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Abstract. Presented research study has the purpose to acknowledge and understand the perception of 
primiparous, women who just gave birth and being in labor with postpartum depression towards their 
husband’s support. The study used Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) research method. 
Collected data from the research coded to superordinate theme and subordinate theme based on subject’s 
statement. The research was involving three subjects, who just gave birth and being in labor for the very 
first time, then experiencing postnatal depression (known by filling out Edinburgh Postnatal Depression 
Scale form). Interview conducted after, using semi-structured interview method and IPA analytical method. 
Thus, the result of this research shows that the subjects have different perceptions towards their husband’s 
support. These differences caused by postpartum depression and other influential perception factors. 

Keywords: perception towards husband’s support, primiparous, depresi pasca melahirkan  

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi primipara, yaitu ibu yang baru pertama 
kali hamil dan melahirkan yang mengalami depresi pasca melahirkan terhadap dukungan suami. Persepsi 
tersebut dapat berupa positif maupun negatif (Sarafino, 2011). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPAData yang diperoleh akan diberikan tema berdasarkan 
hasil pernyataan subjek. Penelitian ini melibatkan 3 orang subjek penelitian yang baru pertama kali 
memiliki pengalaman persalinan dan mengalami depresi pasca melahirkan yang diketahui dengan mengisi 
Edinburgh Postnatal Depression Scale. Ketiga subjek tersebut kemudian diwawancarai menggunakan 
metode wawancara semi terstruktur dan menggunakan teknik analisis data IPA. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa ketiga subjek tersebut memiliki persepsi yang berbeda terhadap dukungan 
suami.Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor penyebab depresi pasca melahirkan dan faktor yang 
mempengaruhi persepsi yang berbeda. 

Kata kunci: persepsi terhadap dukungan suami, primipara, depresi pasca melahirkan

Pendahuluan

 Salah satu bentuk penyesuaian pada 
wanita adalah pada masa menghadapi, menjalani, 
dan melewati kehamilan. Kehamilan bagi 
seorang wanita adalah hal yang penting karena 

hal tersebut adalah simbol terjadinya transisi ke 
arah kedewasaan (Zajicek, 1981, dalam Strong 
& Devault, 1989). Kehamilan memiliki arti 
emosional yang sangat besar bagi tiap wanita. 
Kehamilan akan membawa beberapa perubahan 



Jurnal Psikologi  Klinis dan Kesehatan Mental 
Vol 5 No. 1, September 2016

Persepsi terhadap Dukungan Suami pada Primipara yang Mengalami Depresi Pasca 
Melahirkan

2

terhadap diri wanita. Seperti perubahan fisik, 
perubahan kondisi psikis, serta perubahan 
emosional (Susanti, 2008). Seorang wanita yang 
mengalami kehamilan dan melahirkan anak 
memerlukan penyesuaian terhadap kemungkinan 
perubahan pola hidup akibat berlangsungnya 
proses kehamilan dan melahirkan. Oleh sebab 
itu,dalam menghadapi kehamilan dan kelahiran 
dibutuhkan persiapan fisik dan psikis (Regina, 
dkk., 2001).

 Kelahiran bayi pertama merupakan 
peristiwa penting bagi seorang wanita. Hal ini 
karena wanita dituntut menjalani kehidupan 
yang berbeda dan lebih banyak membutuhkan 
tanggung jawab dari sebelumnya. Tanggung 
jawab tersebut meliputi mengurus keluarga 
terutama mengurus anak dan rumah tangga. 
Tanggung jawab ini akan berbeda ketika seorang 
istri belum memiliki anak (Kaplan & Sadock, 
1997). Seperti, ketika wanita yang sudah menikah 
hanya mengurusi kebutuhan suami saja sebelum 
memiliki anak, maka ketika di dalam keluarga 
sudah ada seorang anak, tanggung jawab istri 
bertambah, yaitu merawat suami dan anak. 

 Di sisi lain kehamilan dikatakan sebagai 
salah satu episode dramatis dalam kehidupan 
seorang wanita, terutama bagi wanita yang baru 
pertama kali hamil dan melahirkan atau yang 
disebut dengan primipara (Kaplan & Sadock, 
1997). Wanita primipara perlu melakukan 
penyesuaian terhadap kondisi ini, karena dianggap 
mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi 
biologis yang juga akan berpengaruh terhadap 
kondisi psikologisnya. Pada umumnya, peristiwa 
terjadinya proses kehamilan dan penambahan 
anggota keluarga baru merupakan peristiwa yang 
umumnya menyenangkan, namun peristiwa 
tersebut juga dapat menimbulkan stres karena 
adanya tuntutan penyesuaian akibat perubahan 
pola kehidupan. Penyesuaian dalam menghadapi 

peran dan aktivitas baru sebagai seorang ibu 
membutuhkan waktu berminggu–minggu atau 
berbulan–bulan setelah kelahiran anak pertama 
(Kaplan & Sadock, 1997).

 Wanita yang kurang bisa menyesuaikan 
diri terhadap peran dan aktivitas barunya bisa 
dikarenakan adanya gangguan emosional yang 
mempengaruhi psikologis seorang wanita dalam 
berbagai gejala (Carpenito, 1998). Gangguan 
emosional pasca persalinan umunya dibagi 
menjadi tiga kelompok, yaitu postpartum blues, 
depresi pasca melahirkan atau depresi pasca 
melahirkan, gangguan panik postpartum dan 
psikosis pasca melahirkan (Jones & Venis, 2001, 
dalam Schallmoser, 2003). 

Sekitar 50%-80% ibu mengalami 
perubahan emosi dalam 2–3 hari setelah 
melahirkan. Adanya gangguan hormonal pasca 
bersalin diyakini memicu babyblues syndrome 
yang menimpa ibu baru, dan jika tidak segera 
ditangani, gangguan ini akan berkembang 
menjadi depresi pasca melahirkan (“Emosi Ibu 
Berubah Paska Melahirkan”, 2012).

Gangguan emosional pasca persalinan 
dapat dialami oleh wanita dengan angka yang 
bervariasi. Tidak banyak penelitian di Indonesia 
yang mengungkapkan angka persentase kejadian 
depresi pasca melahirkan. Namun penelitian 
mengenai gangguan depresi pasca melahirkan 
pernah dilakukan di Surabaya pada tahun 2003. 
Penelitian tersebut dilakukan di tiga rumah sakit 
antara lain RS. Dr. Soetomo, RS. St. Vincentius 
A Paulo, dan RS. Griya Husada dengan jumlah 
sampel 400 orang yang diambil secara acak dari 
ketiga rumah sakit tersebut. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan angka kemunculan 
gangguan depresi pasca melahirkan sebesar 22% 
(Warsiki, dkk., 2003).
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Jika depresi pasca melahirkan tidak 
segera ditangani, maka hal itu akan memberi 
dampak buruk pada ibu itu sendiri dan anaknya, 
termasuk merusak hubungan interaksi sosial 
(Murray & Cooper, 1997, dalam Scrandis, 2005). 
Ketika gangguan ini tidak segera ditangani, maka 
dapat berkembang ke dalam kondisi yang lebih 
parah, yaitu postpartum psychosis (psikosis pasca 
persalinan). Keadaan ini akan membawa ibu ke 
dalam kondisi yang lebih parah. Fungsi sebagai 
ibu dan istri tidak akan berjalan secara maksimal, 
karena secara tiba-tiba ibu akan berubah menjadi 
orang yang sangat berbeda (Yanita & Zamralita, 
2001). 

Ketika primipara mengalami depresi, 
ada beberapa hal yang akan terjadi pada anak, di 
antaranya adalah terhambatnya perkembangan 
psikologis, sosial, maupun perilaku anak (Murray 
& Cooper, 1998, dalam Schallmoser., dkk, 2003). 
Terhambatnya berbagai perkembangan tersebut 
berupa penurunan berat badan anak, komplain 
somatis, terhambatnya perkembangan kognitif 
(Murray & Cooper, 1998 dalam Schallmoser., 
dkk, 2003). Gangguan mood dapat menurunkan 
sensitivitas ibu terhadap bayinya, sehingga dapat 
mempengaruhi proses attachment atau proses 
membangun hubungan antara ibu dengan anak 
(Ainsworth & Marvin, 1995 dalam Schallmoser., 
dkk, 2003). Primipara yang depresi juga dapat 
merefleksikan mood depresinya kepada bayinya, 
sehingga menganggu pembentukan kasih sayang 
antara ibu dengan anak (Murray & Cooper, 1998, 
dalam Schallmoser., dkk, 2003).

Depresi Pasca Melahirkan, Dukungan Sosial, 
dan Persepsi Dukungan Sosial

Salah satu faktor yang menyebabkan 
perempuan mengalami depresi setelah 

melahirkan adalah kurangnya dukungan sosial. 
Dukungan sosial adalah suatu bentuk dukungan 
atau bantuan yang melibatkan pertukaran sumber 
sosial dari masing – masing individu (House, 1981, 
dalam Smet, 1994). Dukungan sosial dapat berupa 
dukungan emosional, dukungan informasional, 
dukungan informatif, dan dukungan penghargaan 
(House, 1981, dalam Smet, 1994). Adanya bantuan 
yang diberikan dari individu lain terhadap 
individu yang mengalami depresi membantu 
individu tersebut untuk menyesuaikan diri pada 
keadaan yang menimbulkan terjadinya gejala 
depresi. 

Sumber dukungan sosial tersebut adalah 
orang terdekat yang memiliki potensi sebagai 
sumber dukungan sosial dan senantiasa tersedia 
untuk memberi bantuan dan dukungan ketika 
individu membutuhkan (Rook & Dooley dalam 
Kuntjoro, 2002, dalam Ermayanti & Abdullah, 
2007). Intimate relationship merupakan sumber 
terpenting dari suatu dukungan. Intimate 
relationship tersebut didapat dari dukungan yang 
diberikan oleh suami selama masa kehamilan, 
melahirkan hingga merawat anak (Hua Xie, dkk., 
2009). Jika primipara memiliki interaksi yang 
baik dengan suami, maka primipara akan mampu 
merasakan bantuan yang diberikan oleh suami. 
Namun jika primipara memiliki interaksi yang 
kurang baik dengan suami, maka primipara akan 
cukup sulit untuk menghadapi gejala depresi 
yang dialami pasca melahirkan, karena tidak ada 
dukungan yang diterimanya dari orang terdekat, 
yaitu suami.

Dukungan sosial diperoleh orang 
terdekat melalui persepsi. Adapun persepsi 
dukungan sosial adalah proses penilaian dan 
pemaknaan terhadap perhatian, kasih sayang, dan 
penghargaan yang diterima individu dari individu 
lain (Sarafino, 2011). Persepsi dukungan sosial 
merupakan derajat kepuasan seseorang akan 
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kebutuhan sosialnya yang terpenuhi sebagai hasil 
interaksi dengan orang lain. Suatu dukungan akan 
dipersepsi positif apabila primipara merasakan 
manfaat dukungan yang diterimanya, individu 
akan merasa disayangi, berharga, dan nyaman. 
Hal sebaliknya terjadi jika primipara mempersepsi 
secara negatif dukungan yang diterima, maka 
primipara akan mengalami kesulitan dalam 
menyesuaikan diri pasca melahirkan (Ermayanti 
& Abdullah, 2007).

Fenomena mengenai persepsi 
terhadap dukungan suami pada primipara yang 
mengalami depresi pasca melahirkan inilah yang 
melatarbelakangi penulis mengkaji fenomena 
tersebut. Penulis tertarik untuk mengetahui 
bagaimana persepsi primipara yang mengalami 
depresi pasca melahirkan terhadap dukungan 
suami agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi 
salah satu informasi bagi para suami untuk lebih 
memperhatikan dan memberi dukungan, seperti 
dukungan emosional, dukungan informasional, 
dukungan penghargaan, serta dukungan 
instrumental kepada para istri pasca melahirkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
fenomenologis dengan tipe penelitian 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 
Penentuan subjek dilakukan pada primipara yang 
mengalami depresi pasca melahirkan. Subjek 
diperoleh penulis melalui tahap screening, yaitu 
penulis menggunakan metode pengumpulan data 
seperti penyebaran skala secara online melalui 
media sosial, wawancara, dan observasi. Penulis 
juga menggunakan alat bantu berupa skala 
berjumlah sepuluh aitem yang dibuat khusus 
untuk mengidentifikasi terjadinya gangguan 
perasaan atau emosional pasca persalinan, 

khususnya depresi pasca persalinan. Alat yang 
digunakan adalah The Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS). Analisis data dilakukan 
sesuai dengan tipe penelitan IPA yang digunakan 
oleh penulis, sebagai berikut: (a) Reading and 
re-reading; (b) Initial noting; (c) Developing 
emergent themes; (d) Searching for connections 
across emergent themes; (e) Moving to the next 
case; ( f) Looking for patterns across cases. Setelah 
melakukan analisis data, maka data akan diolah 
menjadi subordinate themes dan superordinate 

themes. 

Hasil dan Pembahasan

 Proses pengambilan data kepada 3 
subjek dilakukan pada tanggal 6 Februari 2016 
hingga 22 April 2016. Penulis menggunakan 
metode wawancara semi terstruktur selama 
proses pengambilan data. Setelah melakukan 
pengambilan data terhadap setiap subjek, penulis 
melakukan analisis data. Proses analisis data 
menggunakan tipe penelitian IPA mengolah data 
menjadi subordinate theme dan superordinate 
theme. 

 Beberapa gejala yang dialami oleh setiap 
subjek pasca melahirkan adalah adanya rasa cemas 
dan khawatir berlebihan terhadap kondisi anak, 
rasa lelah berlebihan, mengalami perubahan pola 
tidur, maupun pola makan, perasaan menjadi 
lebih sensitif, lebih sering menangis secara tiba-
tiba, adanya pikiran untuk melukai diri sendiri 
hingga melukai bayi.

 ‘Mungkin karena lebih 
capek itu ya, nggabisa 
melampiaskan ke orang 
lain, jadi kepikiran untuk 
melukai diri sendiri. Tapi 
ya, waktu itu aku mikir 
melukai diri itu bukan 
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secara fisik, tapi lebih 
kayak aku ngga makan, 
udah bodo, nangis-nangis, 
lebih ke arah seperti 
itu’(LK060216: 80).

Pada subjek kedua, bentuk melukai diri sendirinya 
adalah dengan cara menyayat pergelangan 
tangannya. 

‘Aku merasa setelah 
melahirkan itu aku 
menjadi jelek, karena aku 
menyusui, ngga sempet 
ngerawat tubuh, mikir 
suamiku macam-macam, 
berantem, entah kenapa 
aku sampe berusaha 
untuk melukai diri 
sendiri. Untuk mencari 
perhatiannya sih waktu 
itu, jadi aku mau lihat, 
kalau aku kayak begini, 
respon dia seperti apa, 
ternyata bodoh, aku. 
Sudah dicuekin, ngga 
dapet apa-apa juga, dan 
itu menyakiti dia, jadinya 
dia kecewa.’ (WP110316: 
115)

Subjek ketiga melukai dirinya dengan cara 
memukul dirinya sendiri.

‘Melukai yang fisik banget 
itu ngga, paling kalo aku 
marah itu ya pengennya 
mukul ke diri sendiri. 
Kalo udah jenuh rasanya.’ 
(EN120416: 148).

Ketiga subjek tersebut juga menunjukkan 
persepsi yang berbeda terhadap dukungan suami 
ketika mengalami depresi pasca melahirkan. 
Subjek 1 memiliki persepsi negatif terhadap 

dukungan suami, hal ini dikarenakan subjek 
merasa suami tidak memberikan dukungan, 
terutama berupa kasih sayang dan perhatian pada 
subjek pasca melahirkan. Subjek merasa bahwa 
suami mengalami perubahan sifat pasca subjek 
melahirkan. Hal ini berbeda dengan subjek 2, 
subjek 2 merasakan pasca melahirkan suami 
semakin memberikan perhatian dan kasih sayang, 
terutama ketika mengetahui bahwa subjek 
mengalami depresi pasca melahirkan, sehingga 
subjek 2 memiliki persepsi positif terhadap 
dukungan suami pasca subjek melahirkan. 
sedangkan subjek ketiga memiliki persepsi 
negatif terhadap dukungan suami. Hal tersebut 
dikarenakan suami yang dianggap tidak seperti 
dulu, seperti menanggapi cerita subjek dengan 
respon yang berbeda saat sebelum menikah, 
kepribadian suami yang antisosial dan acuh 
terhadap kondisi keluarga subjek juga cukup 
membuat subjek merasa cukup tertekan. 

 Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh 
ketiga subjek ini terjadi karena adanya perbedaan 
faktor penyebab depresi pasca melahirkan, faktor 
yang mempengaruhi persepsi, serta bentuk 
dukungan yang diberikan suami terhadap 
primipara yang mengalami depresi pasca 
melahirkan. Akan tetapi ketiga subjek tersebut 
memiliki kesamaan dalam faktor penyebab depresi 
pasca melahirkan, yaitu faktor pengalaman. 
Ketiga subjek merupakan primipara. Primipara 
merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut 
wanita yang hamil dan melahirkan untuk pertama 
kali (Bobak, dkk, 2005). Primipara memiliki rasa 
cemas yang lebih besar dibandingkan dengan 
multipara, yaitu ibu yang sudah melahirkan 
beberapa kali. Hal tersebut dikarenakan 
primipara baru merasakan proses persalinan, 
sehingga primipara memerlukan persiapan yang 
lebih banyak daripada multipara, serta menjalani 
proses adaptasi terhadap peran barunya sebagai 
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seorang ibu (Bobak, dkk, 2005). 

 Subjek LK dan subjek EN memiliki 
kesamaan dalam faktor yang menyebabkan 
depresi pasca melahirkan, yaitu ketiadaan 
dukungan suami. Subjek LK atau subjek 1 
merasakan ada perubahan sikap dari suami pasca 
menikah. Perubahan semakin dirasakan ketika 
subjek dikaruniai seorang putra. Subjek merasa 
bahwa mungkin suami sedang beradaptasi 
menjadi seorang ayah dan kepala keluarga. Suami 
subjek merupakan seorang wiraswasta dan juga 
guru mengaji. Suami subjek akan berangkat 
bekerja pada pagi hari dan pulang pada malam 
hari, sehingga waktu bagi subjek untuk menjalin 
komunikasi dengan suami cukup terbatas. 
Keterbatasan dalam menjalin komunikasi juga 
semakin buruk dengan kepergian suami dari 
rumah sejak 2 bulan terakhir. Suami menyalahkan 
subjek atas keadaan yang terjadi. Sehingga, 
subjek merasa bahwa tidak ada perhatian dan 
kasih sayang yang diberikan suami kepadanya, 
terutama dalam keadaan pasca melahirkan. 

 Pada subjek EN atau subjek 3, ketiadaan 
dukungan suami dirasakan karena sikap suami 
yang pendiam dan antisosial. Hal tersebut 
semakin dirasakan ketika subjek dan suami 
tinggal bersama dengan orangtua subjek. Subjek 
dan suami yang saat ini masih berkuliah memiliki 
tanggungjawab untuk merawat ayah subjek 
yang saat ini dalam kondisi sakit. Akan tetapi, 
subjek merasa sendirian dalam menjalankan 
peran tersebut. Subjek merasa bahwa dalam 
menjalankan peran sebagai istri, ibu, serta 
anak dia jalankan tanpa adanya dukungan dari 
suami, yang dianggap sebagai sosok paling dekat 
dengannya. 

 Sumber dukungan dapat berasal 
dari orang terdekat subjek, dalam hubungan 
interpersonal, sumber dukungan tersebut 

berasal dari suami. Karena pasangan seringkali 
menjadi orang pertama yang memberi dukungan 
selama masa krisis. Primipara yang mengalami 
depresi pasca melahirkan dapat mempersepsi 
suatu dukungan secara positif ketika primipara 
merasa atau mempersepsikan dukungan sebagai 
hal yang membuat primipara merasa menjadi 
lebih nyaman, lebih dihargai, dan lebih dicintai 
(Sarafino, 2011). Sebaliknya, jika primipara merasa 
bahwa dukungan yang diberikan oleh suaminya 
tidak membantunya dalam melewati masa krisis, 
maka dukungan tersebut akan dipersepsi secara 
negatif. 

 Suatu dukungan dapat dipersepsi secara 
positif dan negatif juga bergantung pada relasi 
sosial yang dimiliki antara suami dan istri. Jika 
hubungan yang terbangun antara suami dan istri 
sejak sudah saling terbuka, maka hal tersebut akan 
mempengaruhi pandangan primipara terhadap 
pemberian bantuan suami pada masa krisis 
pasca melahirkan, yaitu membantu primipara 
untuk menyesuaikan diri pasca melahirkan. 
Primipara dapat menceritakan segala perasaan 
yang dirasakan pasca ia melahirkan. Hal tersebut 
terjadi pada subjek WP. Sejak awal pernikahannya, 
subjek dan suami cukup terbuka, dan subjek 
menceritakan hal-hal yang dirasakan, termasuk 
subjek memberitahu bahwa ia mengalami 
depresi yang terjadi setelah melahirkan. Suami 
subjekpun menerima kondisi tersebut, dan 
semakin memberikan perhatian terhadap subjek. 
Membantu subjek dalam hal memberikan 
informasi maupun bantuan langsung kepada 
subjek.

 Akan tetapi pada subjek LK dan EN, 
mereka memiliki hubungan yang kurang baik 
dengan suami. Komunikasi yang terjalin antara 
mereka dengan suami cukup tertutup, sehingga 
kedua subjek hanya menceritakan hal-hal yang 
umum saja, tidak mengenai perasaan mereka 
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pasca melahirkan. Hal tersebut membuat 
hubungan antar kedua subjek dengan suami 
masing-masing menjadi kurang intim. Sehingga, 
segala bentuk bantuan yang diberikan oleh kedua 
suami dinilai tidak memberi manfaat terhadap 
kedua subjek sebagai hal yang membantu mereka 
dalam menyesuaikan diri pasca melahirkan. 

 Pada subjek LK dan EN, subjek 
mempersepsi dukungan suami secara negatif, 
karena ketiadaan dukungan suami. Sedangkan 
pada subjek WP, WP mempersepsi dukungan 
suami secara positif, karena subjek merasa mampu 
menghadapi masa krisis pasca melahirkan. 

Perbedaan persepsi dari ketiga subjek 
disebabkan oleh perbedaan faktor yang 
mempengaruhi persepsi. Ketiga faktor yang 
mempengaruhi persepsi subjek terhadap 
dukungan suami adalah faktor penerima, seperti 
nilai, sikap, dan konsep diri dari setiap subjek. 
Faktor kedua adalah faktor situasi, yaitu kondisi 
dan lingkungan persepsi dilakukan. Faktor ketiga 
adalah faktor objek sasaran. Karakteristik dari 
objek sasaran dapat mempengaruhi pandangan 
orang lain terhadap objek yang dipersepsikan. 

 Ketiga subjek juga memperoleh bentuk 
dukungan yang berbeda-beda. Pada subjek 
LK, subjek memperoleh dukungan emosional, 
dukungan instrumental, serta dukungan 
penghargaan. Akan tetapi hal tersebut hanya 
terjadi pada awal-awal kelahiran, karena setelah 
itu, memasuki usia anak bulan ke 6, suami LK 
meninggalkan rumah. Pada subjek WP, WP 
mendapatkan dukungan emosional, dukungan 
informasional, dukungan penghargaan, serta 
dukungan instrumental. Keempat bentuk 
dukungan yang didapatkan oleh WP membantu 
WP dalam menghadapi masa krisis pasca 
melahirkan. Kemudian pada subjek ketiga, yaitu 
EN, EN mendapatkan dukungan emosional serta 

dukungan instrumental. Kedua bentuk dukungan 
tersebut EN dapatkan pada awal kelahiran saja. EN 
berharap agar suami lebih membantu EN dalam 
hal merawat dan membesarkan anak, karena EN 
ingin membesarkan anak secara bersama-sama. 

 Dukungan diperoleh individu melalui 
persepsi. Persepsi terhadap suatu dukungan 
adalah suatu proses diterimanya dukungan dari 
orang terdekat individu yang mampu diandalkan 
untuk memberikan dorongan, semangat, 
perhatian yang dilihat, didengar, dirasakan 
oleh individu sehingga individu menyadari 
dan mengerti mengenai yang diindera, untuk 
kemudian diorganisasi dan diinterpretasi menjadi 
sesuatu yang berarti. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
penulis menunjukkan bahwa subjek LK dan EN 
mempersepsi negatif terhadap dukungan suami 
terhadapnya. Hal ini karena ketiadaan sosok 
suami, sehingga kedua subjek merasa suami tidak 
atau kurang dalam memberikan dukungan pasca 
melahirkan. Kedua subjek mempersepsi secara 
negatif dukungan yang diberikan suami karena 
merasa tidak diperhatikan, dan tidak dihargai, 
sehingga kedua subjek mengalami kesulitan 
dalam menghadapi depresi pasca melahirkan. 
Akan tetapi, karena kedua subjek masih memiliki 
keluarga yang mendukung mereka, kedua subjek 
masih mampu menghadapi gejala-gejala depresi 
pasca melahirkan.

Sedangkan, subjek WP memiliki persepsi 
positif terhadap dukungan suami. Hal ini memiliki 
arti bahwa subjek WP menyadari dukungan yang 
diberikan suami terhadapnya serta mengerti 
mengenai apa yang diindera menjadi sesuatu 
yang berarti, sehingga subjek merasakan manfaat 
dari dukungan yang diberikan suami kepadanya. 
Subjek WP merasa dihargai dan dicintai karena 
dukungan yang diberikan suaminya. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis, bentuk dukungan yang 
cukup membantu primipara menghadapi depresi 
pasca melahirkan adalah dukungan emosional. 
Dukungan emosional memungkinkan ibu baru 
yang memiliki masalah dapat menceritakan 
masalahnya kepada orang lain, terutama suami. 
Istri akan mendapatkan rasa simpatik dan kasih 
sayang dari suami, sehingga pasangan suami 
isteri akan menemukan jalan keluar bersama-
sama terhadap gangguan yang dihadapi, dan ibu 
primipara dapat melepaskan segala beban mental 
akibat melahirkan. Dukungan emosional yang 
diterima primipara dapat membuatnya merasa 
lebih nyaman, dicintai, dihargai, diperhatikan, 
dan menimbulkan rasa percaya diri. 

Oktavia & Basri (2002)  menemukan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
kepuasan terhadap dukungan sosial yang diterima 
secara nyata dengan ada atau tidaknya gangguan 
depresi pasca persalinan pada ibu dewasa muda, 
hubungan yang signifikan ini terdapat pada semua 
bentuk dukungan sosial, termasuk dukungan 
emosional. Dukungan emosional dari suami dapat 
mencegah terjadinya perkembangan masalah yang 
berujung pada tekanan pada perempuan yang 
baru saja melahirkan anak pertama. Masalah yang 
muncul setelah masa persalinan adalah gangguan 
emosional yang meliputi rasa sedih, menangis, 
cepat tersinggung, cemas, sulit berkonsentrasi, 
labilitas perasaan, kesulitan tidur atau kelebihan 
tidur serta gangguan nafsu makan. Masalah 
tersebut dapat menimbulkan depresi pasca 
persalinan pada perempuan primipara.  

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan 

persepsi primipara yang mengalami depresi pasca 
melahirkan terhadap dukungan suami berbeda. 
Persepsi tersebut berupa persepsi positif dan 
persepsi negatif. Perbedaan persepsi primipara 
yang mengalami depresi pasca melahirkan 
disebabkan beberapa faktor penyebab depresi 
pasca melahirkan. Faktor tersebut antara lain 
faktor psikologis, pengalaman, biologis, budaya, 
serta sosial, yaitu kurangnya dukungan sosial 
dari suami sebagai orang terdekat dari primipara. 
Perbedaan persepsi terhadap dukungan suami 
juga disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi 
persepsi terhadap dukungan sosial, yaitu faktor 
perceiver, termasuk kemunculan depresi karena 
kognitif, faktor situasi, dan faktor objek yang 
dipersepsi. Persepsi terhadap dukungan suami 
pada primipara yang mengalami depresi pasca 
melahirkan akan mempengaruhi primipara 
dalam menyesuaikan diri dengan peran barunya 
sebagai ibu. Primipara yang mengalami depresi 
pasca melahirkan yang mempersepsi positif 
dukungan emosional, dukungan informasional, 
dukungan penghargaan, maupun dukungan 
instrumental dari suaminya akan lebih mudah 
untuk menghadapi depresi pasca melahirkan. 
Sebaliknya, primipara yang mempersepsi negatif 
bentuk dukungan yang diberikan suaminya akan 
mengalami kesulitan dalam menghadapi depresi 
pasca melahirkan. Salah satu bentuk dukungan 
suami yang diharapkan mampu mengatasi depresi 
pasca melahirkan adalah dukungan emosional, 
yaitu adanya ungkapan simpati, kepedulian, 
perhatian terhadap primipara, karena dukungan 
tersebut mampu memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi primipara.
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