan Cynthia , 2009, h.104; Yanita dan 

Zamralita, 2001 h. 36). 

Faktor biologis yang dapat memundulkan gejala post partum depression 

adalah faktor hormonal. Ketika wanita hamil hormon estrogen, progesteron 

cukup tinggi. Selain kedua hormon yang telah disebutkan di atas, terdapat satu 

hormon yang tinggi pada saat kehamilan yaitu hormon endofrin. Hormon 

endofrin ini merangsang munculnya perasaan senang dan kenyamanan saat 

kehamilan. Akan tetapi beberapa menit setelah bayi dilahirkan, hormon estrogen 

dan progesteron akan turun drastis digantikan dengan munculnya hormon 

prolaktin. Begitupula dengan hormon endofrin yang menurun secara drastis dan 

dapat menyebabkan kemurungan disertai dengan perubahan suasana hati 

seseorang menjadi berubah-ubah. (Yanita dan Zamralita, 2001 h. 36 ; Whalley, 

dkk, 2008, h. 227; Matlin, 2008, h. 345). Wanita  yang peka terhadap PMS (Pre-

menstruation Syndrome) akan mudah mengalaminya, karena hormon para wanita 

tersebut peka untuk terombang-ambing (Hogg dan Blau, 2002 h. 210). Menurut 

Judhita dan Cynthia (2009, h. 107) wanita yang pernah mengalami kesakitan 

sebelum menstruasi berisiko terhadap post-partum depression setelah ia 

menjalani proses persalinan. Akan tetapi faktor hormonal tidak terlalu kuat, 

karena faktor sosial lebih memiliki peran penting pada munculnya gejala post 

partum depression. 
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Matlin (2008, h. 345) berpendapat faktor hormonal dapat memicu 

munculnya gejala post partum depression, namun tidak terlalu kuat. Karena 

faktor sosial ekonomi lebih berpengaruh pada munculnya gejala post partum 

depression. Faktor sosial yang dimaksud, berkaitan dengan dukungan sosial yang 

didapat dari suami dan keluarga besarnya. Dukungan sosial yang dapat dapat 

meringankan stres yang dialami oleh wanita akibat proses melahirkan dan 

penyesuaian terhadapa peran baru sebagai ibu (Oktavia dan Basri, 2003, h. 16). 

Selain dukungan sosial, faktor lingkungan tempat tinggal dan budaya turut 

berpengaruh pada munculnya gejala post partum depression. Persoalan ekonomi 

yang dialami oleh wanita saat kehamilan dan setelah proses kelahiran, turut 

berpengaruh mempengaruhi munculnya gejala post partum depression (Judhita 

dan Cinthia, 2009, h. 109).  

Kondisi psikis selama kehamilan juga bisa memicu munculnya gejala post 

partum depression setelah melahirkan. Wanita yang mengalami tekanan selama 

kehamilan karena permasalahan perkawinan, perasaan sedih atau tidak bahagia 

pada kehamilan yang dialami maka dpat menimbulkan stres selama kehamilan. 

Stres selama kehamilan akan berpengaruh pada hubungan ibu dan janin, menjadi 

kurang dekat. Hal ini menyebabkan ibu kurang perhatian pada kondisi janin, dan 

kurang mempersiapkan kelahiran dengan baik. Kondisi seperti ini, akan biasanya 

akan mempengaruhi kondisi ibu setelah melahirkan (Judhita dan Cynthia, 2009, 

h. 109). 

Munculnya gejala post partum depression disebabkan oleh faktor 

obstetrik dan genekologik. Faktor obstetri dan genekologi ini meliputi 

pengalaman keguguran, lamanya waktu persalinan, intervensi medis yang 

digunakan selama proses persalinan. Diduga semakin besar trauma fisik yang 

ditimbulkan pada saat melakukan proses persalinan, maka semakin besar pula 

trauma psikis yang muncul dan kemungkinan perempuan yang bersangkutan 
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mengalami depresi pasca melahirkan (Yanita dan Zamralita, 2001, h. 41 ;  Judhita 

dan Cynthia , 2009, h.107).  

Faktor lain yang diasumsikan dapat memicu munculnya gejala post 

partum depression adalah kondisi-kondisi yang menimbulkan stres selama 

rentang kehidupan. Wanita yang pernah mengalami pengalaman masa kecil yang 

tidak menyenangkan atau tidak enak, menjadikan ibu begitu ketakutan jika 

kejadian yang menakutkan tersebut dialami oleh anaknya kelak. Beberapa 

wanita memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan selama kehidupannya, 

baik selama kehamilan maupun pada waktu kecil. Wanita cenderung untuk 

menyimpan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi dirinya dan cenderung 

tidak bisa melupakan (Matlin, 2008, h. 345; Judhita dan Cynthia, 2009, h.104).  

Sejarah psikopatologi seperti pengalaman trauma dan depresi mempengaruhi 

munculnya post partum depression selanjutnya. Salah satu pengalaman yang 

tidak menyenangkan adalah penolakan dari ibu. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Hammen pada tahun 1987, anak yang lahir dari seorang ibu yang 

mengalami post partum depression, maka ketika melahirkan kelak juga memiliki 

kemungkinan untuk mengalami post partum depression (Rahman,dkk, 2002, h. 

53). Akantetpi kepribadian dari perempuan tersebut cukup berpengaruh pada 

munculnya gejala post partum depression. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga 

kelompok faktor penyebab munculnya gejala post partum depression yaitu faktor 

biologis, faktor sosial ekonomi, dan faktor psikologis. Faktor yang pertama adalah 

biologis, berkaitan dengan hormon, yang meliputi perubahan kadar hormon 

estrogen, progresteron, endofrin secara drastis dan juga adanya riwayat PMS 

menstrual syndrome). Faktor  yang kedua adalah faktor sosial ekonomi terkait 

dengan adanya dukungan sosial suami dan lingkungan, adanya teman untuk 

berbagi cerita, perkawinan yang bermasalah, dan ketidaksiapan ekonomi. Faktor 
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yang ketiga adalah faktor psikologis juga menjadi penyebab munculnya gejala 

post partum depression seperti trauma pada proses persalinan, pengalaman 

keguguran, tekanan selama masa kehamilan, memiliki pengalaman depresi, 

melahirkan sebelumnya, dan adanya kondisi-kondisi yang menimbulkan stres 

selama rentang kehidupan.  

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada faktor psikologis. 

Dimana faktor psikologis ini mencakup dua hal yaitu kondisi-kondisi yang 

menimbulkan stres selama rentang kehidupan dan intervensi medis selama 

proses persalinan. Kondisi yang menimbulkan stres selama rentang kehidupan 

yang dimaksud adalah kondisi yang berkaitan dengan peristiwa traumatik yang 

pernah dialami oleh ibu selama rentang kehidupannya seperti bencana alam. 

Sedangkan pada faktor intervesi medis meliputi proses selama persalinan, yaitu 

berkaitan dengan jenis persalian yang dilalui oleh ibu. 

3. Gejala-Gejala Post Partum Depression 

Gejala post partum depression dalam DSM VI-TR adalah sebagai berikut 

sedih, keadaan depresi. anhedonia atau kehilangan minat dan kesenangan untuk 

beraktivitas, berkurangnya nafsu makan yang menyebabkan kehilangan berat 

badan atau nafsu makan meningkat disertai berat badan bertambah, gangguan 

atau kesulitan dalam tidur, gangguan psikomotor, perubahan dalam aktivitas, 

menjadi lesu, malas atau gelisah, kehilangan energi, kelelahan yang berlebihan 

walaupun tidak melakukan banyak aktivitas, konsep diri yang negatif, perasaan 

tidak berharga dan perasaan bersalah, kemampuan untuk berkonsentrasi dan 

berfikir berkurang dan adanya keinginan untuk bunuh diri (DSM VI-TR, 2000, H. 

349-350). 

Gejala post partum depression  pada umumnya dialami oleh satu dari 

sepuluh wanita yang baru melahirkan. Kondisi ini dapat membuat penderitanya 

merasa tidak enak badan, lesu, susah berkonsentrasi, tidur berlebihan, sulit 
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tidak nafsu makan atau makan yang berlebihan, mudah tersinggung, mudah 

menangis atau merasa sedih tanpa sebab, gelisah, khawatir menyakiti si kecil, 

kecapaian, hilangnya ketertarikan terhadap hidup merasa hidupnya tidak 

menyenangkan, energi dan motivasi berkurang sehingga sulit untuk melakukan 

kegiatan, merasa tak berharga, bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti diri 

sendiri dan merasa bersalah yang berlebihan karena ketidakmampuannya 

dan Cynthia, 2009, h.104). 

Gejala post partum depression yang dialami oleh wanita setelah 

melahirkan, muncul dalam beberapa gejala seperti perasaan sedih yang 

mendalam terus-menerus, kurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, 

kecemasan yang berlebihan mengenai keadaan bayi, merasa tidak berguna, 

merasa bersalah, mengalami gangguan tidur, gangguan makan, kesulitan untuk 

berfikir dan berkonsentrasi, muncul keinginan untuk menyakiti dirinya dan 

bayinya (Yanita dan Zamralita, 2001, h. 35). 

Berdasarkan uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa gejala-gejala PPD 

meliputi kesedihan yang sangat dalam tanpa sebab, sering menangis dan merasa 

tidak berdaya, insomnia, lemah, cemas sekaligus takut, mudah tersinggung, 

obsesi dan pikiran yang menakutkan terus muncul, berkurangnya selera makan, 

rendahnya harga diri, hilangnya antusiasme, berjarak dengan pasangan dan bayi, 

perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan anak disertai dengan hilangnya 

keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan, kehilangan 

minat pada kesenangan, hobi, tidur berlebihan, dan terbangun ketika tidur, 

kehilangan energi, kelelahan, keletihan, munculnya perasaan bersalah 

berlebihan dan merasa tidak berguna, kesulitan berfikir, tidak mau menyusui, 

berkonsentrasi dan mengambil keputusan, dan muncul keinginan untuk bunuh 

diri.  
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B. Gejala Post Traumatic Stress Disorder 

1. Pengertian Gejala Post Traumatic Stress Disorder 

Istilah stres berasal dari bahasa latin yaitu berasal dari kata stringere 

yang mempunyai arti ketegangan dan tekanan. Stres merupakan reaksi yang 

tidak diharapkan yang muncul karena tingginya tuntutan lingkungan terhadap 

individu. Harmoni atau keseimbangan antara kakuatan dan kemampuannya 

menjadi terganggu. Jika stres menggangu fungsi diri seseorang, maka dinamakan 

distres. Distres kebanyakan dirasakan oleh individu jika menghadapi situasi yang 

menekan dan berlangsung secara terus menerus baik karena tugas yang terlalu 

berat atau stres akibat trauma (Wangsa, 2009, h. 15). 

Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder fourth edition- text 

revision mendiskripsikan gangguan emosional yang mengikuti peristiwa 

traumatik dan ekstrim disebut Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).  Peristiwa 

traumatik tersebut dapat dialami oleh subjek secara langsung atau pada orang 

lain yang berhubungan dengan dirinya.  

Menurut DSM IV-TR, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) termasuk 

dalam gangguan kecemasan (Anxiety Disorder). Gangguan stres pasca trauma 

merupakan gangguan emosional yang menyebabkan distres, yang bersifat 

menetap, yang terjadi setelah mengalami peristiwa traumatik yang membuat 

individu tidak berdaya atau ketakutan. Korban merasa mengalami kembali 

trauma itu, menghindari segala stimulus yang terkait dengan peristiwa traumatik 

tersebut, dan memiliki kewaspadaan yang meningkat. PTSD merupakan respon 

ekstrem terhadap suatu stressor yang berat, termasuk meningkatnya 

kecemasan, penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan trauma dan 

tumpulnya reaksi emosional (Davidson, dkk, 2006, h. 223) 

Dari uraian di atas PTSD adalah gangguan psikologis yang terjadi pasca 

mengalami peristiwa trauma yang dapat menyebabkan distress, dan umumnya 
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bersifat menetap. Peristiwa traumatik tersebut menyebabkan korban / individu 

tidak berdaya,  meningkatnya kecemasan, penghidaran terhadap stimuli dan 

tumpulnya reaksi emosional. Peristiwa traumatik tersebut bisa dialami oleh 

individu secara langsung, maupun orang lain yang berkaitan dengan dirinya. 

Dalam peneitian ini yang dimaksud dengan post traumatic stress disorder yang 

akan diteliti bukan diagnosa ahli mengenai post traumatic stress disorder tetapi 

gejala yang muncul atau dialami seseorang berkaitan dengan simtom post 

traumatic stress disorder. 

2. Simtom-simtom  Post Traumatic Stress Disorder  (PTSD) 

Menurut Diagnostic and statistical Manual of mental disorder fourth 

edition text revision kriteria PTSD meliputi pemaparan pada suatu kejadian 

traumatik yang menyebabkan ketakutan ekstrem, kejadian tersebut dialami 

ulang baik dalam bentuk ingatan atau mimpi-mimpi, orang yang bersangkutan 

akan menghindari stimuli yang diasosiasikan dengan trauma dan memiliki 

ketumpulan responsivitas dan muncul simtom-simtom ketegaran yang 

berlebihan seperti terkejut atau menangis yang berlebihan ( DSM IV-TR, 2000, H, 

467-468; Davidson, dkk, 2006, h. 224 ; Durand dan Barlow, 2006, h.201 ). 

Kriteria yang pertama adalah terpapar kejadian traumatik, dimana orang 

mengalami, menyaksikan atau dihadapkan pada situasi yang melibatkan 

peperangan, bencana alam, pemerkosaan, ancaman serius pada orang yang 

dicintai, kematian, ancaman kematian, atau penyakit parah, dimana orang yang 

mengalaminya merasa tidak berdaya, takut untuk menghadapi situasi traumatik 

tersebut. Pada saat terlibat pada kejadian traumatik tersebut, orang merasakan 

ketakutan, ketidakberdayaan dan perasaan ngeri (Durand dan Barlow, 2006, 

h.201). Akibat kejadian traumatik, korban mengalami ketakutan ekstrim, sulit 

untuk berkonsentrasi, impulsif, dan mudah terkejut. 
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Simtom-simtom PTSD berdasarkan DSM IV-TR PTSD dikelompokan dalam 

tiga katagori utama. Diagnosis ini meliputi mengalami kembali kajadian 

traumatis, pengalaman penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan kejadian 

terkait / mati rasa dalam responsivitas dan simtom-simtom peningkatan 

ketegangan. Kondisi seperti ini berlangsung lebih dari satu bulan (DSM IV-TR, 

2000, H, 467-468 ; Davidson, dkk, 2006, h. 225). 

Pada kelompok simtom yang pertama adalah individu mengalami 

kembali kejadian traumatik. Individu kerap teringat pada kejadian traumatik dan 

mengalami mimpi buruk tentang peristiwa traumatik yang dialami. Penderitaan 

emosional yang mendalam ditimbulkan oleh stimuli yang meyimbolkan kejadian 

tersebut seperti suara petir, sirine ambulans, tayangan bencna di TV dan tanggal 

kejadian peristiwa traumatik (Davidson, dkk, 2006, h. 225). Kejadian traumatik 

itu dialami kembali, dengan cara memunculkan ingatan yang menimbulkan stres 

terjadi berulang-ulang termasuk ingatan tentang berbagai gambaran, pikiran 

mengenai kejadian, mimpi tentang kejadian traumatik menimbulkan distress 

yang berulang-ulang, adanya perasaan bahwa kejadian tersebut akan terulang 

lagi, termasuk ilusi, halusinasi dan flash back, reaksi fisiologis terhadap stimulus 

yang mengingatkan kita tentang kejadian traumatik tersebut (DSM IV-TR, 2000, 

H, 467-468 ;  Durand dan Barlow, 2006, h.201). 

Simtom utama yang kedua adalah perilaku menghindar terhadap 

yang berkaitan dengan trauma dan pematirasaan. Orang yang bersangkutan 

berusaha menghindari untuk berfikir tentang trauma atau stimuli yang 

mengingatkan pada kejadian tersebut. Mati rasa adalah menurunnya 

pada orang lain, suatu keterpisahan dan ketidakmampuan untuk merasakan 

berbagai emosi positif.  Simtom utama yang ktiga adalah peningkatan 

mencakup sulit tidur, sulit berkonsentrasi, waspada yang berlebihan dan respon 

terkejut yang berlebihan dan gejala arousal yang meningkat, bersifat presisten 
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(DSM IV-TR, 2000, H, 467-468 ; Davidson, dkk, 2006, h. 224 ; Durand dan Barlow, 

Barlow, 2006, h.201 ). 

Diagnosis gangguan post traumatic stress disorder menurut PPDGJ – III 

adalah sebagai berikut munculnya bayang-bayang atau mimpi-mimpi tentang 

kajadian traumatik secara berulang-ulang kembali (flashback), dan kelainan 

tingkah laku semuanya dapat mewarnai diagnosis namun tidak khas. Suatu gejala 

menahun yang terjadi secara perlahan setelah stres yang luar biasa, misalnya 

beberapa puluh tahun setelah trauma yang dialami (Maslim, 2001, h. 79). 

Masalah lain yang sering dihubungkan dengan PTSD adalah gangguan 

kecemasan, depresi, kemarahan, rasa bersalah, masalah perkawinan, 

penyalahgunaan zat adiktif, disfungsi seksual, hendaya dalam pekerjaan, muncul 

pikiran untuk bunuh diri dan masalah psikofisiologis yang berhubungan dengan 

stres seperti sakit punggung, sakit kepala, dan gangguan pencernan (Davidson, 

dkk, 2006, h. 224). 

Dari uraian di atas simtom utama untuk Post traumatic stress disorder  

ada tiga, yaitu mengalami kembali kejadian traumatik, pengalaman 

penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan kejadian terkait / mati rasa 

dalam merespon, dan simtom-simtom peningkatan ketegangan. Gejala patologis 

ini terjadi setelah kejadian traumatik yang ekstrem, dimana setelah peristiwa 

tersebut korban kejadian traumatik tersebut, orang merasakan ketakutan, 

ketidakberdayaan, dan merasa ngeri. 

C. Intervensi Medis Saat Persalinan 

Berasal dari susunan katanya, intervensi memiliki makna ikut campur, 

sedangkan medis berati dokter atau tenaga medis (perawat, bidan). Jadi 

medis bisa diartikan sebagai tidakan dokter / tenaga medis (perawat, bidan) 

membantu proses persalinan. Tindakan yang dilakukan oleh dokter / tenaga 
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(perawat, bidan) bisa berarti proses persalinan yang dijalani oleh calon ibu 

(Ibrahim, 2000, h. 282). 

1. Proses persalinan 

Seperti yang diketahui, ada dua cara persalianan, yaitu persalinan lewat 

vagina yang lebih dikenal dengan persalinan normal atau persalinan alami. Jenis 

persalinan lainnya adalah persalinan dengan persalinan caesar, yaitu bayi 

dikeluarkan lewat pembedahan perut. 

a. Persalinan normal 

Kebanyakan calon ibu memilih untuk melahirkan secara normal. Para 

dokter pun biasanya menyarankan dan mengusahakan agar calon ibu dapat 

melakukan persalinan secara normal, selain biaya yang tidak terlalu mahal, 

juga agar calon ibu bisa merasakan perjuangan seorang ibu dalam melahirkan 

anaknya. Pada kelahiran normal, para ibu akan mengalami kontraksi yang 

disebabkan karena janin dalam kandungan mencari jalan untuk keluar. Ketika 

posisi kepala bayi sudah berada di bawah, maka calon ibu akan mulai 

mengejan untuk mendorong bayi keluar. Dari dorongan calon ibu, kepala bayi 

sedikit demi sedikit keluar melalui vagina, hal ini disebut tahap 

permahkotaan (crowning). Setelah tahap permahkotaan, kelahiran akan 

terjadi setelah beberapa kali kontraksi dan mengejan (Judhita dan Cynthia, 

2009, h. 77). Persalinan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang ada 

khusus yang harus dilakukan untuk membantu persalinan normal yang tidak 

lancar. Tindakan khusus adalah tindakan tambahan untuk membantu proses 

persalinan sebelum melakukan operasi caesar. Tindakan ini bisa berupa 

pemberian obat perangsang (hormon oksitosin), yang berfungsi untuk untuk 

memperkuat dan meningkatkan kontraksi di rahim. Tindakan khusus 

berikutnya adalah menggunakan alat bantu persalian seperti forceps, Vacuum 
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sactio, dan epistomi. Forceps adalah alat untuk menarik bayi dengan 

mengaitkannya pada bagian sekitar telinga. Vacuum sactio adalah alat seperti 

karet yang gunanya untuh menarik bayi yang ada di atas cerviks agar mau 

keluar. Epistomi adalah pembedahan yang dilakukan pada bagian bawah 

vagina untuk memperbesar jalan lahir (TriE xs, 2008, h. 114-116) .  

Berdasarkan uraian diatas, bisa disimpulkan persalianan normal 

adalah proses persalinan dimana bayi keluar dari rehim ibu melalui vagina, 

yang didahului dengan kontraksi rahim, walaupun dalam prosesnya 

mengalami tindakan-tindakan khusus seperti forceps, Vacuum sactio, dan 

epistomi. 

b. Persalinan Caesar 

Awalnya opersi caesar dikembangkan sebagai salah satu metode 

modern di bidang kedokteran untuk menurunkan angka kematian ibu akibat 

persalinan. Berbeda dengan kelahiran normal, pada persalinan caesar bayi 

keluar bukan dari vagina, melainkan dari pembedahan di perut. Dokter akan 

melakukan tindakan pembedahan perut dan sayatan di rahim, sehingga bayi 

bisa dikeluarkan dari perut ibu. Persalinan melalui operasi, menurut buku 

obstetrics dan genecology ada empat alasan, yaitu untuk keselamatan ibu dan 

janin ketika persalinan harus berlangsung, tidak terjadi kontraksi, distosia 

(persalinan macet) sehingga menghalangi persalinan alami, dan bayi dalam 

keadaan darurat sehingga harus segera dilahirkan, tetapi jalan lahir tidak 

mungkin dilalui oleh janin (Kasdu, 2003, h. 12). 

Operasi caesar menurut Leon J. Dunn  dalam buku Obstetrics and 

Gynecology disebutkan sebagai cesarean section laparotrachelotomy, atau 

abdominal delivery. Dalam bukunya ia mengartikan sebagai persalinan untuk 

melahirkan janin dengan berat 3500 gram atau lebih, melalui pembedahan di 

perut dengan disayat dinding rahim. Istilah caesar sendiri berasal dari bahasa 
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Latin caedare yang artinya memotong atau menyanyat. Tindakan yang 

dilakukan tersebut bertujuan untuk melahirkan bayi melalui tindakan 

pembedahan dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Menurut 

sejarah operasi caesar, bayi terpaksa dilahirkan dengan persalinan caesar 

apabila persalinan normal tidak bisa dilakuakn dan berisiko tinggi  (Kasdu, 

2003, h.8).   

Menurut Judhita dan Cynthia (2009, h. 89)  dalam bukunya yang 

berjudul Tips Praktis Bagi Wanita Hamil mengatakan bahwa bedah caesar 

(caesarean section atau cesarean section dalam Inggris-Amerika), disebut juga 

dengan C-section (disingkat CS) adalah proses persalinan dengan melakukan 

pembedahan  di mana irisan dilakukan di perut ibu (Laparatomi) dan rahim 

(Histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar umumnya dilakukan 

ketika proses persalian normal melalui vagina tidak memungkinkan, karena 

berisiko pada komplikasi medis lainnya. 

Kelahiran caesar adalah persalinan melalui pembedahan untuk 

mengeluarkan bayi dari rahim ibu lewat suatu irisan atau sayatan pada perut 

bagian bawah dan rahim. Proses ini juga disebut juga dengan caesarean 

section atau C-section. Karena kelahiran caesar merupakan operasi besar, 

biasanya prosedur ini dilakukan bila ada alasan medis. Bila tidak ada alasan 

medis, kelahiran alami lewat vagina lebih aman bagi ibu dan anak 

(Whalley,dkk, 2005, h. 188). 

Jika dari pemeriksaan dokter menunjukan adanya kelainan-kelainan 

pada kehamilan yang dapat mengganggu proses persalinan maka salah satu 

jalan keluarnya adalah operasi caesar. Operasi caesar bisa diprediksi tetapi 

bisa juga tidak terprediksi. Pada proses operasi caesar yang terprediksi lebih 

dulu, maka ada persipan baik fisik dn mental bagi ibu dan keluarga,  dan yang 

utama adalah persiapan biaya (karena biaya cukup banyak). Namun, jika 
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ada kelainan, maka dokter lebih menganjurkan persalinan normal, karena 

baik bagi kesehatan ibu dan bayinya, berisiko rendah dan biayanya lebih 

murah (TriE xs, 2008, h. 99).  

Kesimpulannya, persalinan Caesar adalah proses persalianan bayi 

dengan membuka, atau membuat sayatan pada perut dan dinding rahim. 

Persalinan ini bisa dilakukan karena adanya alasan medis, atau komplikasi 

kehamilan yang menyebabkan persalinan normal atau alami tidak 

memungkinkan untuk dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa ada dua jenis 

persalinan yaitu persalinan normal dan persalinan dengan pembedahan 

caesar. Awalnya tenaga medis akan menganjurkan persalinan dengan proses 

normal. Hingga ketika proses kelahiran normal tidak memungkinkan, baru 

persalinan dengan pembedahan dilakukan. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Persalinan Caesar 

Persalinan melalui operasi, menurut buku obstetrics dan genecology, ada 

empat alasan, yaitu untuk keselamatan ibu dan janin ketika persalinan harus 

berlangsung, tidak terjadi kontraksi, distosia (persalinan macet) sehingga 

menghalangi persalinan alami, dan bayi dalam keadaan darurat sehingga harus 

segera diilahirkan, tetapi jalan lahir tidak mungkin dilalui oleh janin (Kasdu, 2003, 

h. 12). Persalian caesar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari janin dan 

faktor dari ibu. 

Tindakan operasi dilakukan karena keadaan janin, seperti janin yang 

terlalu besar, kelainan letak bayi, Janin abnormal,  faktor placenta, kelainan tali 

pusat, dan bayi kembar.  Bayi terlalu besar lebih disebut giant baby, 

bayi sulit keluar dari jalan lahir. Janin abnormal juga menyebabkan persalinan 

normal sulit untuk dilakukan. Selain giant baby, janin yang sakit atau abnormal 

pada umumnya dilahirkan secara caesar. Janin sakit atau abnormal, misalnya 
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kelainan Rh, kerusakan genetik, dan hidropcephalus, dapat menyebabkan dokter 

memutuskan untuk melakukan operasi. Persalinan caesar juga disebabkan 

faktor kelainan letah bayi didalam kandungan (Kasdu, 2003, h. 13). 

Pada kelainan letak bayi ada dua macam, yaitu letak lintang dan letak 

sungsang. Letak lintang kelainan yang sering terjadi adalah letak lintang atau 

miring . Letak yang demikian yang menyebabkan poros janin tidak sesuai dengan 

dengan arah atau jalan lahir. Biasanya letak kepala bayi di bokong. Kelainan ini 

terjadi karena adanya kelainan bentuk rahim. Pada letak sungsang tiga hingga 

lima persen bayi harus lahir dengan posisi sungsang, yaitu letak janin di dalam 

rahim memanjang di bagian atas rahim (TriE xs, 2008, h. 100-101). 

Pada kasus kelainan plasenta yang menyebabkan keadaan gawat darurat 

bagi ibu dan janin, persalinan caesar merupakan jalan terbaik.  Kelainan plasenta 

ini meliputi faktor placenta juga menyebabkan persalinan normal tidak dapat 

dilakukan, yaitu plasenta previa, plasenta lepas, plasenta accrete, vasa previa.  

Plasenta previa adalah salah satu gangguan tali pusat, adalah plasenta previa. 

Posisi plasenta terletak dibawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh jalan 

lahir. Tentu hal ini menyebabkan kepala bayi tidak bisa turun dan masuk ke jalan 

lahir. Bayi dengan plasenta previa biasanya memiliki letak sungsang. Keadaan ini 

menyulitkan untuk dilakukan persalinan normal. Plasenta lepas adalah kondisi 

dimana keadaan plasenta yang lepas dari dinding rahim sebelum waktu 

Apabila plasenta sudah lepas dari rahim sedangkan janin masih lama baru lahir 

maka tindakan operasi caesar segera dilakukan sebelum bayi kekurangan oksigen 

dan keracunan air ketuban. Plasenta accrete adalah Keadaan menempelnya sisa 

plasenta dalam rahim. Hal ini jarang terjdi, tetapi pada umumnya dialami ibu 

mengalami persalinan yang berulang kali, ibu yang berusia rawan untuk hamil (di 

atas 35 tahun), dan ibu pernah menjalani operasi (operasinya meninggalkan 

yang menyebabkan menempelnya sisa plasenta dalam rahim). Vasa previa 
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keadaan pembuluh darah di bawah rahim yang apabila dilewati janin dapat 

menimbulkan pendarahan banyak membahayakan ibu. Untuk mengurangi resiko 

itu, maka dilakukan persalinan caesar (Kasdu, 2003, h. 16-18; TriExa, 2008, h. 

100-101).  

Kelainan tali pusat meliputi dua kelainan tali pusat yang sering terjadi, 

yaitu prolapsus tali pusat (tali pusat menumbung) dan terlilit tali pusat. Faktor 

yang terakhir adalah kelahiran bayi kembar. Pada kelahiran bayi kembar, ibu 

kemungkinan sudah mengalami keleahan pada kelahiran yang pertama. Sehingga 

untuk menyelamatkan ibu dan janin, tindakan oprerasi caesar (Kasdu, 2003, h. 

18-20). 

Selain dari bayi, faktor ibu juga mempengaruhi hambatan dilakukannya 

persalinan normal. Faktor dari ibu meliputi usia ibu yang melahirkan, tulang 

panggul ibu, persalinan sebelumnya caesar, faktor hambatan jalan lahir, kelainan 

kontraksi rahim, ketuban pecah dini dan takut rasa akan sakit. Usia Ibu yang 

melahirkan untuk pertama kali pada usia sekitar 35 tahun, memiliki risiko 

melahirkan dengan operasi. Apalagi dengan wanita usia 40 tahun keatas. Tulang 

panggul ukuran lingkar panggul ibu tidak sesuai dengan lebar lingkar kepala 

janin. Persalian sebelumnya caesar, juga mnjadi faktor kelahiran selanjutnya 

caesar. Karena ibu yang melahirkan secara caesar akan meninggalkan sisa 

plasenta pada rahim dan menjadi lengket. 

 Faktor hambatan jalan lahir  misalnya adanya tumor, dan kelainan 

bawaan pada jalan lahir, tali pusat pendek, dan ibu sulit bernapas. Kelainan 

kontraksi rahim  juga mempengaruhi proses persalinan yang akan dilalui oleh 

ibu. Ketika kontraksi rahim lemah dan tidak terkondisi atau tidak elastisnya leher 

rahim sehingga tidak dapat melebar pada proses persalinan. Ketuban pecah dini 

adalah robeknya kantung ketuban sebelum waktunya, maka bayi harus segera 

dikeluarkan.  
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan, persalinan caesar dilakukan karena 

adanya faktor ibu dan janin. Proses persalinan caesar merupakan upaya  untuk 

menyelamatkan ibu dan bayi, karena adanya komplikasi pada tindakan operasi 

dilakukan karena keadaan janin, seperti janin besar dan pertumbuhannya 

terhambat berat, bayi terlalu besar, kelainan letak bayi, janin abnormal,  faktor 

placenta, kelainan tali pusat, dan bayi kembar. Faktor ibu meliputi usia ibu yang 

melahirkan, tulang panggul ibu, pesalinan sebelumnya, faktor hambatan jalan 

lahir, kelainan kontraksi rahim, ketuban pecah dini dan takut rasa sakit.  

3. Dampak persalinan Caesar 

Persalinan dengan operasi kemungkinan risikonya lima kali lebih besar 

daripada terjadi komplikasi daripada persalinan normal. Faktor risiko paling 

banyak adalah akibat tindakan anastesi, jumlah darah yang dikeluarkan oleh ibu 

selama opersi, komplikasi penyulit, endometriosis (radang endometrium), 

tromboplebilitis (pembekuan darah pembuluh balik), embolisme (penyumbatan 

pembuluh darah), paru-paru dan pemulihan bentuk dan letak rahim tidak 

sempurna (Kasdu, 2003, h. 26). Persalinan caesar bisa dipastikan akan membawa  

dampak bagi ibu terutama kondisi fisik. Selain dampak fisik, persalinan caesar 

biasanya akan memunculkan dampak lain pada ekonomi pasien, sosial dan 

psikologis ibu.  

WHO mengatakan bahwa seharusnya operasi caesar digunakan untuk 

menangani sepuluh hingga 15% persalinan. Risiko jangka pendek dari persalinan 

caesar adalah infeksi pada bekas jahitan, infeksi rahim, keloid, cedera pembuluh 

darah, cedera kandung kemih, hematoma (pendarahan pada rongga tertentu), 

usus terpilin, dan keracunan darah. Risiko jangka panjang berkaitan dengan 

masalah psikologis ibu (Judhita dan cynthia, 2009, h. 96). 

Persalinan caesar memiliki beberapa risiko seperti masalah-masalah 

berhubungan dengan anastesi yang digunakan untuk pembedahan, rasa sakit 
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selama beberapa minggu pasca persalinan, risiko infeksi, dan kehilangan darah 

lebih besar daripada kelahiran via vagina. Hal ini menjadikan ibu, lebih sulit untuk 

untuk merawat bayi, lebih banyak masalah dengan kehamilan selanjutnya, dan 

risiko bedah caesar lebih besar untuk persalinan berikutnya karena 

adanya sisa plasenta pada rahim (Whalley, dkk, 2005, h. 193). 

Setelah operasi, pasien akan merasa ngantuk (pada anastesi total), serta 

nyeri kerongkongan (akibat selang yang dimasukan lewat mulut sebagai alat 

bantu pernafasan selama operasi). Selain itu pasien sering merasa kering di 

mulut selama beberapa jam setelah operasi, dikarenakan minum dan makanan 

tidak bisa diberikan langsung pada pasien (Kasdu, 2003, h. 67). Setelah operasi 

selesai ibu baru bisa minum setelah perut keroncongan, buang angin dan buang 

air. Ibu baru diizinkan untuk minum air putih den sedikit makanan ringan yang 

lembut dan mudah dicerna. Karena proses operasi caesar mempengaruhi fungsi 

organ gastrointestinal (pencernaan). Setelah melewati waktu 12 jam baru fungsi 

usus akan kembali seperti semula (TriE xs, 2008, h. 142). 

Infus akan tetap terpasang selama beberapa jam, hingga gerakan usus 

kembali normal. Oleh karena itu, untuk “makanan” biasanya diberi infus glukosa 

lewat pembuluh darah balik. Setelah 24 jam baru infuse akan dibuka dan ibu bisa 

bangun dari tempat tidurnya. Selama ibu menggunakan infus, bisa dipastikan 

bahwa aktivitas yang dilakukan ibu hanya tidur di atas kasur, belum bisa 

melakukan gerakan aktif (Kasdu, 2005, h. 68). Setelah hari pertama, kebanyakan 

ibu menggunakan pil pereda rasa sakit. Awalnya, obat-obatan itu mengandung 

narkotika. Pada akhirnya, obat-oabatan itu hanya mengandung pereda rasa sakit 

ringan, seperti asetaminofen atau ibuprofen. Dosisnya tergantung pada rasa sakit 

yang dialami ibu dan kebutuhannya untuk merawat diri sendiri serta bayinya. 

Setelah kelahiran caesar pil pereda rasa sakit tersebut bisa membantu ibu untuk 

bergerak dan menyusui. (Whalley, dkk, 2005, h. 200) 
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Risiko jangka pendek dari persalinan Caesar adalah infeksi pada bekas 

jahitan, infeksi rahim, keloid, cedera pembuluh darah, cedera kandung kemih, 

hematoma (pendarahan pada rongga tertentu), usus terpilin, dan keracunan 

darah. Untuk resiko jangka panjang berkaitan dengan masalah psikologis. 

Berdasarkan penelitian, perempuan yang mengalami operasi caesar punya 

perasaan negatif usai menjalaninya. Post partum depression merupakan masalah 

yang sering muncul. Beberapa ibu mengalami stres, trauma setelah melahirkan 

dan ketakutan untuk menjalani kehamilan kembali. Hal ini bisa muncul jika ibu 

tidak siap menghadapi operasi (Yahya, 2006).  

Pada persalinan caesar biaya yang harus dikeluarkan 3-5 kali labih besar 

daripada persalinan normal. Oleh, karena itu kemampuan keuangan menjadi 

salah satu petimbangan penting untuk memilih tempat persalinan (TriE xs, 2008, 

h. 142). Bagi ibu hamil yang berasal dari keluarga menengah ke atas akan lebih 

mudah jika harus memutuskan operasi caesar, namun bagi keluarga yang 

ekonominya menengah kebawah, dan tidak memiliki persiapan, persalinan 

Caesar merupakan permasalahan yang baru. Selain biaya persalian lebih mahal, 

waktu yang digunakan untuk tinggal di Rumah Sakit juga lebih lama. Pada 

persalinan normal, setelah 1-2 hari setelah persalinan pasien bisa pulang. 

Namun, jika menjalani operasi caesar, pasien harus istirahat 3-5 hari, baru bisa 

pulang. Disamping itu, obat-obatan yang digunakan oleh ibu baru tersebut lebih 

bermacam-macam dan jumlahnya lebih banyak. Pada keluarga yang tanpa 

persiapan, hal tesebut akan menjadi masalah, dan salah satunya bisa 

menyebabkan munculnya gejala post partum depression pada ibu. Karena ibu 

memiliki beban ganda, penyesuaian rasa sakit setelah operasi caesar, 

penyesuaian peran baru dan harus memikirkan cara untuk membayar rumah 

sakit (Kasdu, 2005, h. 35).  Seorang ibu yang menjalani operasi caesar harus lebih sering kontrol ke 

rumah sakit atau dokter pribadinya untuk melihat bekas luka atau hal lain yang 
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ditimbulkan oleh operasi caesar (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 92). Pada ibu yang 

menjalani persalinan caesar membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk 

beristirahat. Salah satu cara untuk beristirahat setelah dirumah, dengan 

waktu kunjungan. Segala aktivitas yang dilakukan harus dikurangi, dan 

memperbanyak waktu untuk beristirahat. Ibu yang baru melahirkan akan 

jumlah tamunya, dan harus banyak istirahat. Bayi juga dibawa ke kamar ibu pada 

malam hari untuk disusui (Marshal, 2004, h. 72). Jika memang diperlukan, cari 

orang yang bisa membantu merawat bayi. Hai ini membuat ibu merasa sepi, 

berguna dan merasa tidak berdaya atas dirinya dan bayinya.  

Efek psikologis melahirkan caesar pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan persalinan normal. Tetapi komplikasi yang ditimbulkan persalian caesar 

yang sering menimbulkan masalah. Efek operasi caesar yang membutuhkan 

pemulihan yang lebih lama mulai jalan yang tertatih-tatih, hingga rasa sakit 

ketika tertawa atau batuk akibat luka jahitan belum kering. Hal ini yang sering 

membuat ibu merasa tidak berdaya, sengsara dan menyesali proses persalinan 

yang sudah dilakukan (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 92-93). 

 Bedah caesar merupakan operasi besar dan memerlukan waktu untuk 

pemulihan lebih lama enam minggu untuk sembuh dari efek utama operasi. 

obatan yang digunakan selama operasi bisa mengakibatkan depresi setelah 

beberapa hari setelah operasi. Bila ibu mengalami proses melahirkan yang sulit 

sebelum memutuskan untuk menjalani operasi, maka ibu sudah lemah dan lelah 

untuk menjalani proses operasi. Kelelahan dan ketidakberdayaan ibu, 

mempengaruhi munculnya gejala post partum depression (Marshall, 2004, h. 74). 

Proses penyembuhan setelah persalinan caesar lebih lama, sehingga waktu yang 

digunakan ibu baru untuk menyesuaikan diri dengan perannya bisa tertunda. 

Selain menyesuaikan dengan peran baru, ibu juga harus menyesuaikan diri 

kondisi fisiknya setelah melahirkan, dan penyembuhan pasca operasi. Kondisi ini 
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membuat tugas dan beban ibu semakin berat. Keadaan yang demikian, 

memunculkan gejala post partum depression.  

D. Hubungan Antara Bencana Alam dengan Gejala Post Traumatic Stress 

Disorder 

Dalam rentang hidup manusia, beberapa individu pernah mengalami satu 

keadaan yang dinamakan krisis psikologis. Krisis psikologis merupakan 

ketidakseimbangan individu yang dipicu oleh perubahan yang tiba-tiba bahkan 

ekstrim, dan perubahan ini menuntut penyesuaian diri individu. Salah satu 

bentuk dari krisis adalah trauma. Accidental crisis adalah krisis yang berasal dari 

peristiwa tertentu yang terjadi pada diri individu. Bentuk Accidental crisis seperti 

kehilangan perkerjaan, kematian orang yang dicintai, terserang suatu penyakit 

secara tiba-tiba, bencana alam, dan peristiwa dramatik yang lain. Bencana alam 

merupakan salah satu bentuk krisis yang dalam rentang kehidupan manusia yang 

menuntut penyesuaian individu, terutama bagi korbannya (Korchin, 1975 h. 501).  

Bencana alam adalah adalah kejadian alam yang besar yang merugikan 

manusia yang terjadi secara tiba-tiba dan bencana akan cepat menghilang. 

Bencana alam hadir dalam kekuatan yang besar dan menimbulkan banyak 

korban. Bencana alam sebetulnya bisa diprediksi kedatangannya, hanya manusia 

kurang siap untuk menghadapi. Hal ini menyebabkan ketika bencana datang 

manusia, dalam keadaan tidak siap akan memunculkan kondisi krisis bagi 

korbannya (Susetyo dan Priyanto, 2007, h. 19). Kejadian ini menimbulkan 

rangkaian persoalan yang cukup kompleks, karena memakan korban jiwa, 

hancurnya perekonomian, hancurnya rumah, sekolah, bangunan, permasalahan 

fisik, cacat dan munculnya trauma psikologis.  

Trauma psikologis yang muncul merupakan manifestasi dari pengalaman 

mengerikan yang dialami. Penderitanya adalah mereka yang merupakan korban 

yang hidup, yang secara fisik selamat, tetapi secara mental berada dalam 
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psikologis dan terus berada dalam tekanan dalam keadaan tersebut. Badan 

kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa dalam setiap bencana, sebanyak 

50 % korban selamat akan mengalami trauma psikologis.  

Trauma Psikologis yang dialami korban selamat sering berupa perasaan 

bersalah yang sangat dalam, perasaan sedih, tidak berguna karena tidak bisa 

menolong kelurga, tetangga dekat yang menjadi korban gempa tersebut. Pada 

umumnya korban menyaksikan langsung kejadian dimana orang terdekatnya 

mengalami situasi yang sulit, namun mereka tidak berdaya untuk menolong. 

Gempa bumi tidak hanya menimbulkan korban meninggal, tetapi juga 

menghancurkan gedung, rumah dan tempat usaha. Ketika kantor, pasar, tempat 

usaha hancur, penduduk setempat akan kehilangan pekerjaan. Kondisi demikian 

memicu munculnya persoalan psikologis yang baru.  

Bentuk-bentuk trauma psikologis ini bervariasi, mulai dari bentuk ringan 

sampai dengan berat. Gangguan yang tergolong ringan meliputi kecemasan, 

sedangkan paling berat adalah Post-traumatic stress disorder (PTSD). Manifestasi 

berat ini bisa berbentuk halusinasi dan depresi berat serta gangguan fisik antara 

lain pendengaran dan mata. Bebarapa kasus ancaman bunuh diri bisa juga terjadi 

pada mereka yang merasa bersalah berat karena tidak dapat menolong 

keluarganya ketika bencana, kehilanmgan pekerjaan dan kehilangan meteri yang 

dimiliki seperti rumah. Trauma psikologis ini biasanya muncul setelah dua hingga 

tiga hari pasca bencana  atau bisa bertahan hingga beberapa bulan setelah 

kejadian (Zaluchu, 2009). Trauma psikologis yang dialami oleh korban bencana 

umumnya bersifat kolektif, sehingga stres yang dialami para korban bencana 

alami dinamakan stres kolektif. 

Stres kolektif terjadi karena bencana alam, seperti tsunami dan gempa 

bumi yang akhir akhir ini sering terjadi di Indonesia. Kolektif stres adalah stres 

yang dialami banyak orang, terdiri dari stress primer yaitu korban yang langsung 
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terkena bencana maupun stres sekunder dialami oleh masyarakat luas yang 

tidak langsung menjadi korban karena melihat, mendengar atau kehilangan 

anggota keluarganya (Wangsa, 2009, h. 17).   

Menurut model stres lingkungan yang dikemukakan oleh Lazarus (1966) 

bencana alam yang terjadi akan menimbulkan permasalah yang kompleks seperti 

problem ekonomi, problem psikologis, problem fisik dan kehilangan anggota 

keluarga. Ketika permasalahan-permasalah yang sudah disebutkan muncul, maka 

individu yang menjadi korban bencana alam harus mulai menyesuaikan diri 

dengan keadaan pasca bencana. Ketika individu mampu menyesuaiakan diri 

dengan baik, maka seseorang akan sejahtera secara fisik dan psikologis. Namun 

ketika indvidu kurang mampu menyesuaiakan diri dengan keadaan pasca 

bencana, maka muncul problem psikologis yang mengikuti yaitu gejala post 

traumatic stress disorder (Susetyo dan Priyanto, 2007, h. 23). 

Post post traumatic stress disoreder adalah respon ektrem terhadap suatu 

stressor yang berat, seperti meningkatnya kecemasan, penghindaran terhadap 

stimuli yang berkaitan dan individu merasa mengalami kembali kejadian 

traumatik tersebut  (Davidson, dkk. 2006. h. 201). Gejala post traumatic stress 

disoreder merupakan manifestasi bentuk kesakitan, kengerian dan 

ketidakberdayaan saat kejadian traumatik terjadi, yang kemudian muncul dalam 

bentuk gangguan emosional (Durand dan Barlow, 2006, h.201).  

Persoalan individu yang muncul sebagai dampak dari bencana yang 

adalah seseorang merasa tidak berguna, merasakan kecemasan berlebihan, sulit 

tidur dan depresi. Ketika korban melihat lokasi terjadinya bencana, individu 

biasanya merasakan kembali emosi, ketakutan yang dialami ketika kejadian 

gempa sedang berlangsung. Kondisi seperti ini biasanya memaksa individu untuk 

menghindari lokasi kejadian gempa. Hal ini disebabkan karena ketakutan jika 

gempa akan kembali, dan individu akan mengalami kejadian serupa. Kondisi yang 
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telah diuraikan di atas jika berlangsung lebih dari satu bulan, artinya individu 

sedang mengalami gejala post traumatic stress disorder. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bencana alam yang 

terjadi dapat memicu munculnya problem psikologis bagi korbannya. Problem 

psikologis yang sering muncul dan banyak dialami oleh korban bencana alam 

dikenal dengan gejala post traumatic stress disorder. Gejala ini sifatnya menetap, 

dan biasanya berkembang secara tidak disadari. Selama individu masih 

mengalami emosi yang sama seperti saat kejadian, menghindari lokasi kejadian 

dan gejala yang meningkatkan kecemasan masih ada, maka trauma yang dialami 

oleh individu masih tetap ada. 

 

E. Hubungan antara gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan 

Post-Partum Depression (PPD) 

Setiap individu bisa dipastikan pernah mengalami stres. Stres merupakan 

bagian dari kehidupan manusia sehari-hari yang berasal dari tuntutan 

lingkungan. Stres mengakibatkan keseimbangan dan harmoni antar kekuatan dan 

kemampuan individu terganggu. Stres yang menyebabkan individu tidak bisa 

menjalankan fungsinya, dinamakan distres. Tingkat stres tiap negara atau daerah 

relatif berbeda. Pada negara maju, tingkat stres penduduk lebih tinggi, karena 

memiliki tuntutan kompetitif yang besar. Tingkat stres pada daerah konflik baik 

bersenjata maupun tidak bersenjata, dimana keamanan merupakan faktor 

penting yang bila tidak terpenuhi akan memunculkan stres kolektif atau trauma 

kolektif (Wangsa, 2007, h. 15). 

 Stres kolektif inipun mudah terjadi karena bencana alam, seperti tsunami 

dan gempa bumi yang akhir akhir ini sering terjadi di Indonesia. Kolektif stres 

adalah stres yang dialami banyak orang, terdiri dari stres primer yaitu korban 

langsung terkena bencana maupun stres sekunder dialami oleh masyarakat luas 



 
 

40 
 

 

yang secara tidak langsung menjadi korban karena melihat, mendengar atau 

kehilangan anggota keluarganya (Wangsa, 2009, h. 17).  Stres akibat peristiwa 

traumatik dikenal dengan Post post traumatic stress disoreder. 

Gejala post traumatic stress disoreder sering dikaitkan dengan munculnya 

gangguan lain, baik dalam bentuk psikologi, sosial, maupun fisik. Gangguan-

gangguan lain yang sering dikaitkan dengan dengan Post Traumatic Stress 

Disoreder adalah gangguan kecemasan, depresi, kemarahan, rasa bersalah, 

masalah dalam perkawinan, penyalahgunaan zat adiktif, disfungsi seksual, 

hendaya dalam pekerjaan dan muncul pikiran untuk bunuh diri. Disamping itu, 

masalah psikofisiologis juga sering muncul seperti sakit punggug, sakit kepala dan 

gangguan pencernaan. Post post traumatic stress disoreder memiliki simtom-

simtom khas yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu. mengalami kembali 

kajadian traumatis, pengalaman penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan 

kejadian terkait / mati rasa dalam responsivitas dan simtom-simtom peningkatan 

ketegangan  yang berlangsung berlangsung lebih dari satu bulan (DSM IV-TR, 

2000, H, 467-468 ; Davidson, dkk, 2006, h. 225). 

Pada kelompok simtom yang pertama adalah individu mengalami kembali 

kejadian traumatik. Individu kerap teringat pada kejadian traumatik dan 

mengalami mimpi buruk tentang hal tersebut. Penderitaan emosional yang 

mendalam ditimbulkan oleh stimuli yang meyimbolkan kejadian tersebut seperti 

suara petir, sirine ambulans, dan tanggal kejadian peristiwa traumatik. Simtom 

utama yang kedua adalah perilaku menghindar terhadap stimulus yang berkaitan 

dengan trauma dan pematirasaan. Orang yang bersangkutan berusaha 

untuk berfikir tentang trauma atau stimuli yang mengingatkan pada kejadian 

tersebut. Mati rasa adalah menurunnya ketertarikan pada orang lain, suatu 

keterpisahan dan ketidakmampuan untuk merasakan berbagai emosi positif.  

Simtom peningkatan ketegangan mencakup sulit tidur, sulit berkonsentrasi, 



 
 

41 
 

 

waspada yang berlebihan dan respon terkejut yang berlebihan, bersifat presisten 

(DSM IV-TR, 2000, H, 467-468 ; Davidson, dkk, 2006, h. 224 ; Durand dan Barlow, 

Barlow, 2006, h.201 ).  

Post partum depression adalah gangguan emosional yang dialami oleh ibu 

setelah melahirkan selama lebih dari dua minggu. post-partum depression yang 

dialami oleh perempuan primipara terjadi selama satu bulan setelah melahirkan. 

Keadaan ini biasanya terlihat dalam berbagai gejala, seperti sedih terus menerus, 

kurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, menurunnya atau meningkatnya 

berat badan, insomnia/sulit tidur, hypersomnia / terlalu banyak tidur, kecemasan 

yang berlebih akan keadaan bayinya, mimpi buruk, kelelahan, perasaan tidak 

berguna, perasaan bersalah, kesulitan berfikir dan berkonsentrasi, hingga 

munculnya keinginan untuk bunuh diri, bahkan adanya keinginan untuk 

menyakiti bayinya. Diperkirakan  pula sepuluh sampai 15 persen dari ibu 

melahirkan mengalami post partum depression. Post partum depression biasanya 

berlangsung lebih dari dua minggu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Yanita 

dan Zamralita, 2001 h. 35).  Faktor-faktor yang diduga berperan dalam munculnya sindrome depresi 

pasca-persalinan seperti ini adalah faktor biologis (hormonal), faktor obstetrik 

dan genekologik, faktor psikis selam kehamilan, faktor dukungan sosial, kondisi-

kondisi yang menimbulkan stres selama rentang kehidupan dan faktor latar 

belakang sosial perempuan yang bersangkutan (Yanita dan Zamralita, 2001 h. 36 

; Whalley, dkk, 2008, h. 227; Judhita dan Cynthia, 2009, h. 107). 

Berdasarkan beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, penulis 

mengelompokan menjadi tiga, yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor 

sosial. Faktor yang pertama adalah biologis,  berkaitan dengan perubahan 

setelah melahirkan. Karena perubahan hormon hormon estrogen, progesteron, 

endofrin yang drastis dan juga adanya riwayat PMS (Pre-menstrual syndrome). 

Faktor  yang kedua adalah faktor sosial terkait dengan adanya dukungan sosial 
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suami dan lingkungan, adanya teman untuk berbagi cerita, perkawinan yang 

bermasalah, dan ketidaksiapan menjadi orangtua seperti ketidaksiapan ekonomi. 

Faktor yang ketiga adalah faktor psikologis juga menjadi penyebab munculnya 

depresi pasca melahirkan seperti intervensi medis yang diterima ibu saat 

persalinan, pengalaman keguguran, tekanan selama masa kehamilan, memiliki 

pengalaman depresi, pasca melahirkan sebelumnya, dan adanya kondisi-kondisi 

yang menimbulkan stres selama rentang kehidupan.  

Salah satu faktor penyebab terjadinya post partum depression adalah 

kondisi-kondisi yang menimbulkan stres selama rentang kehidupan. Dalam 

rentang hidup manusia pernah terjadi satu keadaan yang dinamakan krisis 

psikologis. Krisis psikologis merupakan ketidakseimbangan individu yang dipicu 

oleh perubahan yang tiba-tiba bahkan ekstrim, dan perubahan ini menuntut 

penyesuaian diri individu. Salah satu bentuk krisis adalah trauma. Kejadian 

traumatik menuntut penyesuaian pada korban, yang memepngaruhi munculnya 

gejala post traumatic stress disoreder (Korchin, 1975 h. 501).  

Dalam kondisi yang umum, setelah mengalami bencana wanita di 

pengungsian akan mengalami trauma, apalagi jika harus melahirkan di lokasi 

pengungsian. Melahirkan bisa dikatakan sebagai pengalaman dramatis bagi 

wanita. Pada kejadian tsunami di Aceh, terdapat beberapa ibu yang melahirkan 

tempat pengungsian. Para wanita  yang telah berhasil menyelamatkan diri dari 

terjangan tsunami, harus mempertaruhkan nyawanya kembali untuk melahirkan 

anaknya. Kasus ibu yang melahirkan setelah terjadi bencana cukup banyak, ada 

wanita yang mengalaminya. Berdasarkan informasi yang didapat saat peneliti 

berada di lokasi penelitian, setelah kejadian gempa bumi di Bantul banyak ibu 

yang melahirkan di lokasi pengungsian. Gejala post partum depression yang 

muncul dapat disebabkan oleh trauma bencana yang dialami, dan kondisi 

lingkungan pengungsian yang mendapat pasokan air terbatas, sedangkan 
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kebutuhan menggunakan air untuk bayi sangat banyak. Hal ini menjadikan ibu 

merasa frustrasi, tidak berdaya dan memiliki beban psikologis yang cukup berat. 

Dapat dipastikan kondisi psikologis ibu yang melahirkan di lokasi kejadian 

bencana sangat tertekan. Kondisi ini menyebabkan tingkat post partum 

yang dialami menjadi cukup tinggi (Lampung Post, Selasa 26 Juli 2005). 

Pada korban bencana yang mengalami gejala post traumatic stress 

disoreder, biasanya mengalami gejala-gejala seperti kecemasan, kemarahan, rasa 

bersalah, sulit tidur, ketakutan, sering bermimpi buruk, dan muncul gangguan-

gangguan fisik (Durand dan Barlow, 2006, h.201). Ketika seorang individu 

mengalami kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, penyesalan, dan disertai 

dengan ketidak mampuan untuk tidur, maka kemungkinan untuk memunculkan 

gangguan lain lebih besar. Gejala post traumatic stress disorder biasanya bersifat 

presisten, umumnya tidak disadari oleh korban bencana alam, sehingga gejala 

PTSD tersebut bisa menjadi pemicu munculnya gejala psikologis yang lain seperti 

gangguan perilaku, depresi, dan munculnya gejala post partum depression khusus 

untuk ibu melahirkan. 

Gejala-gejala depresi seperti kesedihan yang mendalam, keinginan untuk 

bunuh diri, merasa tidak berguna, tidak ada minat untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari dan muncul kekhawatiran pada diri anak merupakan manifestasi dari 

simtom post traumatic stress disoreder yang tidak terselesaikan dan 

intensitasnya sangat kuat.  Semakin besar, semakin banyak individu mengalami 

simtom-simtom post traumatic stress disoreder, maka kerentanan terhadap 

munculnya depresi juga sangat besar. Pengalaman trauma masa lalu juga bisa 

mempengaruhi kondisi emosi pada ibu pasca melahirkan, yang dikenal denga 

istilah post partum depresion. 

Trauma pada masa kanak-kanak, hubungan yang sulit dengan orang tua, 

perceraian, atau kematian orang tua. Memunculkan perasaan menyesal  yang 
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cukup besar dan muncul keinginan untuk menjadi orangtua ideal. Bisa diduga 

merupakan pukulan yang keras, jika harus mengingat peristiwa denga situasi 

mengerikan baik pada masa kanak-kanak maupun pada masa remaja. Keinginan 

untuk menjadi wanita yang super ideal bagi anak, merupakan beban tersendiri 

bagi ibu. Dengan munculnya tekan-tekanan ditambah dengan proses 

terhadap peran barunya  sebagai ibu dapat memicu munculnya gejala post 

depression (Marshal, 2004, h. 65).  

Individu yang rentan terhadap depresi ketika mengalami kejadian yang 

stressful maka akan menimbulkan akibat yang buruk pada umumnya. Kejadian 

hidup yang stressfull tampaknya memicu mania dan depresi awal, tetapi ketika 

gangguan semakin berkembang, episode-episode ini tampaknya berkembang 

dengan sendirinya (Durand dan Barlow, 2006, h. 301). Post traumatic stress 

disoreder masih mungkin bekembang, dan bila pendapat ini benar, maka bentuk 

Post Traumatic Stress Disoreder ini merupakan contoh yang baik untuk peran 

perkembangan dalam etiologi Psikopatologi. Gejala post traumatic stress 

disoreder yang dalami individu akan menjadi semakin kronis apabila individu 

mengalami kajadian traumatik kembali. Asumsinya post traumatic stress 

disoreder adalah gangguan emosi yang sama dengan post partum depression, 

hanya post traumatic stress disoreder merupakan gangguan yang khusus dialami 

oleh ibu akibat melahirkan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala post 

partum depression yang  muncul merupakan salah satu bentuk perkembangan 

gejala post traumatic stress disorder yang tidak terselesaikan, namun khusus 

untuk ibu yang melahirkan. Semakin individu merasa stres maka kemungkinan 

individu depresi menjadi semakin besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa ibu yang 

memgalami gejala post traumatic stress disoreder maka kemungkinan mengalami 

post partum depression juga lebih besar. Semakin banyak gejala post traumatic 
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stress disoreder yang dialami maka makin besar pula tingkat post partum 

depression nya.  

 
F. Perbedaan post partum depression (PPD) antara ibu yang melahirkan 

secara Caesar dan persalinan secara normal. 

Seperti yang diketahui, ada dua cara persalianan, yaitu persalinan lewat 

vagina yang lebih dikenal dengan persalinan normal atau persalinan alami. Jenis 

persalinan lainnya adalah persalinan dengan operasi caesar, yaitu bayi 

dikeluarkan lewat pembedahan perut. Kebanyakan calon ibu memilih untuk 

melahirkan secara normal. Para dokter pun biasanya menyarankan dan 

mengusahakan agar calon ibu dapat melakukan persalinan secara normal, selain 

biaya yang tidak terlalu mahal, juga agar calon ibu bisa merasakan perjuangan 

seorang ibu dalam melahirkan anaknya (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 77). 

Pada persalinan normal, ibu bisa merasakan merasakan perjungan 

seorang ibu saat melahahirkan anaknya. Karena pada saat melahirkan ibu tidak 

mengalami proses anastesi, seperti yang dilakukan pada persalinan caesar. 

Seorang wanita merasakan sakitnya melahirkan, sakitnya kontraksi dan proses 

penjahitan pada vagina setelah bayi lahir juga dilakukan tanpa pembiusan. 

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk persalinan normal lebih lama lebih kurang 

18 hingga 24 jam. Ibu yang menjalani persalinan normal, bisa melihat bayinya 

untuk pertama kali. Bahkan sebelum bayi dibersihkan, ibu bisa memberikan 

kolostrum pada bayi. Komplikasi fisik yang terjadi pasca persalinan telatif lebih 

kecil daripada persalinan caesar (Kasdu, 2005, h. 29). Akan tetapi katika bayi 

lahir, semua perasaan sakit itu akan hilang, diganti dengan perasaan puas dan 

bahagia telah melahirkan seorang anak. 

Berbeda dengan persalinan caesar, waktu yang dibutuhkan untuk 

persalinan relatif  lebih singkat dan cepat. Waktu yang dibutuhkan sekitar 40-60 
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menit. Selain itu, rasa sakit akibat persalinan tidak dirasakan, karena mengalami 

proses pembiusan. Rasa sakit, akan muncul setelah efek obat bius perlahan mulai 

berkurang dan menghilang. Komplikasi pasca melahirkan, pada ibu yang melalui 

persalinan caesar lima kali lebih besar dari pada persalinan normal. Komplikasi 

yang sering muncul adalah pendarahan, infeksi bekas jahitan dan proses 

pemeriksaan pasca persalinan lebih lama. Pada persalinan caesar, ibu tetap bisa 

memberi kolostrum, karena zaman sekarang pembiusan yang dikakukan untuk 

persalinan caesar sifatnya regional (Kasdu, 2005, h. 29).  

Pada persalinan caesar biaya yang harus dikeluarkan 3-5 kali labih besar 

daripada persalinan normal. Oleh, karena itu kemempuan keuangan menjadi 

salah satu petimbangan peting untuk mencari tempat persalinan (TriE xs, 2008, 

h. 142). Bagi ibu hamil yang berasal dari keluarga menengangah ke atas akan 

lebih mudah jika harus memutuskan operasi caesar. Namun, bagi keluarga yang 

ekonominya menengah kebawah, dan tidak memiliki persiapan, persalinan 

caesar merupakan permasalahan yang baru. Selain biaya persalian lebih mahal, 

waktu yang digunakan untuk tinggal di Rumah Sakit juga lebih lama. Jika pada 

persalinan normal, setelah 1-2 hari setelah persalinan bisa pulang. Namun, jika 

menjalani operasi caesar, pasien harus istirahat 3-5 hari, baru bisa pulang. Belum 

lagi, obat-obatan yang digunakan oleh ibu baru tersebut lebih bermacam-macam 

dan jumlahnya lebih banyak daripada ibu yang melakukan persalinan normal. 

Pada keluarga yang tanpa pesiapan, hal tesebut akan menjadi masalah, dan salah 

satunya bisa menyebabkan depresi pada ibu. Karena ibu memiliki beban ganda, 

penyesuaian rasa sakit setelah operasi caesar, penyesuaian peran baru dan harus 

memikirkan cara untuk membayar rumah sakit (Kasdu, 2005, h. 35). 

Efek psikologis melahirkan caesar pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan persalinan normal. Tetapi komplikasi fisik yang ditimbulkan persalian 

caesar yang sering menimbulkan masalah. Efek operasi caesar yang 
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membutuhkan pemulihan yang lebih lama mulai jalan yang tertatih-tatih, hingga 

rasa sakit ketika tertawa atau batuk akibat luka jahitan belum kering. Hal ini yang 

sering membuat ibu merasa tidak berdaya, sengsara dan menyesali proses 

persalinan yang sudah dilakukan (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 92-93).  

Setelah melahirkan, ibu secara otomatis akan kehilangan berat tubuhnya 

dalam jumlah kurang lebih enam hingga tujuh kilogram. Namun, tidak berarti 

tubuh akan kembali seperti sebelum hamil. Perut ibu akan tetap 

menggelembung, dan kendur selama beberapa hari. Latihan tubuh setelah 

melahirkan, tidak hanya mengembalikan lingkar pinggang seperti semula, juga 

untuk mengurangi gangguan emosi. Setelah operasi caesar, ibu dianjurkan untuk 

menggerakan tubuh sedikit demi sedikit. Namun, yang membeakan dengan 

persalinan normal, ibu yang melahirkan dengan operasi tidak dapat langsung 

melakukan senam dalam beberapa hari setelah persalinan. Sehingga waktu yang 

digunakan untuk mengembalikan bentuk tubuh lebih lama daripada pada ibu yng 

menjalani persalinan normal (Kasdu, 2005, h. 89). 

Bedah caesar merupakan operasi besar dan memerlukan waktu untuk 

pemulihan lebih lama enam minggu untuk sembuh dari efek utama operasi. 

Obat-obatan yang digunakan selama operasi bisa mengakibatkan depresi setelah 

beberapa hari setelah operasi. Bila ibu mengalami proses melahirkan yang sulit 

sebelum memutuskan untuk menjalani operasi, maka ibu sudah lemah dan lelah 

utuk menjalani proses operasi. Kelelahan dan ketidakberdayaan ibu, 

mempengaruhi munculnya depresi pasca melahirkan (Marshall, 2004, h. 74).  

Secara tradisional, depresi pasca melahirkan telah dihubungkan oleh 

kombinasi fisik, seperti akibat kelahiran dan juga kekurangan tidur, dan faktor-

faktor sosial/keterasingan dan stres psikologis keibuan. Memang agak mudah 

melihat suatu rangkaian sebab fisik yang dapat memicu kelelahan dan juga 

pasca melahirkan. Seperti kelahiran yang sulit, tugas yang diperpanjang seorang 
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bayi yang baru lahir, masalah dengan pemberian ASI. Demikian faktor-faktor fisik 

fisik dapat menyebabkan depresi, dan biasanya para wanita akan diam, untuk 

mencari tahu penyebab ia tidak bisa tidur dimalam hari, akibat bekas jahitan 

terinfeksi atau terkurasnya ASI  (Marshal, 2004, h. 67). Pada ibu yang melahirkan 

secara caesar memiliki risiko yang telah disebutkan disebutkan di atas, dari 

kelelahan fisik, dan biasanya memiliki tugas yang diperpanjang. Karena proses 

pemulihan fisik membutuhkan waktu yang lama.  

Menurut Judhita dan Cynthia (2009, h. 107) faktor yang bisa menjadi 

penyebab Post-partum depression adalah perasaan stress, tidak merasa sanggup 

untuk menjalani peran baru, tidak mendapat dukungan sosial terutama dari 

suami, dan hanya sedikit memiliki teman bicara baik itu keluarga, atau teman 

dekat (Judhita dan Cynthia, 2009, h. 107).  

Pada ibu yang menjalani persalinan caesar membutuhkan waktu yang 

lebih banyak untuk beristirahat. Salah satu cara untuk beristirahat setelah 

dirumah, dengan membatasi waktu kunjungan. Segala aktivitas yang dilakukan 

harus dikurangi, dan memperbanyak waktu untuk beristirahat. Ibu yang baru 

melahirkan akan dibatasi jumlah tamunya, dan harus banyak instirahat. Bayi juga 

dibawa ke kamar ibu pada malam hari untuk disusui (Marshal, 2004, h. 72). Hal di 

atas sangat rentan menimbulkan deprersi pasca melahirkan, Karena pada 

umumnya ibu yang selesai persalinan sangat membutuhkan dukungan sosial; 

dari banyak pihak, terutama suami dan keluarga besar. Tamu yang datang untuk 

menengok, secara tidak langsung memberikan dukungan sosial pada ibu, namun 

jumlahnya malah dibatasi.   

Ibu yang melahirkan dengan operasi akan merasa bingung dan sedih, 

terutama jika operasi dilakukan karena keadaan darurat yang tidak direncanakan 

sebelumnya. Ketidakstabilan emosi bisa meningkat apabila muncul perasaan lain 

seperti ibu yang tidak mampu merawat bayinya, tanggung jawabnya sebagai ibu, 
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pusat perhatian diambil alih oleh sang bayi dan melihat bagaimana tubuhnya 

menjadi gemuk. Banyak sekali faktor fisik yang bisa mempengaruhi 

ketidakstabilan emosi setelah melahirkan kaarena kelelahan akibat persalianan 

sebelumnya. Setelah operasi sakit yang terasa tidak ada habis-habisnya, 

dengan kelelahan mengurus si kecil. Walaupun operasi sudah berlalu sebulan 

yang lalu, namun rasa lelah, lemas, dan ngatuk lebih besar daripada ibu yang 

melahirkan normal. Belum lagi ditambah dengan bengkak di payudara akibat 

menyusui ( Kasdu, 2005, h. 84-85) .  

Berdasarkan uraian di atas, ibu yang melahirkan dengan pembedahan 

caesar lebih rentan terkena sindrom depresi pasca persalinan karena dampak 

persalinan caesar lebih banyak dibandingkan persalinan normal. Proses 

penyembuhan setelah persalinan caesar lebih lama, sehingga waktu yang 

digunakan ibu baru untuk menyesuaikan diri dengan perannya bisa tertunda. 

Selain menyesuaikan dengan peran baru, ibu juga harus menyesuaikan diri 

dengan kondisi fisiknya setelah melahirkan, dan penyembuhan pasca operasi. 

Kondisi ini membuat tugas dan beban ibu semakin berat. Keadaan yang 

demikian, membuat depresi pasca melahirkan muncul. Biaya yang lebih besar, 

pemulihan pasca persalinan lebih banyak, penyesuaian dengan peran baru 

sebagai ibu dan dukungan sosial yang lebih kecil, karena ibu yang menjalani 

oprasi caesar lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristitahat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Model Stres Lingkungan Menurut Lazarus (1966) dan Selye (1956). 

(Susetyo dan Priyanto, 2007, h. 19) 
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E. Skema Hubungan gejala Post Traumatic Stress Disorder dengan Gejala Post Partum Depression  

 

 

Rangsangan Lingkungan 
berupa gangguan alam 
(Gempa bumi, gunung 
meletus, tsunami, dll)  

Muncul problem bagi 
masyarakat: 

1. Kehilangan anggota 
keluarga (hilang, tewas) 

2. Problem fisik (Luka, cacat 
fisik) 

3. Problem ekonomi 
(kehilangan pekerjaan, 
usaha hancur, kehilangan 
rumah. dll) 

4. Problem psikologis 
(Trauma, merasa bersalah, 
ketakutan, cemas) 

5. Problem sosial 

Munculnya gangguan psikologis: 
o Muncul gejala-gejala PTSD  
o Rasa bersalah besar, 
o  Perasaan tidak berguna 

 

Penyesuaian: 

1. Mampu menerima keadaan 
2. Bisa menyesuaiakn dengan 

lingkungan 
3. Coping stress yang tepat 
4. Mendapat dukungan sosial, 

bantuan

o Tingkat frustrasi dan stres 
menurun 

o Sejahtera secara fisik dan 
psikologis 

Pemicu munculnya gangguan 
lain: 
o Depresi 
o Gangguan perilaku 

Jika 
berhasil 

Jika 
gagal 

o PPD (khusus ibu 
melahirkan)

Proses persalinan 
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H. Skema Hubungan Intervensi Medis Saat Persalinan dengan Gejala Pos Partum Depression 

 

persalinan Persalian Caesar Persalinan normal 1. Biaya persalinan 
lebih murah 

2. Resiko komplikasi 
rendah (aman) 

3. Proses penyembuhan 
lebih cepat 

4. Perasaan bahagia bisa 
melahirkan normal

1. Biaya persalinan 
mahal 

2. Memiliki risiko 
komplikasi persalinan 
lebih besar 
(pendarahan, 
lengketnya plasenta 
pada dinding rahim) 

3. Proses penyembuhan 
lebih lama 

4. Harus sering kontrol 
ke dokter 

5. Ada bekas operasi 
(keloid, jahitan, dll) 

6. Risiko nmlahirkan 
Caesar kembali 

2. Penyesuaian sebagai 
peran ibu lebih cepat 

3. Mampu melakukan 
aktivitas dengan baik 

4. Perasaan bahagia 
sebagai ibu 

1. Penyesuaian dengan 
kondisi fisik lebih lama 

2. tidak mampu 
beraktivitas dengan 
maksimal. 

3. Merasa tidak berdaya, 
membutuhkan bantuan 
orang lain 

Muncul gangguan 
emosi pasca 
melahirkan yaitu 
PPD 
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I. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

ada dua, yaitu : 

1. Ada hubungan yang positif antara gejala post traumatic stress disorder 

dengan gejala post partum depression.  Semakin tinggi gejala  post 

traumatic stress disorder yang dirasakan maka semakin tinggi pula tingkat 

gejala post partum depressionnya dan sebaliknya jika semakin rendah 

gejala post traumatic stress disorder semakin rendah pula gejala post 

partum depressionnya  

2. Ada perbedaan gejala post partum depression pada ibu yang melahirkan 

normal dengan melahirkan caesar, dimana ibu yang melahirkan secara 

caesar mengalami gejala post partum depression lebih tinggi daripada ibu-

ibu yang melahirkan secara normal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Identifkasi Variabel Penelitian 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, terlebih dahulu dilakukan 

penentuan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung : Gejala Post Partum Depression  

2. Variabel bebas  :  Gejala Post-Traumatic Stress Disorder  

Intervensi Medis Saat Persalinan 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Gejala Post partum depression adalah gejala dari gangguan emosional 

pada ibu yang baru melahirkan dalam bentuk kesedihan yang 

mendalam, kehilangan minat untuk berhubungan dengan orang lain, 

mengalami gangguan tidur, merasa lemas tak berdaya, menjadi lebih 

sensitif, mengalami gangguan makan, sulit berkonsentrasi dan 

berfikir, kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas, dan memiliki 

perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan bayinya. Gangguan ini 

dirasakan oleh wanita selama dua minggu hingga 12 bulan setelah 

kelahiran hingga. Besarnya post partum depression yang dialami oleh 

ibu diukur dengan skala post partum depression. Skala post partum 

depression dibuat berdasarkan gejala-gejala post partum depression . 

Semakin tinggi nilai skala post partum depression, maka semakin ibu 

semakin depresi. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai skala, maka 

post partum depression yang dialami oleh ibu semakin kecil. 
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2. Gejala post traumatic stress disorder terhadap gempa adalah gejala 

atau simtom dari gangguan psikologis yang dialami oleh individu 

setelah kejadian gempa yang diukur dengan skala gejala post 

traumatic stress disorder. Skala gejala post traumatic stress disorder 

disusun berdasarkan tiga kategori simtom utama post traumatic stress 

disorder yang meliputi mengalami kembali kejadian traumatik, 

pengalaman penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan kejadian 

terkait/ mati rasa dalam merespon, dan simtom-simtom peningkatan 

ketegangan. Semakin tinggi nilai skala, maka semakin tinggi gejala 

post traumatic stress disorder yang dialami oleh ibu. Sebaliknya 

semakin rendah nilai skala, maka gejala post traumatic stress disorder 

yang dialami oleh ibu semakin semakin rendah pula. 

3. Intervensi medis data persalinan adalah proses persalinan yang 

dialami ibu, dengan membedakan persalinan normal dan persalinan 

Caesar. Persalinan normal atau Caesar diketahui dari pertanyaan 

terbuka yang diajukan pada pada ibu.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi menurut Hadi (2005, h. 77) adalah kelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek ini 

harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama yang 

membedakan dari kelompok subjek yang lain. Populasi dalam 

penelitian ini adalah wanita yang berada pada periode pasca 

melahirkan yaitu dalam rentang waktu 2 minggu hingga 12 bulan dan 

tinggal didaearah pasca gempa yaitu di daerah Bantul – Yoyakarta, 

setidaknya saat terjadi gempa tahun 2006 berada dilokasi gempa. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampling adalah cara umtuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 

sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar benar-benar diperoleh sampel yang benar-benar 

mewakili populasi. Teknik yang digunakan ada penelitian ini adalah 

teknik Incidental sampling, dimana sampel yang akan diambil adalah 

individu atau kelompok-kelompok yang kebetulan dijumpai atau yang 

dapat dijumpai saja yang dapat diteliti (Hadi, 2000, h. 80).peneliti 

memiliki niat untuk menemukan subjek penelitian di tempat-tempat 

yang banyak dikunjungi oleh wanita pasca melahirkan seperi di rumah 

bersalin, tempat praktek dokter kandungan atau  bidan, dan 

posyandu. Jadi, subjek penelitian yang akan mengisi skala adalah ibu 

yang kebetulan bertemu di lokasi tersebut. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu metode skala. Ada dua skala yang akan digunakan, yaitu : 

1. Skala Gejala Post Partum Depression 

Skala gejala post partum depression disusun berdasarkan gejala-

gejala post partum depression yaitu kesedihan yang mendalam, kehilangan 

minat untuk berhubungan dengan orang lain, mengalami gangguan tidur, 

merasa lemas tak berdaya, menjadi lebih sensitif, mengalami gangguan 

makan, sulit berkonsentrasi dan berfikir, kehilangan ketertarikan untuk 

beraktivitas, dan memiliki perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan bayinya . 

Skala ini sifatnya tertutup atinya artinya responden akan mengisikan berupa 

angka pada tiap item yang tertulis pada skala ini, berdasarkan keadaan dan 
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kondisi yang dialami responden setelah menjalani proses persalinan. 

Responden akan mengisi berdasarkan rentang angka yang sudah ditentukan 

oleh peneliti. Rentang angka pada pengisian skala ini adalah dari sangat tidak 

sesuai (1) hingga sangat sesuai (5). Rentang angka jawaban berdasarkan 

urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Adapun pembagian skala berdasarkan gejala-gejala 

depresi dapat dilhat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel. 1 

Rancangan Skala Gejala Post Partum Depression 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skala Post Traumatic Stress Disorder 

Skala gejala post traumatic stress disorder disusun berdasarkan 

simtom-simtom  utama post traumatic stress disorder yang meliputi 

mengalami kembali kejadian traumatik, pengalaman penghindaran stimuli 

yang diasosiasikan dengan kejadian terkait/ mati rasa dalam merespon, dan 

simtom-simtom peningkatan ketegangan. Skala ini sifatnya tertutup artinya 

responden akan mengisikan pada angka pada tiap item di skala ini 

keadaan yang dialami responden. Responden akan mengisi berdasarkan 

rentang angka yang sudah ditentukan oleh peneliti. Rentang angka pada 

NO Gejala Jumlah 
1 Kesedihan yang mendalam 3 
2 Kehilangan minat untuk berhubungan dengan 

orang lain 
3 

3 Mengalami gangguan tidur 3 
4 Merasa lemas tak berdaya 3 
5 Menjadi lebih sensitif 3 
6 Mengalami gangguan makan 3 
7 Sulit berkonsentrasi dan berfikir 3 
8 Kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas 3 
9 Memiliki perasaan ingin menyakiti diri sendiri 

dan bayinya 
3 

 Jumlah 27 
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pengisian skala ini adalah dari sangat tidak sesuai (1) hingga sangat sesuai (5). 

Rentang angka jawaban berdasarkan urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Adapun 

pembagian skala simtom-simtom post traumatic stress disorder dapat dilhat 

pada tabel berikut ini : 

 
Tabel. 2 

Rancangan Skala Post-Traumatic Stress Disorder 
NO Gejala Jumlah 
1 Mengalami kembali kejadian traumatik 6 

2 Pengalaman penghindaran stimuli yang 
diasosiasikan dengan kejadian terkait/ mati rasa 

dalam merespon 

6 

3 Simtom-simtom peningkatan ketegangan 6 

 Jumlah 18 
 

 

E. Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas dan reliabilitas merupakan dua syarat dalam 

menentukan kualitas alat ukur, sedangkan kualitas merupakan tolak ukur 

dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Berdasarkan dua 

syarat tersebut, maka alat ukur yang baik dapat mencerminkan keadaan 

sesungguhnya dari permasalahan yang sedang diteliti. 

1. Validitas 

Validitas adalah seberapa jauh kecermatan suatu alat ukur 

dapat mengungkap dengan jitu gejala-gejala atau bagian-bagian yang 

hendak diukur (Hadi, 1986, h. 109). Menurut Azwar (1997, h. 29) 

suatu alat ukur dapat dikatakan memiliki validitas tinggi apabila alat 

ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes 
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yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tuuan pengukuran 

dikatakan sebagai alat ukur yang memilki validitas yang rendah. 

Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product moment. Pada penelitian ini, 

proses perhitunyan validitas menggunakan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 16. 

 

Keterangan : 
rxy  :  koefisien korelasi antar skor item dengan skor total 
∑X  :  jumlah skor setiap item 
∑Y  :  jumlah skor total 
∑XY :  jumlah perkalian skor item dan skor total 
N  :  jumlah subjek 

Setelah hasil korelasi Product moment diketahui, maka angka 

korelasi tersebut perlu dikoreksi kembali dengan korealasi part whole, 

karena angka korelasi product moment yang diperoleh lebih besar. 

Hal ini disebabkan karena skor item yang dikorelasikan dengan skor 

total ikut sebagi komponen skor total. Umtuk mengkorksi angka 

angka yang kelebihan bobot tersebut digunakan rumus statistik part 

whole sebagai berikut (Azwar, 2003, h. 62) : 

 

 
 
Keterangan : 
rpq  :  koefisien korelasi part whole 
Rtp  :  koefisien korelasi product moment sebelumnya 
SDx :  standar deviasi skor item 
SDy :  standar deviasi skor total 
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Pada penelitian ini, proses perhitungan validitas 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

for Windows Release 16. 

2. Relabilitas 

Reliabilitas dari suatu alat ukur menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, dapat dipercaya atau dapat diandalkan 

apabila dilakukan pengukuran terhadap gejala-gejala yang sama 

dengan alat ukur yang sama (Azwar, 2003, h. 4). Pengukuran 

reliabilitas pada peneltian ini digunakan untuk menguji skala gejala 

PTSD dan skala gejala post partum depression dengan menggunakan 

koefisien alfa Cronbach (hadi, 1986, h. 124). 

Adapun rumus dasar reliabilitas Alpha Cronbach adalah sebagai 

berikut (Azwar, 2003, h. 87) : 

   

Keterangan : 
α  :  koefisien Reliabilitas Alpha 
k  :  jumlah butir 

 :  Varians butir soal  
 :  Varians total 

 

Pada penelitian ini, proses perhitungan reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) for Windows Release 16 dengan menggunakan koefisien alfa 

cronbach. 
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F. Analisis Data 

Pada sebuah penelitian, setelah data terkumpul maka data tersebut 

akan digunakan untuk proses lanjutan yaitu proses pengolahan data. Proses 

pengolahan data bertujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka menarik 

kesimpulan. Proses pengujian hipotesisi ini disebut dengan analisis data. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode statistik. Dalam analisis statistik menuntut adanya 

perhitungan yang tepat dan teliti, yang bisa memberikan informasi sebanyak-

banyaknya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai 

koreasi antara gejala Post Traumatic Stress Disorder dengan gejala Post 

Partum Depression, serta untuk mengetahui perbedaan gejala Post Partum 

Depression pada wanita yang yang menjalani proses persalinan normal dan 

wanita yang menjalani proses persalinan caesar. Untuk mengetahui sejauh 

mana hubungan antara gejala Post Traumatic Stress Disorder dengan gejala 

Post-Partum Depression digunakan teknik korelasi product moment dari 

pearson dengan rumus (Azwar, 2003, h. 100): 

 
 
Keterangan : 
rxy  :  koefisien korelasi antar skor item dengan skor total 
∑X  :  jumlah skor total gejala Post Traumatic Stress Disorder 
∑Y  :  jumlah skor total gejala Post-Partum Depression 
∑XY  : jumlah perkalian skor gejala Post Traumatic Stress 

Disorder dengan  gejala Post-Partum Depression 
N  :  jumlah subjek 
 

Sementara itu untuk mengetahui perbedaan Post-Partum Depression 

pada wanita yang menjalani proses persalinan normal dan wanita yang 

menjalani proses persalinan caesar digunakan rumus uji-t sebagai berikut : 
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Keterangan : 
XA1 : Nilai rata-rata skala gejala post partum depression pada 

wanita yang melahirkan caesar 
XA2 : Nilai rata-rata skala gejala post partum depression pada 

wanita yang menjalani proses persalinanl normal 
SDbm :  Standart deviasi perbedaan mean/rata-rata 

Akan tetapi sebelum menghitung t, lebih dahulu menghitung : 

   

  

  
Keterangan : 
SDbm :  Standart deviasi beda mean 
SDm1 :  Standart deviasi beda mean gejala post partum depression 

pada wanita yang menjalani proses persalinan Caesar  
SDm2 :  Standart deviasi beda mean gejala post partum depression 

pada wanita yang menjalani proses persalinan normal 

SDm :  Standart deviasi antar Mean 

N  :  Jumlah Subjek 

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Packages For Social Science (SPSS) for Windows Release 

16. Untuk menguji hipotesis pertama hubungan antara gejala post partum 

depression dengan gejala post traumatic stress disorder dengan menggunakan 

program korelasi product moment Pearson. Pada pengujian hipotesis kedua 

digunakan uji t, namun sebelumnya dilakukan uji t dilakukan uji homogenitas 

dengan menggunakan Levene’s test untuk uji homogenitas. 
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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Lokasi yang menjadi kancah penelitian dalam penelitian ini adalah 

beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Kabupaten 

Bantul adalah sebuah kabupaten di Yogyakarta, yang beribukota adalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kab. Bantul adalah 506, 86 km2 

dengan dengan kepadatan penduduk 1.610 jiwa/km2 . Kabupaten bantul 

berbatasan dengan kota Yogyakarta dan kab. Sleman di utara, Kab. Gunung 

Kidul di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta kab. Kulon Progo di Barat. 

Kabupaten Bantul ini terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa atau kelurahan. 

Pada penelitian ini, penelitian dilakukan di beberapa kecamatan di wilayah 

Bantul yaitu Bambanglipuro, Trirenggo, Pundong, Plered, Kretek, dan 

Piyungan. Beberapa pertimbangan yang mendasari kabupaten tersebut 

menjadi tempat penelitian adalah : 

1. Merupakan daerah yang terkena dampak gempa cukup parah, pada 

kejadian gempa tahun 2006. Peneliti memiliki koneksi dengan salah satu 

warga di wilayah tersebut. Sehingga peneliti bisa melakukan penelitian di 

lokasi tersebut tanpa melalui birokrasi yang cukup rumit. Tempat 

tersebut merupakan lokasi yang terkena dampak besar ketika gempa, 

sehingga direkomendasikan oleh anggota LSM tersebut. 

2. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai “Post Partum Depression 

Ditinjau dari Gejala Post Traumatic Stress Disorder dan Intervensi Medis 

Saat Persalinan”. 
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Berdasarkan pertimbangan diatas maka peneliti kemudian 

menentukan sampel dari populasi yaitu wanita yang telah menikah dan baru 

saja menjalani proses melahirkan baik secara caesar maupun normal, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Berdomisili di Kab. Bantul Yogyakarta  

Bagi peneliti, kab. Bantul merupakan daerah yang mampu mewakili 

gambaran populasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada lokasi ini 

kemungkinan ditemui subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria 

penelitian ini, yaitu ibu-ibu yang mengalami kejadian gempa pada tahun 

2006 yang merupakan representasi dari gejala post traumatic stress 

disorder.  

2. Berada dalam masa post partum dengan rentang waktunya adalah antara 

dua minggu hingga satu bulan sejak kelahiran. 

Adanya rentang waktu ini, digunakan untuk mengukur ada tidaknya 

gangguan post partum depression. Batasan ini, diambil berdasarkan 

beberapa pustaka yang menjelaskan bahwa seorang wanita mengalami 

post partum depression, jika menunjukan gejala depresi selama dua 

minggu setelah mengalami proses melahirkan hingga satu tahun. Rentang 

waktu ini untuk membedakan dengan gangguan emosi yang lain yang 

lebih ringan yaitu Baby blues.  

Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan insidental 

sampling, yaitu mengambil individu individu atau kelompok-kelompok yang 

kebetulan dijumpai oleh peneliti atau yang bisa dijumpai oleh peneliti saja 

yang dijadikan subjek penelitian. Teknik untuk mendapatkan subjek dengan 

kriteria yang sama selanjutnya adalah dengan menggunakan sistem snowball 



 
 

64 
 

 

sampling. Subjek penelitian selanjutnya diperoleh berdasarkan rekomendasi 

dan keterangan informasi dari subjek sebelumnya yang diteliti. 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Skala 

 Penyusunan skala ini meliputi prosedur pembuatan skala yaitu 

penentuan skor item, jumlah item yang digunakan, dan variasi 

sebaran item. Proses penyusunan skala ini diawali dari membuat 

definisi operasional dan menentukan aspek atau gejala dari Post 

partum depresion dan gejala utama dari Post traumatic stress 

disorder. Berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan dua alat ukur  berupa dua buah skala, yaitu 

skala Post partum depression dan skala gejala post traumatic stress 

disorder. 
a. Skala Gejala Post Partum Depression 

 Skala gejala post partum depression digunakan untuk 

mengungkap gejala-gejala post partum depression yang meliputi : 

1) kesedihan yang mendalam 

2) Kehilangan minat untuk berhubungan dengan orang lain 

3) Mengalami gangguan tidur 

4) Merasa lemah tak berdaya 

5) Mejadi lebih sensitif  

6) Mengalami gangguan makan 

7) Sulit berkonsentrasi dan berfikir 

8) Kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas 

9) Memiliki perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan bayinya 

  Selanjutnya sebaran nomor item Skala gejala post 

partum depression dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : 
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Tabel 3 
Sebaran Item Skala Gejala Post Partum Depression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skala ini diberi skor satu sampai lima. Dalam skala ini 

responden diminta memberi nilai secara individual berdasarkan 

kondisi individu stelah melahirkan. Rentang skor sangat sesuai (5) 

hingga sangat tidak sesuai (1). Pemberian skor pada masing-

masing item jawaban disesuaikan dengan jawaban yang diberikan 

responden pada lembar kuesioner. Rentang angka jawaban 

merupakan urutan 1, 2, 3, 4 dan 5. 

 

 

NO Gejala Nomor 
Item 

Jumlah

1 Kesedihan yang mendalam 1, 10, 19 3 
2 Kahilangan minat untuk berhubungan 

dengan orang lain 
2, 11, 20 3 

3 Mengalami gangguan tidur 3, 12, 21 3 
4 Merasa lemat tak berdaya 4, 13, 22 3 
5 Menjadi lebih sensitif 5, 14, 23 3 
6 Mengalami gangguan makan 6, 15, 24 3 
7 Sulit berkonsentrasi dan berfikir 7, 16, 25 3 
8 Kehilangan ketertarikan untuk 

beraktivitas 
8, 17, 26 3 

9 Memiliki perasaan ingin menyakiti diri 
sendiri dan bayinya 

9, 8, 27 3 

 Jumlah 27 27 



 
 

66 
 

 

b. Skala Gejala Post  Traumatic Stress Disorder 

 Skala ini digunaka untuk mengungkap gejala-gejala utama 

Post traumatic stress disorder, yaitu mengalami kembali kejadian 

traumatis, pengalaman penghindraan yang diasosiasikan dengan 

kejadian terkait/ mati rasa dalam merespon, dan gejala-gejala 

peningkatan ketegangan. Gejala-gejala ini untuk mengungkap 

besar kecilnya Post traumatic stress disorder yang dialami 

responden. Sebaran nomor-nomor item pada skala gejala post 

traumatic stress disorder, dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Sebaran Item Skala Gejala Post Traumatic Stress Disorder 

NO Gejala Nomor 
Item 

Jumlah

1 Mengalami kembali kejadian traumatik 1, 4, 7, 10, 
13, 16 

6 

2 Pengalaman penghindaranstimuli yang 
diasosiasikan dengan kejadian terkait/ 

mati rasa dalam merespon 

2, 5, 8, 11, 
14, 17 

6 

3 Simtom-simtom peningkatan ketegangan 3, 6, 9, 12, 
15, 18 

6 

 Jumlah 18 18 
 

 Skala ini diberi skor satu sampai lima. Dalam skala ini 

responden diminta memberi nilai secara individual berdasatkan 

rentang skor sangat sesuai (5) hingga sangat tidak sesuai (1). 

Pemberian skor pada masing-masing item jawaban disesuaikan 

dengan jawaban yang diberikan responden pada lembar 

kuesioner. Rentang angka jawaban merupakan urutan 1, 2, 3, 4 

dan 5. 
2. Perizinan Penelitian 

Pada awalnya peneliti berniat untuk melakukan penelitian 

di dua rumah sakit di Kab. Bantul. Peneliti mencoba untuk 
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surat izin penelitian di rumah sakit swasta dan rumah sakit umum. 

Akantetapi peneliti tidak mendapat izin dari rumah sakit swasta 

tersebut. Pada rumah sakit umum, peneliti diberi izn untuk 

penelitian tetapi proses perizinan pada pemerintah daerah cukup 

dan memakan banyak waktu sehingga peneliti mencari cara lain unuk 

mengumpulkan data. Peneliti kemudian mencari alternatif lain yaitu 

dengan menemui ibu Dukuh ditiap desa, untuk meminta data 

jumlah bayi yang berusia dua minggu hingga satu tahun. Informasi 

yang diberikan oleh ibu dukuh, tidak hanya mengenai kelahiran bayi, 

namun juga diperkenalkan pada kader POSYANDU. Berdasarkan izin 

dari ibu dukuh dan kader posyandu, maka peneliti kemudian 

melakukan penelitian di tempat posyandu dan kunjungan dari rumah-

kerumah (door to door). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

kader posyandu dua desa, jumlah bayi tahun 2009 hingga Februari 

2010 tidak terlalu banyak. Peneliti kemudian dikenalkan pada anggota 

LSM, yang juga menjadi relawan gempa dan merupakan penduduk 

setempat.  

Sebelum mengisi skala penelitian, masing-masing subjek 

penelitian atau responden ditanya mengenai kesediannya untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Jika responden menyatakan 

bersedia, maka peneliti akan memberikan skala penelitian pada 

subjek untuk diisi. Bersamaan dengan lembar kuesioner lembar 

kesediaan dilampirkan. Lembar kesedian sekaligus menjadi surat 

pernyataan yang menyatakan bahwa peneliti telah melakukan 

penelitian dan sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan oleh 

penelitian. 
C. Pelaksanaan Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan di Bantul, yaitu 

Bambanglipuro, Trirengo, Pundong, Plered, Kretek, dan Piyungan. Proses 

pengumpulan data dilakukan setiap hari Sabtu dan Jum’at dimulai dari 

tanggal 13 Maret 2010 hingga 17 April 2010. Kecamatan yang menjadi  lokasi 

pertama yang dikunjungi oleh peneliti adalah Trirenggo, penelitian dilakukan 

di desa Nagasari, Karangmojo dan Bagusan. Proses penyebaran skala 

dilakukan di lokasi Posyandu dengan bantuan Ibu Dukuh dan kader Posyandu. 

Pada saat di lokasi posyandu, ada ibu yang mewakili populasi penelitian, 

maka peneliti akan mendatangi dan menanyakan kesediaan responden untuk 

mengisi skala. 

Proses pengambilan data selanjutnya, peneliti dibantu oleh 

relawan gempa. Lokasi yang menjadi tujuan penelitian selanjutnya adalah 

Bambanglipuro, Pundong, Plered, Kretek dan Piyungan. Peneliti mencari 

responden yang memenuhi kriteria yaitu setelah melahirkan dua minggu 

hingga satu tahun. Proses pengambilan data dilakukan pada akhir pekan, 

dikarenakan relawan yang mendampingi peneliti libur pada akhir pekan. Data 

yang terkumpul dari proses pengambilan data, kemudian direkap oleh 

peneliti.  
Peneliti menanyakan pada subjek mengenai kesediaannya untuk 

membantu peneliti mengisi skala. Ketika responden menyatakan bersedia, 

maka peneliti akan menyerahkan skala dan surat pernyatan pada responden. 

Dalam proses pengisian peneliti menanyakan pada responden, apakah 

responden ingin mengisi sendiri atau dibacakan oleh peneliti. Responden 

memilih untuk dibacakan oleh peneliti lebih banyak daripada yang membaca 

sendiri. Peneliti akan membacakan item pada skala, dan responden akan 

menangapi dengan memberikan nilai, kemudian peneliti akan menuliskan 

pada lembar skala. Setelah proses pengambilan data selesai, maka peneliti 
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melakukan tanya jawab pada responden mengenai peristiwa gempa yang 

dialami, bagaimana perasaannya sekarang jika mengingat, terkadang 

responden juga menceritakan pada peneliti mengenai permasalahan 

dan menceritakan mengenai perkembangan bayinya. 

Pada penelitian ini, peneliti menyebar 55 eksemplar. Penyebaran 

skala dilakukan dengan cara memberikan langsung pada responden yang 

ditemui dirumah responden atau di lokasi posyandu. 55 skala yang disebar 

kembali pada peneliti semua, karena sebelum memberikan skala, peneliti 

menanyakan mengenai berapa usia bayi yang dilahirkan responden dan 

kejadian gempa tahun 2006 juga dialami oleh subjek. Jika responden 

memenuhi kriteria penelitian, maka peneliti akan menanyakan kesediaan 

responden untuk membantu, dan ketika responden bersedia peneliti akan 

memberikan skala yang disertai dengan lembar . 

Pengambilan data yang pertama dilakukan dari tangal 13 Maret 

2010 hingga tanggal 21 Maret 2010 namun jumlah responden yang didapat, 

tidak seimbang antara jumlah kelahiran normal dan caesar yaitu 30 

responden melahirkan normal dan tujuh responden melahirkan caesar.  

Karena jumlah kelahiran caesar cukup sedikit jumlahnya dilokasi penelitian, 

maka peneliti kemudian memfokuskan untuk mencari ibu yang melahirkan 

caesar. Proses pengambilan data dimulai lagi pada hari Minggu tanggal 11 

April 2010. Pada tanggal 17 April 2010, peneliti berhasil menemukan 

responden yang melahirkan caesar pada kecamatan yang sama, hanya 

desanya yang berbeda. 
Setelah data terkumpul sejumlah 55 responden pada tanggal 17 

April 2010, dengan jumlah kelahiran normal 30 dan caesar 25 peneliti 

merekap data yang diperoleh pada tanggal 26 April 2010. Data yang sudah 

direkap kemudian dimasukan pada Program SPSS pada tanggal 28 April 2010, 
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dan kemudian peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya, uji 

homogenitas, uji linieritas dan uji hipotesis pada tanggal 5 Mei 2010. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunaka try out terpakai dimana peneliti hanya 

sekali menyebar skala dan tidak memperbaiki item skala post partum 

depression dan skala post traumatic stress disorder. Artinya peneliti hanya 

melakukan satu kali pengumpulan data yang datanya sekaligus dijadikan data 

penelitian. Penggunaan try out terpakai dikarenakan jumlah responden yang 

cukup sedikit terutama responden yang melahirkan caesar, karena 

masyarakat lebih suka melahirkan di bidan daripada rumah sakit. 

D. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

1. Skala Gejala Post Partum Depression 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, terdapat delapan 

item gugur (korelasi item dengan item total kurang dari 0,3) dari 

jumlah keseluruhan 27 item yang dicobakan. Reliabilitas yang 

diperoleh melalui perhitungan dengan teknik reliabilitas dari 

Cronbach sebesar 0,849 yang berarti sudah reliabel. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. 

 

 

Tabel 5 
Sebaran Item Skala Gejala Post Partum Depression yang valid 

dan gugur 
NO Gejala Nomor 

Valid 
Gugur Jumlah

1 Kesedihan yang mendalam 1, 10, 19  3 
2 Kahilangan minat untuk berhubungan 

dengan orang lain 
2, 11, 20  3 

3 Mengalami gangguan tidur 3 12, 21 1 
4 Merasa lemat tak berdaya 4, 22 13 2 
5 Menjadi lebih sensitif 5, 14,  23 2 
6 Mengalami gangguan makan 6 15, 24 1 
7 Sulit berkonsentrasi dan berfikir 7, 16  25 2 
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2. Skala Post Traumatic Stress Disorder 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, terdapat dua item 

gugur (korelasi item dengan item total kurang dari 0,3) dari jumlah 

keseluruhan 18 item yang dicobakan. Pengukuran dilakukan pada 

item-item yang mewakili tiga gejala utama post traumatic stress 

disorder yaitu mengalami kembali kejadian traumatik, pengalaman 

penhindaran stimuli yang diasosiasikan dengan kejadian terkait/ mati 

rasa dalam merespon, dan Simtom-simtom peningkatan ketegangan. 

Reliabilitas yang diperoleh melalui perhitungan dengan teknik 

reliabilitas dari Cronbach sebesar 0,885 yang berarti sudah reliabel. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D. 

 

Tabel 6 
Sebaran Item Skala Post Traumatic Stress disorder yang valid dan 

gugur 
NO Gejala Nomor 

Valid 
Gugur Jumlah

1 Mengalami kembali kejadian 
traumatik 

1, 4, 7, 10, 
13, 16 

 6 

2 Pengalaman penghindaran stimuli 
yang diasosiasikan dengan 

kejadian terkait/ mati rasa dalam 

2, 5, 8, 17 11, 14 4 

3 Simtom-simtom peningkatan 
ketegangan 

3, 6, 9, 12, 
15, 18 

 6 

 Jumlah 18 2 16 
 
 
 
 

8 Kehilangan ketertarikan untuk 
beraktivitas 

8, 17, 26  3 

9 Memiliki perasaan ingin menyakiti diri 
sendiri dan bayinya 

9, 8  27 3 

 Jumlah 27 8 19 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum proses analisis data, data yang sudah terkumpul 

terlebih dahulu diuji asumsi untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran dan untuk mengetahui hubungan antar variabel  bersifat 

linier atau tidak. Uji asumsi dilakukan dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 

16. 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan tes 

Kolmogorov-Smirnov diperleh hasil bahwa koefisien K-S Z variabel 

post partum depression memiliki nilai 1,159 dengan p=0,136 

(p>0,05). Sedangkan perolehan untuk variabel gejala post 

traumatic stress disorder  memiliki nilai 0,676 dengan p=0,751 

(p>0,05). Maka dapat dikatakan bahwa distribusi antar kedua 

variabel bersifat normal 

b. Uji Linieritas 

Pengujian linieritas hubungan dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) for 

Windows Release 16. Hasil uji linieritas hubungan antar post 

partum depression dengan gejala post traumatic stress disorder 

adalah linier karena hasil uji linieritas menunjukan Flinier= 1,337 
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(p=0,253), Fkuadratik= 0,656 (p=0,523), dan Fkubik= 0,669 

(p=0,557). Diketahui Flinier lebih besar daripada Fkuadratik dan 

Fkubik. Sehingga hubungan antara post partum depression dengan 

gejala post traumatic stress disorder bersifat linier. 

 

c. Uji Homogenitas 

Berdasarkan uji homogenitas PPD antar ibu yang melahirkan 

normal dan ibu yang melahirkan Caesar  dengan menggunakan tes 

Levene diperoleh hasil  0,056 dengan p= 0,815 (p>0.05). Artinya 

sebaran nilai PPD pada ibu yang mlahirkan normal dan Ibu yang 

melahirkan Caesar dalam kondisi Homogen. 

     

2. Uji Hipotesis 

Setelah uji asumsi dilakukan, selanjutnya adalah menguji 

hipotesis. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

ini ada dua, yaitu korelasi product moment Pearson dan uji-t. Teknik 

korelasi product moment Pearson digunakan untuk mencari korelasi 

antara post partum depression dengan gejala post traumatic stress 

disorder. Sedangkan teknik uji-t digunakan untuk mencari perbedaan 

post partum depression pada ibu yang melahirkan normal dan ibu 

yang melahirkan caesar. 

Hasil korelasi product moment Pearson antara post partum 

depression dengan gejala post traumatic stress disorder menunjukan 

nilai r=0,157 dengan p=0,126 (p>0,05) yang berarti tidak adanya 

korelasi antara post partum depression dengan gejala post traumatic 
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stress disorder. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis pertama 

penelitian ini  ditolak. 

Hasil uji-t antara ibu yang melahirkan normal dengan ibu 

yang melahirkan caesar menunjukan nilai t=0,088 dengan p=0,465 

(p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan post partum depression 

pada ibu yang melahirkan normal dengan ibu yang melahirkan caesar. 

hal ini juga menunjukan bahwa hipotesis kedua penelitian ini ditolak. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian 

diperoleh bahwa hipotesis pertama yang diajukan yaitu adanya korelasi 

yang positif antara post partum depression dengan gejala post traumatic 

stress disorder tidak dapat diterima karena hasil perhitungan korelasi 

poduct moment Pearson diperoleh r=0,157 dengan taraf signifikasi 0,126 

ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara post partum depresion 

dengan gejala post traumatic stress disorder. Sedangkan hipotesis yang 

kedua yaitu adanya perbedaan post partum depression pada ibu yang 

melahirkan normal dengan ibu yang melahirkan caesar juga tidak dapat 

diterima karena hasil perhitungan dengan uji-t menunjukan t=0,088 

dengan taraf signifikansi 0,465 ini menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan post partum depression antara ibu yang melahirkan normal 

dengan ibu yang melahirkan caesar. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-

ratanya, Mean pada kelahiran normal sebesar 36,4194 dan Mean pada 

kelahiran caesar 36,0833 memiliki rata-rata yang hampir sama. 

Ditolaknya kedua hipotesis ini, maka timbul pemikiran sebagai 

berikut jika ibu merasakan gejala post traumatic stress disorder, maka 
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belum tentu wanita tersebut lebih rentan mengalami gejala post partum 

depression, karena post partum depression dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Hasil penelitian ini berbeda dengan pendapat dari Judhita dan 

(2009, h.107) riwayat depresi yang dialami individu sebelumnya dapat 

mempengaruhi munculnya post partum depression. Karena depresi yang 

dialami oleh ibu sebelumnya yaitu bencana alam, memiliki stres yang 

lebih besar daripada gejala depresi pasca melahirkan yang dirasakan. 

Sehingga gejala depresi pasca melahirkan yang muncul tidak dirasakan 

oleh ibu baru, dan menganggapnya menjadi hal umum. Karena 

pengalaman traumatik yang dialami sebelumnya dianggap lebih berat. 

 Penelitian ini berbeda dengan pendapat yang dikemukan oleh 

Thornton dan Jacob pada tahun 1971 bahwa berbagai macam kejadian 

yang tidak dapat dikendalikan bisa mengurangi kemampuan organisme 

untuk mengatasi masalah yang timbul sesudah kejadian yang tidak 

menyenangkan itu (Atkinson, 1983, h. 210). Pengelaman individu untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak menyenangkan membantu 

individu untuk mengatasi permasalahan yang sama atau yang lebih besar. 

Pengalaman yang dimiliki membuat individu menjadi lebih siap dan 

terlatih untuk mengatasi masalah yang muncul setelahnya. 

Menurut Judhita dan Cynthia tahun (2009, h. 104-105), fakor 

yang diduga menjadi  pemicu post partum depression adalah lingkungan 

dan pasangan kurang mendukung, kelelahan merawat bayi yang baru 

dan, hanya memiliki sedikit keluarga dan teman yang bisa diandalkan 

atau diajak bisa diandalkan atau diajak bicara. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan model stres lingkungan yang 

dikemukakan oleh Lazarus (1966) dan Selye (1956) bahwa bencana alam 

yang terjadi pada lingkungan masyarakat tidak selalu menimbulkan 

dampak atau trauma yang sama antar individu. Hal ini disebabkan 

persepsi dan kemampuan penyesuaian diri antar individu berbeda-beda. 

Ada individu yang mudah menyesuaikan diri dengan kondisi pasca 

bencana dan mampu menerima keadaan seperti kehilangan keluarga, 

cacat fisik, kehilangan pekerjaan maka akan menjadi individu yang sehat 

secara psikologis. Akan tetapi adapula individu yang mudah merasa 

trauma pada kejadian yang mengerikan, dan kurang mampu menerima 

keadaan setelah bencana, maka problem psikologis akan muncul seperti 

rasa bersalah, penyesalan dan gejala PTSD. Data yang diperoleh di 

lapangan menunjukan bahwa responden yang menjadi subjek penelitian 

disana banyak yang bisa menerima kondisi pasca bencana. Hal ini terlihat 

dari Mean empirik untuk skala post traumatic stress disorder adalah 2,59 

dan besar mean hipotetiknya adalah 3. Artinya rata-rata responden 

menjawab dari rentang dua hingga tiga. Hal ini menunjukan, tingkat 

gejala post traumatic stress disorder yang dialami sedang, dan banyak 

yang sudah mampu beradaptasi dengan kondisi pasca bencana alam 

(Susetyo dan Priyanto, 2007, h. 23). 

Kondisi di lapangan menunjukan bahwa banyak responden yang 

sudah mampu beradaptasi dengan kondisi pasca bencana. Namun 

demikian ada kemungkinan, walaupun responden mengalami gejala post 

traumatic stress disorder namun setelah melahirkan tidak mengalami 

gejala post partum depression. Hal ini ditunjukan dari skala gejala post 

partum depression yang menunjukan mean empiriknya adalah 1,909 dan 

besar hipotetiknya adalah tiga. Hasil ini menunjukan bahwa rata-rata 
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responden penelitian ini menjawab dari rentang satu dan dua. Kondisi ini 

disebabkan karena proses melahirkan tidak dianggap sebagai pengalaman 

stresfull karena pengalaman stres yang lebih besar pernah dialami oleh 

responden, adanya dukungan sosial yang diterima oleh responden, 

responden memiliki nilai yang positif terhadap kehamilan dan kelahiran, 

responden memiliki coping stress yang tepat, dan adanya bias gender di 

masyarakat yang tidak disadari oleh para reponden. 

 Hasil penelitian ini, sama dengan apa yang diungkapkan oleh 

Judhita dan Cynthia (2009, h. 107 ). Berdasarkan observasi peneliti pada 

saat pengambilan data menunjukan bahwa mayoritas wanita yang 

menjadi responden penelitian ini tinggal bersama dengan orangtua 

mereka, sehingga dukungan sosial dan bantuan yang didapat oleh ibu 

yang baru melahirkan cukup banyak. Adapula responden yang memiliki 

anak kembar, namun salah satu anaknya dititipkan pada keluarga 

besarnya. Sehingga ibu baru tersebut tidak terlalu kelelahan untuk 

mengurus bayinya, dan memiliki waktu untuk beristirahat dengan cukup. 

Peneliti juga melihat bahwa faktor lain yang memicu munculnya post 

partum depression adalah tekanan selama kehamilan dan setelah 

persalinan.  
Pendapat yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan 

Oktavia dan Basri (2003, h. 20) terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara jumlah dukungan sosial yang diteriam  secara nyata dengan ada 

tidaknya gangguan depresi pasca malahirkan. Penelitian tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi kepuasan sesorang tehadap dukungan 

sosial yang diterimanya maka ibu semakin cenderung untuk tidak 

mengalami depresi pasca melahirkan, baik dukungan sosial tersebut 

berbentuk dukungan emosional, instrumental, maupun dukungan 

informasi.  
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Menurut Yanita dan Zamralita (2001, h. 47-48) berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, masing-masing individu 

memiliki pengalaman emosional yang berbeda-beda. Ketika ibu senang 

dengan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya maka tingkat 

depresi yang dialami pada periode pasca melahirkan semakin kecil. Hal ini 

disebabkan, karena ibu menjalankan perannya dengan tenang dan 

senang untuk menjalani peran barunya karena tidak memiliki beban, 

terutama jika mendapat dukungan sosial dari suami. Sehingga semakin 

positif dukungan sosial yang diberikan suami dan persepsi yang baik 

tentang kehadiran anak, maka gejala depresi pasca melahirkan semakin 

sedikit muncul. Ketika dukungan sosial suami yang didapat bersifat 

negatif, maka gejala post partum depression semakin terlihat atau 

muncul.  
Kartono (1992, h. 11) berpendapat bahwa kehamilan adalah 

kodrat dan anugerah yang diberikan Tuhan terhadap wanita. Dari hasil 

penelitian membuktikan, bahwa kebanyakan wanita itu ingin kawin 

didasari perasaan cinta, dan didorong oleh keinginan untuk memperoleh 

keturunan dari orang yang dicintai dan mencintainya. Ternyata, bahwa 

pada umumnya alasan seorang wanita menjalani perkawinan karena 

dorongan keibuan yang lebih besar daripada alasan keinginan untuk 

menjadi seorang isteri. Dengan demikian seorang wanita memiliki 

yang positif mengenai kehadiran seorang anak. Oleh sebab itu kehamilan 

merupakan harapan para wanita yang telah menikah. Atkinson juga 

menyatakan bahwa kesengsaraan yang dialami oleh wanita ketika 

melahirkan bayi akan cendrung berkurang dan menghilang bagi wanita 

yang mengharapkan keadiran bayinya, dibandingkan dengan wanita yang 

tidak memiliki angan-angan untuk menjadi seorang ibu (Atkinson, 1983, 

h. 231). Persepsi yang positif terhadap kelahiran bayi ditunjukan dengan 
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skala gejala post partum depression yang menunjukan mean empiriknya 

adalah 1,909 dan besar hipotetiknya adalah tiga. Hasil ini menunjukan 

bahwa rata-rata responden penelitian ini menjawab dari rentang satu dan 

dua. Rata-rata ibu disana memiliki nilai positif terhadap anak, sehingga  

semua kerepotan dan penderitaan setelah bayinya lahir dianggap tidak 

Semua tugas dijalani dengan tenang dan tanpa beban. 

Stres yang muncul pada diri individu, memaksa seseorang 

melakukan coping. Coping merupakan tindakan merubah kognitif secara 

konstan dan merupakan suatu usaha tingkah laku untuk mengatasi 

tuntutan internal dan eksternal yang dinilai membebani atau melebihi 

sunber daya yang dimiliki oleh individu. Coping yang dilakukan ini 

berbeda dengan perilaku adaptif otomatis kerena coping membutuhkan 

suatu usaha, yang mana hal tersebut menjadi akan menjadi perilaku 

otomatis lewat proses belajar. Coping dipandang merupakan suatau 

usaha untuk mengusai situasi yang  tertekan, tanpa mengusai seluruh  

situasi yang menekan, karena tidak semua situasi tersebut dikuasai 

seluruhnya. Pendapat dari Lazarus dan Folkaman tahun 1984 coping yang 

efektif untuk dilakukan adalah coping yang membantu seseorang untuk 

mentoleransi dan tidak merisaukan tekanan yang tidak dapat dikuasai 

(Taylor, 2003,  h. 229). Pada subjek penelitian ini, para ibu bisa dianggap 

memiliki coping stres yang cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan, kebanyakan ibu merasa takut dan trauma dengan bencana 

alam yang 
Warner Tahun 1986 , menyatakan bahwa sebagian besar wanita 

dan laki-laki setuju bahwa hakikat keterlibatan wanita dalam pekerjaan 

rumah tangga seringkali berbeda dengan laki-laki. Wanita mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga lebih banyak dan budaya di Indonesia 
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hal serupa. Pekerjaan yang rutin dan berulang-ulang seperti mencuci 

pakaian, memasak, mengasuh anak dan mengatur rumah tangga adalah 

tugas wanita. Walaupun pekrjaan tersebut tidak menyenangkan bagi 

wanita, namun banyak wanita yang menganggap bahwa pekerjaan 

merupakan tugas mereka sebagai wanita. Sehingga para wanita 

tugas tersebut dengan baik, dan melakukan tanpa beban (Santrock, 1995, 

h.119 ).  

dialami pada tahun 2006, dan kebanyakan mereka memiliki 

permasalahan ekonomi. Namun, mereka terbiasa dengan budaya 

“Nrimo” pada setiap situasi yang tidak menyenangkan. Sehingga 

permasalahn-permasalahan seperti stres dan depresi jarang sekali 

muncul.  
Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, kelebihan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini benar-benar dilakukan di daerah pasca gempa. Desa 

yang digunakan merupakan pusat gempa tahun 2006, merupakan 

daerah yang terkena dampak yang cukup parah, dan mengalami 

kerusakan yang besar. 

2. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga peneliti bisa 

melakukan pengamatan dengan lingkungan responden dan 

mengamati ketika proses pengambilan data sedang berlangsung. 

3. Penelitian ini dengan judul “Post Partum Depression Ditinjau Dari 

Gejala Post Traumatic Stress Diorder dan Intervensi Medis Saat 

Persalinan” merupakan penelitian yang cukup baru. 

Penelitian ini tidak sempurna, karena memiliki beberapa 

kelamahan. Kelemahan dari penelitian ini adalah : 
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1. Proses pengambilan data dilakukan pada akhir pekan yaitu hari Sabtu 

dan Minggu, sehingga seluruh anggota keluarga dan suami ada 

dirumah untuk mendampingi ibu baru, sehingga konsentrasi 

responden terpecah karena memperhatikan situasi lingkungan 

disekitar responden. Banyak orang yang mempengaruhi subjek untuk 

menjawab. 

2. Responden sedikit kebingungan dengan cara pengisian skala, 

sehingga dalam pengisian skala responden agak ragu-ragu sehingga 

sering bertanya pada peneliti, dan responden membutuhkan waktu 

yang lama dalam mengisi.  

3. Peneliti tidak memiliki data penelitian mengenai perbedaan post 

partum depression di daerah pasca gempa dan daerah bukan 

pascagempa. 

4. Peneliti kurang mampu berbahasa jawa halus dengan baik, sehingga 

agak kesulitan untuk berkomunikasi denga bebarapa responden yang 

menggunakan bahasa jawa halus. 

5. Peneliti datang ke lokasi penelitian saat pengambilan data, sehingga 

responden kurang mengenal peneliti. Para responden yang kurang 

mengenal peneliti agak canggung ketika mengobrol dengan peneliti 

di lapangan. 

6. Beberapa responden pada penelitian ini, meminta peneliti untuk 

membacakan semua item skala penelitian, sehingga beberapa subjek 

menyangkal gejala depresi yang dialami. Kondisi demikian membuat 

subjek menjawab seolah-olah subjek tidak mengalami gejala post 

partum depression. Kemungkinan hal ini terjadi karena subjek 

mengalami social desirealibility  (menjawab sesuai dengan harapan 

sosial) dan adanya penyangkalan dari subjek. 



 
 

82 
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini menunjukan  tidak ada hubungan antara 

post partum depression dengan gejala post traumatic stress disorder dan 

tidak ada perbedaan post partum depression antara ibu yang melahirkan 

normal dan ibu yang melahirkan caesar. 

  

B. Saran 

1. Bagi subjek penelitian 

a. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

gejala Post traumatic stress disorder dengan post partum 

depression oleh karena itu bagi warga Bantul yang pernah 

mengalami bencana tidak perlu berkecil hati, karena tidak berarti 

akan mengalami post partum depression yang lebih besar. 

b. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan gejala 

Bagi wanita yang melahirkan secara caesar tidak perlu khawatir 

dengan risiko mengalami post partum depression yang lebih besar 

daripada wanita yang menjalani persalinan normal. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melakukan 

penelitian mengenai perbedaan post partum depression pada ibu 

yang tinggal di daerah pasca bencana dan ibu yang tinggal di 

daerah bukan pasca bencana. Untuk melihat, apakan ada 

perbedaan tingkat PPD di kedua daerah tersebut. 

b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di Bantul 

cukup membatu jika menggunakan skala dengan bahasa jawa, 

karena bahasa yang digunakan oleh warga adalah bahasa jawa. 

c. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema serupa akan 

lebih baik jika menegaskan atau mengontrol agar saat pengisian 

skala, responden sendirian tidak ditemani oleh suami atau 

keluarga besarnya. Hal ini dimaksudkan agar responden memiliki 

privacy dan responden bisa berkondentrasi dalam pengisian skala 

agar tidak terjadi social desirealibility (menjawab sesuai harapan 

sosial) dan tidak terjadi denial (penyangkalan). 
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LAMPIRAN A : 

SKALA PENELITIAN 

A‐1 SKALA POST PARTUM DEPRESION 

A‐2 SKALA GEJALA POST TRAUMATIC STRESS DISORDER 
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Tanggal Pengisian  : 
No    : 
Tanggal Lahir bayi  : 
Proses Persalinan  :  (  ) persalinan Normal 

(  ) persalinan Caesar 
Tinggal Di Bantul sejak : 
 
Setelah melahirkan, kehidupan mudah berubah seperti cuaca yang terkadang 

cerah, kadang mendung bahkan hujan. Perubahan yang seperti ini umum dialami 

oleh ibu setelah melahirkan. Saya, Dita Septi Aryani dari fakultas Psikologi 

Universitas Katolik soegijapranata berusaha memahami keadaan tersebut 

melalui penelitian ini, apa saja yang dirasakan  dan dialami oleh ibu setelah 

melahirkan buah hati tercinta. Ibu diminta untuk memberi nilai pada setiap 

pernyataan dibawah ini sesuai keadaan ibu, mulai dari sangat tidak sesuai (1) 

sampai dengan sangat sesuai (5). Rentang angka jawaban berdasarkan urutan 

1,2,3,4 dan 5 FORM A 

Form ini, saya ingin mengetahui bagaimana keadaan ibu setelah melahirkan, jadi 

berilah nilai pada masing-masing pernyataan dibawah ini menurut keadaan ibu 

setelah melahirkan, dari sangat tidak sesuai (1) sampai dengan sangat sesuai (5). 

Rentang angka jawaban berdasarkan urutan 1, 2, 3, 4 dan 5.  Selamat mengisi 

dan Terimakasih. 

Pernyataan Nilai 
(1 - 5) 

Saya sering merasa sedih dan murung setelah melahirkan anak saya  
Saya lebih suka mengurung diri di rumah atau menyendiri di rumah 
bersama bayi saya 

 

Setelah melahirkan, saya merasa sulit untuk memejamkan mata  
Saya mudah merasa lelah ketika saya melakukan pekerjaan rumah 
tangga dan mengurus bayi saya 

 

Sejak melahirkan, saya mudah jengkel terhadap orang lain walaupun 
sedang bercanda 

 

Saya merasa semua makanan hambar, sejak melahirkan  
Sejak ada bayi saya, saya sulit untuk berkonsetrasi pada satu hal  
Saya ingin meninggalkan semua pekerjaan saya termasuk mengasuh 
bayi saya, walaupun sejenak 

 

Saya ingin marah dengan bayi saya, saat menangis terus-menerus  
Saya mudah menangis tanpa sebab, setelah melahirkan  
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Sejak kehadiran bayi saya, saya kurang suka untuk bertemu dan 
mengobrol dengan orang lain 

 

Setelah melahirkan, saya sering terjaga di malam hari  
Sebagai ibu, saya membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus 
bayi dan pekerjaan rumah 

 

Dulu ketika hamil saya merasa diperhatikan, namun setelah 
melahirkan saya merasa orang lain kurang peduli pada diri saya 

 

Saya makan lebih banyak daripada porsi makan saya sebelum 
melahirkan 

 

Sejak melahirkan, saya selalu memikirkan banyak hal dalam satu waktu  
Sejak ada si kecil, saya merasa malas untuk melakukan kegiatan rumah 
tangga 

 

Saya memiliki keinginan untuk menyakiti diri saya karena kurang 
berguna dalam merawat bayi saya 

 

Setelah melahirkan, penyesalan selalu muncul setelah saya melakukan 
kesalahan 

 

Saya sering tiba-tiba kehilangan ketertarikan pada pasangan saya, 
setelah melahirkan sikecil 

 

Sejak ada bayi saya, saya merasa kurang tidur, walaupun saya sudah 
tidur nyenyak 

 

Merawat bayi dan menyusui merupakan tugas yang berat bagi saya  
Saya merasa tidak senang jika orang lain mengkritik perbuatan saya 
dalam mengurus rumah tangga dan bayi saya 

 

Setelah melahirkan, saya sering merasa mual jika mencium bau 
makanan 

 

Saya kurang percaya diri untuk mengasuh bayi saya  
Saya kehilangan minat untuk melakukan hobi saya, sejak ada bayi saya  
Saya memiliki kencenderungan untuk menyakiti bayi saya  

 
 

Ibu, saat kau tersenyum terlihat ketulusan dan kasihmu 

Engkau yang selalu rela mengorbankan jiwa dan ragamu untukku 

Sungguh banyak yang engkau berikan padaku, Ibu…. 

Engkaulah anugerah dan lentera di hidupku 

Terimakasih Tuhan, kau ciptakan wanita yang mulia untukku 

Kau kirimkan Ibu yang baik kepadaku 

Terimakasih Ibuku, Atas segala pengorbananmu 

Ku kan slalu menyanyangimu 

(Annisa) 
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FORM B 

Pada form ini, saya ingin mengetahui bagaimana keadaan dan perasaan ibu 

setelah mengalami gempa bumi pada tahun 2006, jadi beri nilai pada masing-

masing pernyataan dibawah ini sesuai dengan keadaan dan perasaan ibu setelah 

mengalami peristiwa gempa tahun 2006, dari sangat tidak sesuai (1) sampai 

sangat sesuai (5). Rentang angka jawaban merupakan urutan  1, 2, 3, 4 dan 5. 

Selamat mengisi dan Terimakasih.  

Pernyataan Nilai 
(1 - 5) 

Saya merasa sulit tidur, jika teringat pada kejadian gempa tahun 2006  
Saya akan mengganti chanel TV ketika memberitakan mengenai 
bencana alam, karena mengingatkan saya pada kejadian gempa yang 

 

Jantung saya berdetak kencang, saat mendengar bunyi sirine dari jauh  
Saya merasa sangat cemas, ketika mengingat kejadian gempa tahun  
Saya tidak suka melewati tempat yang dijadikan tempat pengungsian 
ketika terjadi gempa 

 

Saya menjadi orang yang mudah cemas, sejak mengalami peristiwa 
gempa 2006 

 

Saya sering bermimpi buruk mengenai peristiwa gempa yang saya alami  
Saya akan menutup telinga jika mendengar suara petir   
Saya menjadi orang yang mudah terkejut, sejak mengalami kejadian 
gempa 

 

Kenangan tentang gempa 2006, sering muncul secara tiba-tiba  
Saya akan lari menjauh ketika mendengar suara ambulans, kerna 
mengingatkan saya pada kejadian gempa tahun 2006 

 

Setelah peristiwa gempa tahun 2006, saya mudah merasa gelisah  
Setiap tanggal kejadan, ingatan mengenai gempa 2006 muncul secara 
tiba-tiba 

 

Saya ingin pindah ke wilayah lain, untuk menghindari tempat terjadinya 
gempa tahun 2006 

 

Saya merasa kurang berguna dan lemah saat teringat pada keluarga 
yang menjadi korban gempa tahun 2006 

 

Ketika mendengar suara teriakan, kenangan saya mengenai gempa 2006 
muncul dengan seketika 

 

Perasaan bersalah saya sangat besar karena tidak bisa menolong 
anggota keluarga atau tetangga dekat saat gempa 2006 

 

Saya merasa ketika ada getaran kecil, saya tidak bisa melakukan apa-  
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LAMPIRAN B : 

DATA PENELITIAN 

B-1 Data Skala Post Partum Depression 

B-2 Data Skala Post Traumatic Stress Disorder 
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SKALA Post Partum Depression 
 

No. Subjek TGL ISI 
TGL 
Lahir Intervensi PPD1 PPD2 PPD3 PPD4 PPD5 

1 120310 50310 1 3 3 5 3 1 
2 160310 251209 1 1 1 2 3 3 
3 190310 160709 1 1 1 2 2 1 
4 190310 30210 1 1 1 3 3 2 
5 190310 170709 1 1 1 1 1 1 
6 200310 100110 2 1 3 1 3 1 
7 190310 141009 1 1 1 5 3 1 
8 190310 200409 1 2 3 5 5 3 
9 200310 90409 1 4 1 5 4 3 

10 190310 70709 2 1 1 1 5 1 
11 200310 80909 1 1 1 1 1 1 
12 200310 30709 1 4 2 5 3 1 
13 200310 230409 1 1 2 2 2 1 
14 200310 250409 1 1 1 2 2 1 
15 190310 280509 1 1 1 1 1 1 
16 200310 80509 1 1 1 1 5 5 
17 200310 101009 1 1 1 3 3 1 
18 200310 220809 1 1 1 1 4 1 
19 200310 40709 1 2 1 1 5 2 
20 200310 50210 1 5 5 3 3 5 
21 200310 140210 1 1 3 1 1 1 
22 200310 170909 1 1 1 1 1 1 
23 200310 240110 1 1 1 5 3 1 
24 210310 21209 2 1 1 1 1 1 
25 210310 110509 2 1 1 3 3 2 
26 210310 11209 2 1 1 5 5 1 
27 210310 271209 1 1 1 1 5 1 
28 210310 280809 1 3 1 3 5 3 
29 210310 220509 2 3 1 1 5 1 
30 210310 260709 1 1 1 1 1 1 
31 210310 31009 1 1 1 5 4 5 
32 210310 300309 1 5 5 5 2 5 
33 210310 80809 1 1 5 1 1 1 
34 210310 10409 1 1 5 5 5 1 
35 210310 280709 1 1 1 1 1 1 
36 210310 240709 2 1 1 5 5 1 
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37 210310 290909 1 1 1 1 3 1 
38 110410 100110 2 5 5 3 5 5 
39 110410 200310 2 1 1 1 5 1 
40 110410 230310 2 5 1 1 1 1 
41 110410 270310 2 1 1 2 1 1 
42 110410 270310 2 1 1 1 5 1 
43 110410 270210 2 1 1 2 5 1 
44 110410 130110 2 5 2 1 1 1 
45 110410 101009 2 1 5 1 5 1 
46 110410 210310 2 1 4 5 4 3 
47 110410 290409 2 1 1 1 5 1 
48 110410 270709 2 1 1 5 5 1 
49 110410 211009 2 1 1 1 1 1 
50 110410 221009 2 1 1 1 3 1 
51 110410 40709 2 1 1 1 4 1 
52 110410 140509 2 1 1 1 1 1 
53 170410 291110 2 2 1 4 3 1 
54 170410 220310 2 1 1 4 5 1 
55 170410 280310 2 4 2 4 3 1 
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No. Subjek PPD6 PPD7 PPD8 PPD9 PPD10 PPD11 PPD12 PPD13 PPD14 
1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 
2 1 5 1 3 1 1 5 3 1 
3 1 2 1 2 1 1 4 5 1 
4 1 1 1 3 1 1 3 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 
6 1 3 3 1 1 1 5 3 3 
7 1 4 2 3 2 1 5 5 3 
8 1 3 2 3 3 2 3 4 3 
9 4 3 3 3 3 3 4 5 3 

10 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 1 4 5 1 
12 1 1 1 4 2 2 5 4 1 
13 1 2 1 1 1 2 3 3 1 
14 1 1 1 1 1 1 5 3 2 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 5 5 5 5 1 5 5 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 5 3 1 
18 1 1 1 1 1 1 5 5 1 
19 1 4 4 1 1 1 1 1 1 
20 1 5 1 5 5 1 5 5 3 
21 1 1 1 4 1 2 5 5 1 
22 1 5 1 1 1 1 5 5 1 
23 1 1 1 1 3 1 5 5 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 2 4 2 2 2 2 2 3 2 
26 1 5 1 3 1 1 5 5 1 
27 1 5 1 1 1 1 5 5 2 
28 3 2 1 1 1 1 1 4 1 
29 1 5 1 1 5 1 5 5 1 
30 1 5 1 1 1 1 2 1 1 
31 5 5 5 1 1 5 5 1 5 
32 5 5 5 5 1 5 2 2 5 
33 5 1 1 1 1 1 5 1 1 
34 1 1 1 5 1 1 5 5 5 
35 1 5 1 1 1 1 5 3 1 
36 5 5 1 5 1 1 5 5 5 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 5 1 1 5 5 3 4 5 
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39 1 1 1 1 1 1 5 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 5 5 1 
41 1 1 1 1 1 1 2 4 1 
42 1 5 3 1 1 1 1 5 1 
43 1 1 5 1 1 1 5 5 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 5 1 4 1 1 4 5 1 
46 1 5 1 1 1 1 5 4 5 
47 5 1 5 1 1 1 1 1 1 
48 1 5 4 4 1 1 5 5 4 
49 1 1 1 1 1 1 5 5 1 
50 1 1 1 1 1 1 3 5 1 
51 1 1 1 1 1 1 3 4 1 
52 1 1 1 1 1 1 5 1 1 
53 1 2 1 3 1 1 4 3 1 
54 1 4 1 1 1 1 5 5 1 
55 1 3 1 5 3 2 5 4 1 
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No. Subjek PPD15 PPD16 PPD17 PPD18 PPD19 PPD20 PPD21 PPD22 
1 1 3 1 1 3 4 1 3 
2 5 2 2 1 2 2 5 1 
3 5 4 3 1 1 2 3 1 
4 3 2 1 1 1 1 3 2 
5 4 4 1 1 1 1 4 1 
6 3 3 1 1 3 1 5 3 
7 3 5 3 1 4 2 5 1 
8 5 3 2 2 3 3 3 2 
9 4 3 4 2 3 2 4 3 

10 1 4 1 1 5 1 1 1 
11 2 1 1 1 1 1 1 1 
12 5 2 2 1 3 4 5 1 
13 3 2 1 4 3 2 2 1 
14 5 2 1 1 1 1 5 1 
15 5 1 1 1 1 1 1 1 
16 5 5 1 1 5 5 5 5 
17 4 2 1 1 1 2 3 1 
18 5 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 5 1 
20 5 5 3 5 5 5 3 1 
21 5 5 1 1 4 2 5 1 
22 5 1 1 1 1 1 5 1 
23 5 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 5 1 1 1 
25 5 2 2 2 2 2 2 2 
26 5 5 1 1 1 5 5 3 
27 5 5 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 5 1 1 1 2 1 
29 1 5 2 1 5 1 5 1 
30 5 5 1 1 1 1 5 1 
31 5 1 1 5 1 1 1 1 
32 5 2 1 1 1 5 2 5 
33 5 1 1 1 1 1 5 1 
34 5 5 1 1 1 5 5 1 
35 5 5 1 1 1 1 1 1 
36 5 5 1 1 1 5 5 1 
37 5 1 1 1 1 1 5 1 
38 5 5 4 4 5 5 5 1 
39 5 3 1 1 1 1 5 1 
40 1 1 1 1 1 1 5 1 
41 5 1 1 1 1 1 1 1 



 
 

98 
 

 

42 5 5 1 1 3 5 5 1 
43 5 5 1 1 1 5 5 1 
44 2 5 1 1 1 1 1 1 
45 5 5 1 1 4 1 5 1 
46 5 1 1 5 1 5 1 1 
47 5 1 1 1 1 1 5 5 
48 1 5 1 1 1 5 5 5 
49 5 5 1 1 1 1 5 1 
50 5 1 1 1 1 3 3 1 
51 5 2 1 1 1 1 4 1 
52 1 1 1 1 1 2 5 1 
53 3 1 1 1 2 2 5 1 
54 5 5 1 1 1 1 5 1 
55 3 4 1 1 2 1 4 1 
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5 1 4 1 1 
1 1 1 2 1 
1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
3 1 3 1 1 
4 1 4 3 5 
4 2 2 3 2 
3 2 2 4 3 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
4 1 1 2 1 
2 1 2 2 1 
2 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
3 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 5 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 5 1 1 
5 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
5 1 1 5 1 
1 1 1 1 1 
5 1 5 4 1 
5 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
3 1 5 5 1 
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5 5 1 5 1 
1 1 1 1 1 
1 1 4 1 1 
1 5 5 5 1 
5 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
5 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 
5 1 1 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

101 
 

 

SKALA Gejala  Post Traumatic Stress Disorder 
 

No. Sub Tgl. Isi Lahir Intervensi PTSD1 PTSD2 PTSD3 PTSD4 PTSD5 
1 130310 50310 1 5 2 5 4 2 
2 160310 251209 1 1 1 1 3 1 
3 190310 160709 1 3 1 1 1 1 
4 190310 30210 1 3 1 1 3 1 
5 190310 170709 1 5 1 5 5 1 
6 200310 100110 2 2 1 1 3 1 
7 190310 141009 1 3 1 1 2 1 
8 190310 200409 1 5 3 3 4 2 
9 200310 90409 1 2 1 2 3 2 

10 190310 70709 2 1 1 1 1 1 
11 200310 80909 1 2 1 2 2 1 
12 200310 30709 1 1 1 1 1 1 
13 200310 230409 1 3 2 1 3 1 
14 200310 250409 1 1 1 1 1 1 
15 190310 280509 1 1 1 1 1 1 
16 200310 80509 1 5 1 5 5 1 
17 200310 101009 1 3 2 3 3 2 
18 200310 220809 1 1 1 1 5 1 
19 200310 40709 1 5 3 5 5 3 
20 200310 50210 1 1 5 2 3 1 
21 200310 140210 1 1 1 1 5 1 
22 200310 170909 1 1 1 5 5 1 
23 200310 240110 1 5 1 2 5 1 
24 210310 21209 2 1 2 5 5 5 
25 210310 110509 2 2 3 3 3 1 
26 210310 11209 2 5 1 5 5 1 
27 210310 271209 1 5 5 1 5 5 
28 210310 280809 1 4 1 5 5 1 
29 210310 220509 2 3 1 5 5 1 
30 210310 260709 1 5 5 5 5 1 
31 210310 31009 1 5 1 5 5 1 
32 210310 300309 1 1 1 1 1 1 
33 210310 80809 1 5 5 5 5 1 
34 210310 10409 1 5 5 5 5 5 
35 210310 280709 1 5 1 5 5 1 
36 210310 240709 2 5 5 5 5 5 
37 210310 290909 1 5 1 5 5 1 
38 110410 100110 2 1 1 1 5 5 
39 110410 200310 2 1 1 5 1 5 
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40 110410 230310 2 5 1 5 5 1 
41 110410 270310 2 1 1 1 1 1 
42 110410 270310 2 1 1 5 1 1 
43 110410 270210 2 5 1 5 5 1 
44 110410 130110 2 2 1 5 5 1 
45 110410 101009 2 5 2 1 1 1 
46 110410 210310 2 5 1 5 5 5 
47 110410 290409 2 1 5 1 5 1 
48 110410 270709 2 1 1 1 1 1 
49 110410 211009 2 5 1 5 5 1 
50 110410 221009 2 5 2 1 1 1 
51 110410 40709 2 1 2 1 1 1 
52 110410 140509 2 5 1 4 4 1 
53 170410 291110 2 5 2 5 5 2 
54 170410 220310 2 3 2 2 4 1 
55 170410 280310 2 5 2 4 3 1 
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No. Sub PTSD6 PTSD7 PTSD8 PTSD9 PTSD10 PTSD11 PTSD12 PTSD13 

1 2 1 3 3 2 2 3 3 
2 1 1 5 2 2 1 1 3 
3 1 1 2 1 1 1 1 1 
4 1 1 3 2 3 1 3 3 
5 1 1 4 5 4 1 4 4 
6 2 1 4 2 1 1 2 1 
7 2 1 5 4 2 1 2 1 
8 2 2 4 3 3 1 2 1 
9 1 2 4 3 2 1 2 2 

10 1 1 5 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 2 1 1 1 1 
12 2 1 3 1 1 1 2 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 3 1 1 1 1 2 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 5 1 5 5 5 1 5 1 
17 3 2 4 2 3 2 3 3 
18 1 1 5 1 1 1 1 4 
19 4 1 5 5 5 1 5 4 
20 1 1 3 5 1 1 1 1 
21 1 1 2 1 1 1 1 3 
22 5 1 5 1 1 1 1 5 
23 5 1 1 1 1 1 1 1 
24 5 1 5 5 2 5 4 5 
25 1 1 3 1 2 1 2 1 
26 5 1 5 1 5 1 5 5 
27 5 1 5 5 5 5 1 1 
28 5 1 1 1 1 1 1 1 
29 5 1 5 5 2 1 4 1 
30 5 1 5 5 5 1 1 1 
31 1 1 5 5 5 1 1 5 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 5 1 5 5 5 1 5 5 
34 5 1 5 5 5 1 1 5 
35 1 1 1 5 5 1 1 1 
36 5 5 5 5 5 1 5 5 
37 5 5 5 5 1 1 1 1 
38 5 1 1 5 3 1 4 1 
39 1 1 5 1 1 1 1 5 
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40 5 1 5 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 2 
42 1 1 5 5 5 5 1 1 
43 5 2 5 1 5 1 4 1 
44 2 1 5 5 5 1 3 1 
45 5 1 1 5 5 1 1 3 
46 5 4 1 5 5 5 5 5 
47 5 1 5 5 5 1 5 5 
48 1 2 5 1 1 1 1 1 
49 5 1 5 5 5 1 5 5 
50 5 1 1 5 5 1 1 3 
51 1 1 5 1 1 1 2 2 
52 1 1 1 5 1 1 1 4 
53 5 2 4 4 5 2 5 4 
54 3 2 4 2 2 1 3 2 
55 2 1 4 3 2 2 3 4 
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PTSD14 PTSD15 PTSD16 PTSD17 PTSD18 
1 3 1 3 1 
1 2 2 1 1 
1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 
1 1 3 2 4 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 2 3 3 3 
4 2 4 5 2 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 2 1 2 1 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 
1 1 5 5 5 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
1 3 1 1 1 
3 5 1 3 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 5 4 
1 1 1 1 1 
1 1 4 5 4 
1 1 2 2 2 
1 1 3 1 1 
1 1 5 5 1 
1 5 1 5 1 
1 1 5 5 5 
1 5 1 1 5 
1 5 1 5 5 
1 1 1 1 1 
1 1 5 5 1 
1 5 5 5 5 
1 1 5 5 1 
5 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 
2 5 5 1 5 
1 5 1 5 1 
1 1 1 5 1 
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1 1 1 1 1 
1 5 5 1 1 
1 1 5 5 5 
1 1 1 5 1 
1 1 3 3 1 
1 5 5 5 1 
1 5 5 5 1 
1 4 2 4 1 
1 5 5 5 1 
1 1 3 3 1 
1 1 1 4 1 
1 1 1 5 1 
1 4 4 5 1 
1 3 2 3 1 
1 4 1 4 1 
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LAMPIRAN C : 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

C-1 Validitas dan Reliabilitas skala PPD 

C-2 Validitas dan Reliabilitas Gejala PTSD 
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Reliability 
Post Partum Depression 

 

Case Processing Summary 

    N  % 

Cases Valid  55 100.0

Excludeda  0 .0

Total  55 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha  N of Items

.849 27
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Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
PPD1 55.75 268.341 .314 .847
PPD2 55.73 263.832 .417 .843
PPD3 55.00 252.370 .538 .839
PPD4 54.27 257.498 .468 .841
PPD5 55.84 259.584 .567 .839
PPD6 55.89 270.580 .265 .848
PPD7 54.73 248.535 .571 .837
PPD8 55.80 267.867 .336 .846
PPD9 55.45 255.919 .557 .838
PPD10 56.02 266.833 .472 .843
PPD11 55.93 266.921 .400 .844
PPD12 53.73 268.128 .251 .849
PPD13 53.87 269.224 .232 .850
PPD14 55.67 254.335 .637 .836
PPD15 53.49 272.625 .170 .852
PPD16 54.49 258.810 .397 .844
PPD17 56.05 272.571 .354 .846
PPD18 56.05 269.053 .391 .845
PPD19 55.51 265.884 .346 .846
PPD20 55.27 246.572 .692 .833
PPD21 53.82 270.744 .187 .852
PPD22 55.95 270.312 .327 .846
PPD23 54.98 265.389 .276 .849
PPD24 56.24 277.739 .210 .849
PPD25 55.84 266.584 .393 .844
PPD26 55.67 262.409 .449 .842
PPD27 56.31 278.180 .258 .848
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Reliability 
Gejala Post Traumatic Stess Didorder 

 
 

Case Processing Summary 

    N 
% 

Cases  Valid  55 100.0 

Excludeda  0 .0 

Total  55 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha  N of Items 

.885 18
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Item-Total Statistics

  Scale Mean if 
Item Deleted Scale Variance 

if Item Deleted

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
PTSD1 40.85 241.015 .517 .879 

PTSD2 42.15 254.275 .381 .884 

PTSD3 40.89 230.618 .695 .872 

PTSD4 40.45 236.512 .657 .874 

PTSD5 42.36 250.643 .478 .881 

PTSD6 41.15 232.830 .645 .874 

PTSD7 42.67 260.780 .399 .883 

PTSD8 40.42 250.840 .370 .885 

PTSD9 40.96 232.665 .663 .873 

PTSD10 41.20 233.793 .666 .873 

PTSD11 42.64 262.236 .279 .886 

PTSD12 41.73 242.980 .567 .877 

PTSD13 41.53 247.661 .440 .882 

PTSD14 42.80 267.274 .214 .887 

PTSD15 41.69 247.143 .425 .883 

PTSD16 41.55 233.586 .692 .872 

PTSD17 40.93 237.661 .584 .877 

PTSD18 42.04 249.036 .439 .882 
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LAMPIRAN D : 

UJI ASUMSI 

D‐1 UJI NORMALITAS 

D‐2 UJI LINIERITAS 
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UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    totPTSD TOTppd 

N 55 55 

Normal Parametersa Mean 41.4364 36.2727 

Std. Deviation 1.60148E1 1.39715E1 

Most Extreme Differences Absolute .091 .156 

Positive .090 .156 

Negative -.091 -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .676 1.159 

Asymp. Sig. (2-tailed) .751 .136 

a. Test distribution is Normal.   
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UJI LINIERITAS 

 

Curve Fit 

 

Model Description 

Model Name MOD_1 

Dependent Variable 1 TOTppd 

Equation 1 Linear 

2 Quadratic 

3 Cubic 

Independent Variable totPTSD 

Constant Included 

Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 

Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 

 

Case Processing Summary 

  N 

Total Cases 55

Excluded Casesa 0

Forecasted Cases 0

Newly Created Cases 0
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Case Processing Summary 

  N 

Total Cases 55

Excluded Casesa 0

Forecasted Cases 0

Newly Created Cases 0

a. Cases with a missing value in any 

variable are excluded from the 

analysis. 

Variable Processing Summary 

    Variables 

    Dependent Independent 

    TOTppd totPTSD 

Number of Positive Values 55 55 

Number of Zeros 0 0 

Number of Negative Values 0 0 

Number of Missing Values User-Missing 0 0 

System-Missing 0 0 
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Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:TOTppd            

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .025 1.337 1 53 .253 30.602 .137    

Quadratic .025 .656 2 52 .523 30.806 .126 .000  

Cubic .039 .699 3 51 .557 7.342 2.051 -.046 .000

The independent variable is totPTSD.            
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LAMPIRAN E : 

UJI HIPOTESIS  

E‐1 Korelasi Gejala PTSD Dengan PPD 

E‐2 Uji‐t Caesar dan Normal 
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UJI HIPOTESIS 

 

Correlations 

 

Correlations 

    totPTSD  TOTppd 

totPTSD Pearson Correlation  1 .157

Sig. (1‐tailed)    .126

N  55 55

TOTppd Pearson Correlation  .157 1

Sig. (1‐tailed)  .126  

N  55 55
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Uji‐T 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

  1= 

normal, 

2= 

Caesar N Mean  Std. Deviation

Std. Error 

Mean 

TOTPPD 1 31 36.4194 13.98279 2.51138 

2 24 36.0833 14.25518 2.90983 

Independent Samples Test ppd 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances  t‐test for Equality of Means 

 

F  Sig.  t  df 

Sig. (2‐

tailed)

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
Lower  Upper 

Equal variances 

assumed  .056 .815  .088  53 .930 .33602 3.83411 

‐

7.3542

3 

8.02627

Equal variances 

not assumed 

   

.087  49.128 .931 .33602 3.84371 

‐

7.3877

0 

8.05974
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT BUKTI PENELITIAN 
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LEMBAR PERNYATAAN 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
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