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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Postpartum

2.1.1 Definisi Postpartum

Menurut Marmi (2012), postpartum adalah masa beberapa jam sesudah

lahirnya plasenta sampai minggu keenam setelah melahirkan. Masa post pertum

dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan

kembali pada masa sebelum hamil yang berlangsung kira-kira enam minggu.

Pendapat lain mengatakan postpartum adalah masa setelah kelahiran yang

meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali

kekeadaan yang normal pada saat sebelum hamil.

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan postpartum adalah

masa setelah kelahiran bayi dan masa si ibu untuk memulihkan kondisi fisiknya

meliputi alat-alat kandungan dan saluran reproduksi kembali pada keadaan

sebelum hamil yang berlangsung selama enam minggu.

2.1.2 Perubahan Fisiologis Periode Postpartum

Bobak, Lowdermik dan Jensen (2004), menyatakan bahwa periode

postpartum adalah masa enam minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ

reproduksi kembali ke keadaan sebelum hamil. Pada masa postpartum terjadi

perubahan-perubahan pada sistem reproduksi, yaitu meliputi adanya pengerutan

rahim (involusi), lokea, perubahan pada serviks, vulva dan vagina dan perinium.
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Pada sistem pencernaan, pembatasan asupan nutrisi dan cairan dapat

menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keterlambatan

pemulihan fungsi tubuh ( Bobak dkk., 2004; Derek & Jones 2005).

Sementara itu uretra, kandung kemih dan jaringan sekitar meatus urinarius

dapat mengalami trauma mekanik akibat desakan oleh bagian yang berpresentasi

selama persalinan kala II, Hal ini dapat menyebabkan kehilangan sensasi untuk

buang air kecil (Ambarwati & Wulandari, 2009). Pada masa postpartum, estrogen

dan progesteron akan menurun setelah ekspulsi plasenta. Jika ibu tidak menyusui,

estrogen akan kembali meningkat sekitar tiga minggu setelah kelahiran yang

diikuti dengan kembalinya menstruasi (Derek & Jones, 2005 ; Ambarwati &

Wulandari, 2009).

Suhu badan tidak lebih dari 37,2 oC. Sesudah 12 jam pertama melahirkan,

umumnya suhu badan akan kembali normal. Pada masa nifas umumnya denyut

nadi lebih labil dibandingkan dengan suhu badan (Winkjosastro et al, 2002).

Fungsi pernapasan akan kembali pada rentang normal dalam jam pertama

postpartum. Napas pendek, cepat, atau perubahan lain memerlukan evaluasi

adanya kondisi-kondisi abnormal (Verney, 2006).

2.1.3 Adaptasi Psikologi Masa Postpartum

Proses adaptasi psikologis pada seorang ibu telah dimulai sejak ibu hamil.

Perubahan mood seperti sering marah, menangis, dan sering sedih atau cepat

berubah perasaan menjadi senang merupakan manifestasi dari emosi yang labil

(Suherni, dkk, 2008).
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Menurut Rubin (1977) dalam Palupi (2013),pada masa postpartum seorang

ibu akan melalui tiga periode adaptasi psikologis yang disebut “Rubin Maternal

Phases”,yaitu sebagai berikut:

1. Periode Taking In

Fase ini disebut juga fase ketergantungan. Dimulai setelah persalinan, pada

ibu masih berfokus dengan dirinya sendiri, bersikap pasif dan masih sangat

tergantung pada orang lain di sekitarnya.

2. Periode Taking Hold

Fase ini disebut juga fase transisi antara ketergantungan dan kemandirian.

Terjadi antara hari kedua dan ketiga postpartum, ibu mulai menunjukkan

perhatian pada bayinya dan berminat untuk belajar memenuhi kebutuhan bayinya.

Dalam tenaga ibu pulih kembali secara bertahap, ibu merasa lebih nyaman, fokus

perhatian mulai beralih pada bayi, ibu sangat antusias dalam merawat bayinya, ibu

mulai mandiri dalam perawatan diri dan terbuka pada pengajaran perawatan. Saat

ini merupakan saat yang tepat untuk memberi informasi tentang perawatan bayi

dan diri sendiri. Pada fase ini juga terdapat kemungkinan terjadinya postpartum

blues.

3. Periode Letting Go

Fase ini disebut juga fase mandiri. Pada fase ini berlangsung antara dua

sampai empat minggu setelah persalinan ketika ibu mulai menerima peran

barunya. Ibu melepas bayangan persalinan dengan harapan yang tidak terpenuhi

serta mampu menerima kenyataan. Pada fase ini tidak semua ibu postpartum
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mampu beradaptasi secara psikologis sehingga muncul gangguan mood yang

berkepanjangan ditandai dengan adanya perasaan sedih, murung, cemas, panik,

mudah marah, kelelahan, disertai gejala depresi seperti gangguan tidur dan selera

makan, sulit berkonsentrasi, perasan tidak berharga, menyalahkan diri dan tidak

mempunyai harapan untuk masa depan. Hal ini juga merupakan pencetus berbagai

reaksi psikologis, mulai dari reaksi emosional ringan, hingga ketingkat gangguan

jiwa yang berat.

2.2 Depresi Postpartum

2.2.1 Definisi Depresi Postpartum

Menurut Hawari (2002) depresi adalah salah satu bentuk gangguan

kejiwaan pada alam perasaan (affective/mood disorder), yang ditandai dengan

kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa.

Lebih terperinci dijelaskan oleh Maramis (2005) yang mengatakan depresi sebagai

satu kesatuan diagnosis gangguan jiwa adalah suatu keadaan jiwa dengan ciri

sedih, merasakan sendirian, putus asa, rendah diri dari hubungan sosial, tidak ada

harapan penyesalan yang patologis dan terdapat gangguan somatik seperti

anoreksia, serta insomnia.

Menurut Bobak (2004) depresi postpartum adalah gangguan suasana hati

pada  ibu postpatum yang tejadi dalam enam bulan setelah melahirkan. Depresi

post partum ini pertama kali di temukan oleh Pitt pada tahun 1988, depresi post

partum merupakan suatu keadaan emosional yang ditunjukkan dengan

mengekspresikan rasa lelah, mudah marah, gangguan nafsu makan, dan

kehilangan (Yulianti, 2010).
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Depresi postpartum hampir sama dengan baby blues syndrom,

perbedaannya terletak pada frekuensi, intensitas, serta durasi berlangsungnya

gejala-gejala yang timbul. Pada saat mengalami depresi postpartum, ibu akan

merasakan berbagai gejala yang ada pada baby blues syndrom, tetapi dengan

intensitas yang lebih sering, lebih hebat, serta lebih lama (Mansur, 2009).

2.2.2 Faktor Predisposisi

Faktor resiko terjadinya depresi postpartum diantaranya adalah adanya

anggota keluarga yang menderita penyakit mental; kurangnya dukungan sosial

dan dukungan keluarga serta teman; kekhawatiran akan bayi yang sebetulnya

sehat; kesulitan selama persalinan dan melahirkan; merasa terasing dan tidak

mampu; masalah/perselisihan perkawinan atau keuangan; kehamilan yang tidak

diinginkan (Yulianti, 2010).

2.2.3 Etiologi

Penyebab kesedihan atau depresi setelah melahirkan tidak jelas. Penurunan

tingkat hormon yang tiba-tiba, dalam hal ini estrogen dan progesteron ikut

berperan. Depresi juga merupakan sebuah penyakit yang berlangsung di dalam

keluarga. Kadangkala tidak jelas penyebabnya (Yulianti, 2010).Terdapat empat

faktor penyebab terjadinya depresi postpartum, yaitu faktor konstitusional, fisik,

psikologis dan sosial.

1. Faktor Konstitusional

Gangguan post partum berkaitan dengan status paritas adalah riwayat

obstetri pasien yang meliputi riwayat hamil sampai bersalin serta apakah ada
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komplikasi dari kehamilan dan persalinan sebelumnya dan terjadi lebih banyak

pada wanita primipara. Wanita primipara lebih umum menderita depresi

postpartum karena setelah melahirkan wanita primipara berada dalam proses

adaptasi, jika sebelumnya hanya memikirkan diri sendiri begitu bayi lahir jika ibu

tidak paham perannya akan menjadi bingung sementara bayinya harus tetap

dirawat (Yulianti, 2010).

2. Faktor Fisik

Perubahan fisik setelah kelahiran dan memuncaknya gangguan mental

selama dua minggu pertama menunjukkan bahwa faktor fisik dihubungkan dengan

kelahiran pertama merupakan faktor penting. Perubahan hormon secara drastis

setelah melahirkn dan periode laten selama dua hari diantara kelahiran dan

munculnya gejala. Perubahan ini sangat berpengaruh pada keseimbangan, kadang

progesteron naik dan estrogen menurun secara cepat setelah melahirkan

merupakan faktor penyebab yang sudah pasti (Yulianti, 2010).

3. Faktor Psikologis

Peralihan yang cepat dari keadaan hamil sampai melahirkan dan melewati

masa postpartum, ibu akan mengalami penyesuaian psikologis yang berbeda-beda.

Klaus dan Kennel (1972) dalam Yulianti (2010) mengindikasikan pentingnya

cinta dalam menanggulangi masa peralihan untuk memulai hubungan baik antara

ibu dan anak.
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4. Faktor Sosial

Pemukiman yang tidak memadai lebih sering menimbulkan depresi pada

ibu selain kurangnya dukungan dalam perkawinan. Banyaknya kerabat khususnya

suami yang selalu membantu pada saat kehamilan, persalinan dan masa

postpartum, akan membuat beban seorang ibu karena kehamilannya akan sedikit

berkurang (Yulianti, 2010).

2.2.4 Gejala Depresi Postpartum

Menurut Mansur (2009), terdapat gejala-gejala pada depresi postpartum,

yaitu:

1. Dipenuhi rasa sedih dan depresi yang disertai dengan menangis tanpa sebab.

2. Tidak memiliki tenaga atau hanya sedikit saja.

3. Tidak dapat berkonsentrasi.

4. Ada perasaan bersalah dan tidak berharga.

5. Menjadi tidak tertarik dengan bayi atau terlalu memperhtikan dan

mengkhawatirkan bayinya.

6. Gangguan nafsu makan.

7. Adanya perasaan takut untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya.

8. Gangguan tidur.

2.2.5 Karakteristik Depresi Postpartum

Depresi postpartum hampir sama dengan postpartum blues, yang

membedakan hanya karakteristik wanita yang mengalami depresi post partum

(Mansur, 2009).
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Berikut ini merupakan karakteristik wanita yang mengalami depresi

postpartum menurut Mansur (2009) :

1. Mempunyai riwayat depresi.

2. Berasal dari keluarga yang kurang harmonis.

3. Kurang mendapatkan dukungan dari suami atau orang-orang terdekatnya

selama hamil dan setelah melahirkan.

4. Jarang berkonsultasi dengan dokter selama masa kehamilannya, misalnya

kurang komunikasi dan informasi.

5. Mengalami komplikasi selama kehamilan

2.2.6 Klasifikasi Depresi Postpartum

Menurut Yulianti (2010), depresi postpartum dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu depresi ringan, sedang dan berat.

1. Depresi Ringan

Depresi ini biasanya singkat dan tidak terlalu mengganggu kegiatan-

kegiatan normal. Peristiwa-peristiwa signifikan seperti hari liburan, ulang tahun

pernikahan, pekerjaan baru, demikian juga kebosanan dan frustasi bisa

menghasilkan suatu keadaan hati yang murung. Pada depresi tipe ini tidak

dibutuhkan penanganan khusus, perubahan situasi dan suasana hati yang membaik

biasanya segera bisa mengubah kemurungan itu kembali ke fase normal kembali.

2. Depresi Sedang

Gejalanya hampir sama dengan depresi ringan, tetapi lebih kuat dan lama

berakhirnya. Suatu peristiwa yang tidak membahagiakan seperti meninggalnya
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seorang kekasih, hilangnya karier, kemunduran dan lain-lain biasanya merupakan

penyebab dari depresi tipe ini. Orang memang sadar akan perasaan tidak bahagia

itu, namun tidak dapat mencegahnya. Pada tipe ini bunuh diri merupakan hal yang

paling berbahaya, karena bunuh diri merupakan hal satu-satunya pemecah

masalah ketika kepedihan itu menjadi lebih buruk. Dalam hal ini pertolongan

yang profesional dibutuhkan.

3. Depresi Berat

Kehilangan interes dengan dunia luar dan perubahan tingkat laku yang

serius dan berkepanjangan merupakan karakteristik dari depresi tipe ini. Kadang

gangguan yang lain seperti schizophrenia, alkoholisme atau kecanduan obat sering

berkaitan dengan depresi ini. Demikian juga gejala fisik akan menjadi nyata

dirasakan. Dalam keadaan ini, penanganan secara profesional sangat diperlukan.

2.2.7 Penatalaksanaan Depresi Postpartum

Menurut Mansur (2009) penatalaksanaan untuk depresi postpartum antara

lain:

1. Screening Test, di luar negeri seperti di Belanda digunakan Edinburgh

Postnatal Depression Scale (EPDS) yang merupakan kuesioner dengan

validitas teruji yang mampu mengukur intensitas perubahan perasaan depresi

selama 7 hari pasca salin. Pertanyaan - pertanyaannya berhubungan dengan

labilitas perasaan, kecemasan, perasaan bersalah, serta mencakup hal-hal lain

yang terdapat pada postpartum blues. EPDS juga telah teruji validitasnya di
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beberapa negara seperti: Belanda, Swadia, Australia, Italia dan Indonesia.

EPDS dapat dipergunakan dalam minggu pertama pasca salin.

2. Dukungan Psikologis dari suami dan keluarga.

3. Istirahat yang cukup untuk mencegah dan mengurangi perubahan perasaan

4. Dukungan dari tenaga kesehatan, seperti dokter obstetri dan bidan atau

perawat sangat diperlukan, misalnya dengan cara memberikan informasi yang

memadai atau adekuat tentang proses kehamilan dan persalinan, termasuk

penyulit-penyulit yang mungkin timbul pada masa-masa tersebut beserta

penanganannya.

5. Diperlukan dukungan psikolog atau konselor jika keadaan ibu tampak sangat

mengganggu. Dukungan bisa diberikan melalui keprihatinan dan perhatian

pada ibu. Selain itu ibu dapat mencari psikiater, psikolog atau ahli kesehatan

mental lainnya untuk melakukan konseling agar dapat menemukan cara

dalam menanggulangi dan memecahkan masalah serta menetapkan tujuan

realistis.

2.3 Konsep Dukungan Suami

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah derajat dukungan yang diberikan kepada individu

khususnya sewaktu dibutuhkan oleh orang- orangyang memiliki hubungan

emosional yang dekat dengan orang tersebut (As’ari, 2005).

Rook (1985)  dalam Smet (1994) berpendapat dukungan sosial sebagai satu

diantara fungsi pertalian atau ikatan sosial. Ikatan-ikatan sosial menggambarkan

tingkat tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal. Pendapat lainnya
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dinyatakan oleh Cobb (1976) dalam Sarafino (1997) bahwa dukungan sosial

diartikan sebagai suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang

dirasakan individu dari orang-orang atau kelompok-kelompok lain. Dukungan

sosial timbul oleh adanya persepsi bahwa terdapat orang-orang yang akan

membantu apabila terjadi suatu keadaan atau peristiwa yang dipandang akan

menimbulkan masalah dan bantuan tersebut dirasakan dapat menaikkan perasaan

positif serta mengangkat harga diri. Kondisi atau keadaan psikologis ini dapat

mempengaruhi respon-respon dan perilaku individu sehingga berpengaruh

terhadap kesejahteraan individu secara umum.

Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada

di lingkungan dapat menjadi dukungan sosial atau tidak tergantung pada sejauh

mana individu merasakan hal itu sebagai dukungan sosial.

2.3.2 Pengertian Dukungan Suami

Menurut Chaplin (2006), dukungan adalah menyediakan sesuatu untuk

memenuhi kebutuhan orang lain, dukungan juga dapat diartikan sebagai

memberikan dorongan/motivasi atau semangat dan nasihat dalam situasi pembuat

keputusan.

Dukungan suami diterjemahkan sebagai sikap penuh perhatian yang

ditujukan dalam bentuk kerjasama yang baik, serta memberikan dukungan moral

dan emosional (Jacinta, 2005).
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2.3.3 Bentuk-bentuk Dukungan Suami

Adapun bentuk-bentuk dukungan suami menurut kuntjoro (2002) , adalah :

1. Adanya kedekatan emosional.

2. Suami mengijinkan istri terlibat dalam suatu kelompok yang menginginkannya

untuk berbagi minat.

3. Suami selalu memperhatikan kondisi istri.

4. Suami menghargai kemampuan dan keahlian istri.

5. Suami dapat diandalkan saat istri membutuhkan bantuan.

6. Suami merupakan tempat bergantung untuk menyelesaikan masalah istri.

2.3.4 Jenis- jenis Dukungan Suami

Menurut House (1985) dalam Suhita (2005) mengatakan dukungan sosial

dalam halnya dukungan suami memiliki empat jenis disesuaikan dengan situasi

yang dibutuhkan. Adapun jenis dukungan sosial tersebut adalah :

1. Dukungan Emosional

Bentuk dukungan ini melibatkan rasa empati, ada yang selalu

mendampingi, adanya suasana kehangatan, dan rasa diperhatikan akan membuat

ibu memiliki perasaan nyaman, yakin, diperdulikan dan dicintai oleh suami

sehingga ibu dapat menghadapi masalah dengan lebih baik. Dukungan ini sangat

penting dalam menghadapi keadaan yang dianggap tidak dapat dikontrol.
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2. Dukungan Instrumental

Aspek ini meliputi penyediaan sarana untuk mempermudah atau menolong

orang lain sebagai contohnya adalah peralatan, perlengkapan, dan sarana

pendukung lain dan termasuk didalamnya memberikan peluang waktu.

3. Dukungan Informatif

Aspek ini berupa pemberian informasi dalam mengatasi masalah pribadi.

Terdiri dari pemberian nasehat, pengarahan, dan keterangan lain yang dibutuhkan

oleh ibu.

4. Dukungan Penghargaan

Bentuk dukungan ini berupa penghargaan positif pada ibu, pemberian

semangat, persetujuan pada pendapat individu dan perbandingan yang positif

dengan orang lain. Bentuk dukungan ini membantu ibu dalam membangun harga

diri dan kompetensi.

2.4 Hubungan Dukungan Suami Dengan Kecendrungan Depresi Pada

Ibu Postpartum

Depresi postpartum dapat menimbulkan efek buruk jangka panjang yang

tidak hanya merugikan perempuan penderita, tetapi juga bagi seluruh anggota

keluarganya dan bila berlanjut lama kemungkinan dapat timbul pikiran bunuh diri

dan melukai bayi (Wheller L, 1997). Ibu yang mengalami depresi setelah

melahirkan tidak dapat menikmati pengalaman melahirkan yang dinanti-nantikan.

Banyak ibu postpartum merasakan ada suatu hal yang salah, tetapi mereka sendiri
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tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi. Mengingat depresi

postpartum jarang dilaporkan, dan bila dilaporkan pun saat ini pelayanan yang

diterima dari tenaga kesehatan berkisar pada saran untuk beristirahat atau lebih

banyak tidur, dianjurkan tidak gelisah, minum obat atau berhenti mengasihi diri

sendiri dan mulai merasa gembira menyambut kedatangan bayi yang mereka

cintai (O’Hara, 1986). Hal ini memerlukan penanganan yang serius dari penyedia

pelayanan kesehatan termasuk para perawat untuk mencari penyelesaian depresi

postpartum. Identifikasi dan tindakan cepat pada ibu yang mengalami depresi

postpartum harus menjadi prioritas utama di setiap praktik klinik (Cox J, 1986).

Selain mendapatkan penangan dari tenaga kesehatan secara serius, ibu

juga sangat memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat untuk selalu

memperhatikan dan memberi semangat dalam melewati masa postpartum. Ibu

yang kurang mendapatkan sosial tentunya akan lebih mudah merasa dirinya tidak

berharga dan kurang diperhatikan oleh suami khususnya, sehingga ibu yang

kurang mendapat dukungan sosial pada masa postpartum lebih mudah mengalami

depresi (Urbayatun, 2010). Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-

anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga

tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat

dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator

dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan

keluarga (chaniago, 2005).

Ibu postpartum sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang

terdekat, karena pada minggu pertama di rumah merupakan hal melelahkan yang
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memerlukan kesabaran, sebagai proses penyesuaian yang berat. Keadaan

semacam ini perlu diketahui orang sekitar terutama suami, sehingga suami dapat

lebih memperhatikan kebutuhan istri, dengan cara memberi dukungan psikologis

pada pasangannya, misalnya menerima peran sebagai ayah, sikap positif terhadap

bayi dan istri, menggenggam erat tangan istri saat setelah meahirkan sebagai tanda

kebahagiaan. Bukan hanya itu, suami juga dapat memeperluas peran dalam

melakukan berbagai tugas khususnya dalam hal membantu mengurus bayi,

misalnya mengganti popok atau menggendong. Perhatian suami terhadap bayi dan

istri sesudah melahirkan mengakibatkan depresi pada ibu postpartum berkurang

(Adhim, 2000).

Menurut Wills (Cohen & Syme, 1985) pada studi naturalistik menunjukka

bahwa dukungan dari pasangan merupakan jalur utama perilaku mencari bantuan

yang dilakukan individu ketika mengalami tekanan psikologis. Seorang istri

membutuhkan dukungan afeksi ataupun tindakan dari suami sebagai wujud

tanggung jawab sebagai calon ayah. Kesediaan suami untuk memahami kebuuhan

istri akan dukungan dan bantuan, dapat membantu istri melampaui masa

postpartum dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

ibu postpartum dengan dukungan suami yang penuh akan memperoleh

penghargaan diri lebih tinggi sehingga membuat ibu tidak mudah mengalami

depresi, sebab dukungan suami sangat penting diberikan untuk menciptakan rasa

aman, nyaman dan merasa diperhatikan serta dapat menimbulkan rasa percaya diri

pada ibu.


