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ABSTRAK 

 

Lucky Windaningtyas M, 111211131013, Persepsi terhadap Dukungan Suami pada 
Primipara yang Mengalami Depresi  Pasca Melahirkan (Postpartum Depression), 
Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2016. xxiv + 177 halaman, 16 
lampiran 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi primipara, yaitu ibu yang 
baru pertama kali hamil dan melahirkan (Bobak., dkk. 2005) yang mengalami 
postpartum depression terhadap dukungan suami. Persepsi tersebut dapat berupa 
positif maupun negatif. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Interpretative Phenomenological 
Analysis (IPA). Tipe penelitian IPA memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 
memandang suatu fenomena dari sudut pandang sebagai partisipan maupun sebagai 
peneliti, yaitu persepsi primipara yang mengalami postpartum depression terhadap 
dukungan suami. Data yang diperoleh akan diberikan tema berdasarkan hasil 
pernyataan subjek. Tema yang sama dari setiap subjek akan digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana persepsi primipara yang mengalami postpartum depression 
terhadap dukungan suami. 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 analisa data IPA. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek tersebut memiliki 
persepsi yang berbeda terhadap dukungan suami.Perbedaan tersebut disebabkan 
oleh faktor penyebab postpartum depression dan faktor yang mempengaruhi persepsi 
yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi mengenai bentuk 
dukungan apa yang diharapkan diberikan kepada primipara guna mencegah 
terjadinya depresi pasca melahirkan. 
 
 
Kata Kunci: Persepsi terhadap Dukungan Suami, Primipara, Postpartum 
Depression 
Daftar Pustaka, 52(1989-2014) 
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ABSTRACT 

 

Lucky Windaningtyas M, 111211131013, Perception towards Husband‟s Support on 
Primiparous with Postpartum Depression, Undergraduate Thesis, Faculty of 
Psychology, Universitas Airlangga, 2016, xxiv + 177 pages, 16 appendix 

 
 

Presented research study has the purpose to acknowledge and understand the 
perception of primiparous, women who just gave birth and being in labor (Bobak., 
dkk, 2005) with postpartum depression towards their husband’s support. Covering 
positives and negatives perception of the informants.  

The study used Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) research 
method. Moreover, this method gave the researcher opportunity to observe 
psychological phenomenon using both perspectives, as participants and as 
researcher. Whilst covered the perspective of primiparous who experiencing 
postpartum depression towards the support of their husband. Collected data from the 
research coded to superordinate theme and subordinate theme based on subject’s 
statement. Similar themes from every subjects will be used for expanding explanation 
on how the perception made by primaparous with postpartum depression towards 
their husband’s support. 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 showed that the subjects have different 
perceptions towards their husband’s support. These differences caused by 
postpartum depression and other influential perception factors. On the other hand, 
this study also provided information about kind of support best given by husband to 
primiparous to prevent postpartum depression happen to them. 
 
Keywords: Perception towards Husband’s support, Primiparous, Postpartum 
Depression 
References, 52(1989-2014)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 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 

terhadap diri wanita. Seperti perubahan fisik, perubahan kondisi psikisnya, 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 
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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). 

Carpenito (1998) menjelaskan bahwa kelahiran anak merupakan salah satu faktor 

situasional yang berakibat pada pengalaman kehilangan gaya hidup dan perasaan 

kehilangan pada diri seseorang atas dirinya sendiri. 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, postpartum depression atau depresi 
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pasca melahirkan, gangguan panik postpartum dan psikosis pasca melahirkan (Jones 

& Venis, 2001, dalam Schallmoser, 2003). 

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2015), angka 

ibu hamil di Indonesia berjumlah 89,33%. Angka tersebut mengungkapkan bahwa 

jumlah ibu hamil di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, dan postpartum 

depression atau depresi pasca melahirkan adalah keadaan perasaan tertekan setelah 

melahirkan, yang dialami oleh 10 % - 20 % ibu baru (Hua Xie, dkk., 2009). 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 postpartum depression atau depresi pasca melahirkan (“Emosi 

Ibu Berubah Paska Melahirkan”, 2012). 

Gangguan emosional pasca persalinan atau postpartum depression dapat dialami 

oleh wanita dengan angka yang bervariasi. Tidak banyak penelitian di Indonesia yang 

mengungkapkan angka persentase kejadian postpartum depression. Namun penelitian 

mengenai gangguan postpartum depression 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 postpartum depression sebesar 22% 

(Warsiki, dkk., 2003). 



4 
 

 

  

Di Taiwan, sebanyak 39 wanita (21%) memiliki nilai yang cukup tinggi pada 

skala Edinburgh Postpartum Depression atau EPDS. Partisipan menunjukkan nilai di 

atas 10 dan lebih dari 10 pada masa 4 minggu pasca melahirkan (Lin Ho , dkk., 

2013). Pada tahun 1960, di Amerika Serikat prevalensi depresi pasca melahirkan 

tercatat 3% hingga 6%. Kemudian pada tahun 1980, kasus ini meningkat menjadi 

20% dan tahun 1990 meningkat menjadi 26% (Nurbaeti, 2012, dalam Ibrahim, 2012). 

Penelitian terbaru melaporkan bahwa gejala depresi pada wanita pasca melahirkan 

cukup tinggi, yaitu 25% hingga 55% pada populasi wanita menengah ke bawah 

(Lennon, 2001, dalam Schallmoser, 2003).  

Depresi pasca melahirkan adalah isu yang cukup penting yang mempengaruhi 

kesejahteraan wanita yang baru saja melahirkan (Lin Ho, dkk., 2013). Depresi pasca 

melahirkan adalah kondisi dimana seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami 

perubahan mood yang parah dan persisten selama beberapa bulan atau bahkan 

setahun atau lebih (Nevid & Rathus, 2005). Depresi postpartum diartikan sebagai 

perasaan atau gejala dari kesedihan, inadekuat, penuh dengan rasa sedih, kehilangan 

harapan, gangguan tidur, lesu, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan perubahan 

mood, dengan onset sekitar 4 minggu setelah kelahiran bayi (American Psychiatric 

Association, 1994). Depresi terkombinasi dengan rasa kurang tertarik dengan bayi 

atau anak, pikiran untuk membunuh dan menganiaya anak, halusinasi, atau perilaku 

aneh dan gejala kesehatan mental postpartum (Lin Ho, dkk., 2013). 
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Dari beberapa penelitian, periode pasca persalinan dikenal dengan istilah 

postpartum merupakan high risk period untuk gangguan depresi pada wanita 

(Oktavia & Basri, 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa resiko terjadinya gangguan 

depresi pasca persalinan pada wanita di masa ini akan lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan masa yang lain. Ibu yang kurang berhasil menyesuaikan diri dengan tugas 

barunya akan mengalami depresi pasca melahirkan. Pada umumnya, primipara 

menganggap dirinya tidak beruntung, hidupnya terhambat dan tidak bahagia.  

Ann Dunnewold (dalam Adiningsih, 2005) merupakan seorang ahli jiwa di 

Dallas, ia mengatakan bahwa 10% - 20% perempuan yang baru melahirkan 

mengalami depresi. Hal ini dapat muncul dalam beragam bentuk seperti kesedihan 

mendalam, sering menangis, susah tidur, mudah tersinggung, kehilangan minat pada 

bayi, kurang berminat pada kegiatan sehari – hari, rasa takut berlebihan, hilangnya 

nafsu makan, kelesuan atau tidur berlebih. Kondisi ini bisa terjadi tiga sampai enam 

bulan setelah melahirkan, bahkan sampai delapan bulan. Pandangan yang dimiliki ini 

akan menimbulkan perasaan tidak mampu, putus asa, tidak percaya diri, tidak 

berharga, cemas yang akan menghambat diri wanita untuk mengurus diri, keluarga 

dan hubungan interpersonal.  

Postpartum depression sering tidak disadari oleh orang terdekat, keluarga 

penderita atau tenaga medis. Biasanya penderita dari gangguan ini menutupi 

perasaannya, dan suami, keluarga, atau tenaga medis tidak akan menyadari perasaan 
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itu. Bagaimanapun juga, Ibu dengan gangguan depresi postpartum akan menjalankan 

fungsinya sebagai Ibu dengan tidak maksimal (Schallmoser, 2003).  

Jika postpartum depression 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; Susan & Menken, 2008). Primipara yang depresi juga dapat 

merefleksikan mood depresinya kepada bayinya, sehingga menganggu pembentukan 
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kasih sayang antara ibu dengan anak (Murray & Cooper, 1998, dalam Schallmoser., 

dkk, 2003; Susan & Menken, 2008). 

Sayang sekali, hingga saat ini sedikit sekali yang menaruh atensi terhadap 

masalah tersebut. Hal ini bisa berpengaruh fatal pada diri ibu sendiri (seperti 

keinginan untuk bunuh diri) dan mencelakakan orang lain (seperti keinginan 

mencelakai bayi sendiri). Seperti yang pernah dialami oleh Felicia Boots (35), 

seorang desainer perhiasan di London, ia mencekik anaknya Mason yang baru berusia 

10 minggu dan anak perempuannya Lily yang baru berusia 14 bulan. Setelah berhasil 

mencekik anaknya, sang ibu mencoba bunuh diri usai membunuh anaknya, namun 

tidak berhasil. Wanita ini didiagnosa mengalami depresi pasca melahirkan setelah 

kelahiran anak keduanya. Ia membunuh dua anaknya yang masih balita karena 

berkhayal kedua anaknya akan diambil pelayanan sosial (“Depresi Usai Melahirkan, 

Ibu Muda Cekik Dua Balitanya”, 2012). 

Depresi pasca melahirkan atau postpartum depression dapat disebabkan karena 

faktor biologis, psikologis, sosial, maupun budaya. 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).  
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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.  

Pada primipara, sumber dukungan berasal dari suami. Dukungan tersebut meliputi 

ekspresi empati, misalnya mendengarkan, bersikap terbuka. Menunjukkan sikap 

percaya terhadap apa yang dikeluhkan, memberi perhatian dan mengekspresikan 

kasih sayang, serta memahami kondisi orang lain. Dukungan dari pasangan akan 

membuat si penerima (perceived support) merasa berharga, nyaman, dan aman. Oleh 

sebab itu, dukungan suami dapat meyakinkan korban atau penderita bahwa dirinya 

diperhatikan oleh orang lain.  

Suami adalah orang yang yang secara fisik dan emosi dekat dengan istri masa 

pasca melahirkan (Sapkota, dkk., 2012). Suami merupakan orang pertama yang 

memberi perhatian dan dukungan pada istri, memberikan cinta kasih dan membuat 
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istri merasa terlindungi secara jasmani maupun rohani. Dukungan yang dirasakan 

oleh istri dari suaminya akan mengurangi kekhawatiran, ketakutan atau kepanikan 

yang timbul setelah melahirkan anak pertama. Dukungan yang didapat oleh ibu baru 

membuat mereka dapat mengutarakan apa yang dirasakan, sehingga suami dan istri 

mampu memecahkan masalah dan ketakutan yang dihadapi pasca melahirkan secara 

bersama – sama. 

Dukungan sosial diperoleh orang terdekat melalui persepsi. Persepsi merupakan 

suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang telah disimpan 

dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau 

rangsangan yang diterima oleh alat indera, seperti mata, hidung, dan telinga (Matlin, 

1983, dalam Suharnan, 2005). 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). Faktor 

yang mempengaruhi persepsi tersebut antara lain adalah faktor perceiver, faktor 

situasi, serta karakteristik objek sasaran yang dipersepsi (Robbins, 2001).   

Pada primipara yang mengalami depresi, primipara memiliki perasaan negatif 

karena pemikiran mereka menyimpang dalam bentuk interpretasi negatif (Beck, 

1967, dalam Davison, 2010). Skemata negatif pada orang yang depresi ketika mereka 

menghadapi situasi tertentu yang membuat primipara yang mengalami depresi 
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menerima realitas secara salah. Dalam hal ini primipara yang mengalami depresi 

pasca melahirkan akan menilai bantuan dari suami adalah hal yang tidak sesuai dan 

negatif.  

Fenomena mengenai persepsi terhadap dukungan suami pada primipara yang 

mengalami postpartum depression inilah yang melatarbelakangi penulis mengkaji 

fenomena tersebut. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi primipara 

yang mengalami postpartum depression 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. Melalui kajian ini juga diharapkan masyarakat mengetahui faktor 

yang mempengaruhi terjadinya depresi pasca melahirkan, faktor yang mempengaruhi 

persepsi terhadap dukungan suami pada primipara yang mengalami depresi pasca 

melahirkan, serta mengetahui dukungan yang efektif diberikan kepada primipara 

pasca melahirkan.  

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk  mengungkap permasalahan sesuai dengan latar 

belakang yang diungkap, sehingga dapat mencapai tujuan akhir. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pertanyaan penelitian yang diangkat berdasarkan latar belakang masalah 

adalah „Bagaimana persepsi terhadap dukungan suami pada primipara yang 

mengalami depresi pasca melahirkan (postpartum depression)?” 
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Adapun pertanyaan lain yang berkaitan erat dan digunakan sebagai acuan dalam 

menggali permasalah penelitian. Beberapa pertanyaan tersebut antara lain: 

a. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya postpartum depression pada 

primipara? 

b. Faktor apakah yang mempengaruhi persepsi terhadap dukungan suami pada 

primipara yang mengalami postpartum depression? 

c. Apakah bentuk dukungan yang diharapkan primipara untuk mengatasi 

postpartum depression yang dialaminya? 

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Pembahasan mengenai dukungan sosial suami pada ibu primipara yang 

mengalami postpartum depression bukanlah hal yang asing lagi bagi penelitian 

ilmiah. Berbagai penelitian telah dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara dukungan sosial suami dengan terjadinya postpartum depression 

pada ibu yang baru pertama kali melahirkan serta untuk memperkaya wawasan 

masyarakat bahwa dukungan sosial sangat penting dilakukan bagi ibu yang baru 

pertama kali melahirkan. Salah satu bentuk dukungan sosial yang berpengaruh 

terhadap munculnya postpartum depression adalah rendahnya dukungan emosional 

suami pada istri. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya ulasan 

penelitian yang membahas mengenai gambaran dukungan suami pada primipara yang 

mengalami postpartum depression secara kualitatif di Indonesia.  
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Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

penelitian mengenai postpartum depression dalam komunitas: sebuah penelitian 

kulaitatif dari India Selatan. Penelitian ini dilakukan oleh Savarimuthu, dkk, pada 

tahun 2010 di India Selatan pada wanita pedesaan India Selatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang memberi dampak besar terhadap 

terjadinya depresi pasca melahirkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kualitatif dengan mengambil sampel yang merepresentasikan wanita pedesaan India 

Selatan. Wanita yang berada dalam periode postpartum diasesmen menggunakan 

model wawancara dengan sedikit penjelasan (Short Explanatory Model 

Interview/SEMI), skala Edinburgh Postnatal Depression, serta wawancara semi 

terstruktur dengan pedoman mengenai depresi dari ICD 10. Penelitian ini 

memberikan hasil bahwa begitu banyak faktor sosial dan budaya yang memberikan 

dampak besar pada penderita depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan 

adalah salah satu bentuk dari tekanan emosional yang dirasakan wanita pasca 

melahirkan. 

Penelitian berikutnya yang menjadi referensi penelitian adalah penelitian 

mengenai studi kasus wanita keturunan Indian Afrika Selatan yang memiliki 

pengalaman depresi pasca melahirkan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Tasnem 

Kathree dan Inge Petersen pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan screening pada 10 wanita menggunakan skala Edinburgh Postnatal 

Depression pada dua lokasi klinik kesehatan di KwaZulu-Natal. Setalah dilakukan 
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screening menggunakan skala, metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif 

untuk mengerti pengalaman para wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan 

berdasarkan kerangka biopsikososial. Salah satu hasil dari penelitian ini adalah 

adanya faktor sosial yang berhubungan dengan perasaan depresi yang dialami wanita 

setelah melahirkan. Salah satu penyebab dari terjadinya depresi setelah melahirkan 

adalah ketidakpuasan hubungan pasangan. Jarangnya komunikasi dan rendahnya 

dukungan emosional dari pasangan menyumbangkan perasaan benci dan terisolasi 

dari seorang wanita yang melahirkan. Pasangan yang menuntut terlalu banyak, tidak 

ada saat dibutuhkan, kurang mendukung pasangan, akan meningkatkan perasaan 

terisolasi, frustasi, dan ketidakberdayaan dari seorang wanita setelah melahirkan. 

Penelitian ini juga menyatakan bahwa wanita selalu mengharapkan suami untuk 

selalu mendukungnya secara penuh agar tidak terjadi rasa marah dan frustasi pada 

istri.  

Penelitian berikutnya adalah oleh Debra A. Scrandis pada tahun 2005. Penelitian 

ini muncul karena postpartum depression akan menjadi ketidakmampuan yang cukup 

berarti bagi wanita jika tidak ditangani secara tepat. Hal tersebut dapat terjadi karena 

ketiadaan dari dukungan sosial adalah faktor resiko yang dapat menyebabkan 

terjadinya depresi pasca melahirkan. Dukungan sosial tersebut meliputi keluarga, 

kerabat, penyedia jasa layanan kesehatan dan terutama pasangan atau suami.  

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ghang Jeong., dkk, 

pada tahun 2013. Penelitian tersebut memfokuskan pada peran dari dukungan 
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emosional. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemberian dukungan emosional dari 

pasangan, anggota keluarga, maupun penyedia layanan kesehatan dapat mencegah 

terjadinya depresi pasca melahirkan.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sapkota., dkk pada tahun 2013. Penelitian 

ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dampak dari pemberian dukungan terus-

menerus pada primipara di Nepal. Hasil dari penelitian ini adalah primipara yang 

menerima dukungan terus-menerus (CLS) dari suami memiliki tingkat penyesuaian 

diri yang lebih baik pasca melahirkan dibandingkan dengan primipara yang tidak 

menerima dukungan suami.  

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, penelitian tersebut masih 

membahas mengenai dukungan, baik dukungan sosial ataupun dukungan emosional. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi primipara terhadap dukungan yang 

diberikan suami pada istri yang baru pertama kali melahirkan dan mengalami 

postpartum depression. Karena masih belum banyak penelitian yang membahas 

secara khusus persepsi pada ibu primipara yang mengalami postpartum depression 

terhadap dukungan suami. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menjadi 

tambahan wawasan bagi suami untuk menemukan dukungan yang positif yang dapat 

diberikan pada istri dan mampu menjadi pembuka untuk penelitian lain mengenai 

postpartum depression. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi terhadap 

dukungan suami pada primipara yang mengalami depresi pasca melahirkan 

(postpartum depression). Mengungkap faktor apa saja yang membuat primipara 

mengalami postpartum depression, mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi, 

serta mengetahui bentuk dukungan yang efektif diberikan kepada primipara yang 

mengalami depresi pasca melahirkan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diadakan dengean harapan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam 

memperkaya dan mengembangkan teori psikologi khususnya subteori psikologi klinis 

dewasa mengenai persepsi terhadap dukungan suami pada primipara yang mengalami 

depresi pasca melahirkan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi bagi ibu hamil dan melahirkan untuk mengenali, 

memahami timbulnya situasi stres yang mengarah pada depresi pasca melahirkan, 

upaya mengatasi atau mencegah terjadinya gangguan yang lebih berat yang 

berdampak pada hubungan ibu dengan bayi dengan orang terdekatnya. 
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b. Memberikan informasi bagi suami untuk lebih memperhatikan kondisi ibu 

setelah melahirkan, sehingga mengurangi terjadinya kemungkinan gangguan depresi 

pasca melahirkan. 

c. Memberikan informasi bagi suami dukungan apa yang sebaiknya diberikan 

kepada istri yang mengalami depresi pasca melahirkan. 
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BAB II 

PERSPEKTIF TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Primipara 

2.1.1.1 Pengertian Primipara 

Wanita dewasa pada umumnya mengharapkan kehamilan. Seorang wanita 

akan merasa bahagia dan bangga apabila mempunyai anak, melahirkan secara 

normal, dan melewati masa persalinan berjalan dengan aman dan nyaman. Persalinan 

merupakan persiapan penting yang sangat ditunggu oleh setiap pasangan suami isteri. 

Rasa bahagia atau khawatir dalam menanti kelahiran anak akan dirasakan lebih oleh 

pasangan yang baru pertama kali memiliki anak. Untuk seorang ibu, hal ini disebut 

dengan primipara. 

Primipara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang hamil 

dan melahirkan untuk pertama kali (Bobak, dkk., 2005). Ibu primipara memiliki rasa 

cemas lebih besar dibandingkan dengan ibu multipara, yaitu ibu yang sudah 

melahirkan beberapa kali. Hal tersebut terjadi karena ibu primipara baru merasakan 

proses persalinan.  

Karena baru pertama kali melalui proses persalinan, ibu primipara sangat 

memerlukan dukungan secara personal maupun interpersonal untuk melakukan 

persiapan dan perawatan secara dini pada anak. Persiapan mental dan fisik harus 

dilakukan lebih baik dan banyak oleh ibu primipara dibanding ibu multipara. 
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Berbagai perubahan harus dihadapi oleh ibu primipara, dan ibu primipara harus siap 

untuk menghadapinya.  

Berdasarkan uraian di atas, primipara adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut wanita yang hamil dan melahirkan untuk pertama kali. Sebagai seseorang 

yang baru pertama kali mengalami proses kehamilan dan persalinan, berbagai 

persiapan harus dilakukan secara dini untuk mencegah berbagai perubahan yang akan 

terjadi setelah menjadi seorang ibu.   

2.1.1.2 Problematika Primipara 

Setiap inidividu memiliki respon yang berbeda terhadap diagnosis kehamilan 

(Farrer, 2001). Kelahiran bayi pertama menandai perubahan besar dalam kehidupan 

orang tua (Papalia, dkk.,  2008). Sosok bayi yag baru lahir akan menjadi sosok yang 

sangat tergantung secara penuh kepada orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga 

hal tersebut akan mengubah individu dan hubungannya, terutama sang ibu. Sebagian 

orang tua mungkin akan sangat bahagia membayangkan kehamilan dan lahirnya 

seorang bayi yang selama ini dinantikan dalam keluarga, namun pada sebagian orang 

tua lainnya peristiwa kehamilan akan menjadi persitiwa yang tidak begitu diinginkan 

dan dapat menimbulkan keputusasaan karena membayangkan masalah ekonomi atau 

sosial yang harus ditanggung.  

Menjalani kehamilan pertama kali akan berbeda rasanya dengan wanita yang 

sudah menjalani proses kehamilan serta persalinan lebih dari satu kali. Menurut 

Bobak (2005), rasa nyeri pada persalinan pertama kali adalah nyeri kontraksi uterus 

yang dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas sistem syaraf simpatis, 
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menyebabkan terjadinya perubahan tekanan darah, denyut jantung, rasa khawatir, 

tegang, takut, dan stres.  

Beberapa hal tersebut terjadi karena adanya kadar progesteron yang menurun, 

sehingga menyebabkan relaksasi otot menghilang. Saat kadar progesteron menurun, 

kadar estrogen dan prostaglandin meningkat. Ketidakstabilan kalenjar tiroid yang 

turun ketika melahirkan dan tidak kembali pada jumlah yang normal, serta kadar 

endorfin (hormon yang dapat memompa rasa senang) meningkat selama kehamilan, 

namun turun drastis pada saat melahirkan.  

Faktor hormonal tersebut diduga memicu keadaan emosional seorang ibu 

pasca melahirkan. Faktor pemicu ini kemudian diperkuat oleh berbagai faktor lain 

yang dapat menyebabkan terjadinya depresi pasca melahirkan pada ibu primipara.  

2.1.2 Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression) pada Primipara 

2.1.2.1 Depresi 

Depresi adalah salah satu kontributor terbesar yang menyebabkan terjadinya 

penyakit dan memiliki dampak buruk pada hampir seluruh orang di dunia (Marcus, 

dkk., 2012). Survey yang telah dilakukan oleh organisasi kesehatan mental 

menemukan bahwa pada 17 negara, 1 dari 20 orang mengalami episode depresi pada 

tahun sebelumnya. Gangguan depresi bisa terjadi di saat orang masih berusia cukup 

muda, dan depresi ini adalah gejala awal yang bisa menyebabkan ketidakmampuan 

seseorang.  

 Depresi termasuk dalam gangguan mood. Gangguan mood mencakup berbagai 

gangguan emosi yang membuat seseorang tidak dapat berfungsi (Davison, 2010). 
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Menurut World Health Organization (dalam Marcus, dkk., 2012), depresi adalah 

gangguan mental umum yang ditandai dengan perasaan depresi, kehilangan minat 

atau kesenangan terhadap sesuatu, penurunan energi, perasaan bersalah atau merasa 

rendah diri, susah tidur, berkurangnya atau tidak ada nafsu makan, dan sulit 

konsentrasi. Ketika ada perasaan sedih dan sengsara tentang kehidupan, dan perasaan 

tersebut tidak hilang, dan tidak ada lagi kesenangan atau semangat yang dirasakan, 

maka hal tersebut juga dikatakan depresi. 

 Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan 

kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari 

orang lain, mengalami gangguan tidur, kehilangan selera makan, kehilangan gairah 

seksual, dan minat atau kesenangan terhadap sesuatu yang biasa dilakukan atau 

disukai. (Davison, 2010). Menurut Isaacs (1995) depresi adalah keadaan emosional 

yang dicirikan dengan kesedihan, berkecil hati, perasaan bersalah, penurunan harga 

diri, ketidakberdayaan dan rasa putus asa.  

 Bila seseorang mengalami depresi dihadapkan pada sebuah masalah, mereka 

tidak dapat memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Tiap peristiwa akan dianggap 

berat dan terjadi karena diri mereka sendiri. Orang dengan depresi akan sangat 

berkecil hati dan tidak memiliki harapan, selalu merasa khawatir, cemas dan pesimis 

hampir sepanjang waktu.  

 Simtom dan gejala depresi cukup bervariasi tergantung tingkatan usia. 

Depresi pada anak-anak sebagian besar mengeluhkan adanya keluhan somatik, seperti 

sakit perut atau sakit kepala. Pada orang tua, depresi ditandai dengan 
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ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian dan keluhan hilangnya ingatan atau 

memori.  

2.1.2.2 Gejala Depresi 

Adapun kriteria depresi dalam DSM IV-TR adalah: 

a. Suasana hati sedih dan tertekan, hampir sepanjang hari, atau hampir setiap 

hari selama dua minggu. Kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas 

yang biasa dilakukan, ditambah sekurang-kurangnya empat gejala berikut ini: 

b. Sulit tidur (insomnia). Gangguan sulit tidur yang ditandai dengan tidak dapat 

kembali tidur sesudah terbangun tengah malam, dan bangun pada dini hari; 

atau adanya keinginan untuk tidur terus-menerus.  

c. Perubahan kadar aktivitas, menjadi lemas (retardasi psikomotor) atau terlalu 

bersemangat. 

d. Berkurangnya nafsu makan dan berat badan berkurang atau nafsu makan 

bertambah sehingga berat badan bertambah. 

e. Kehilangan energi, merasa sangat lelah. 

f. Konsep diri negatif, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berarti dan merasa 

tidak berguna. 

g. Mengeluh sulit berkonsentrasi atau terlihat sulit berkonsentrasi, seperti lambat 

berpikir dan tidak dapat mengambil keputusan. 

h. Sering berpikir untuk mati atau bunuh diri. 
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2.1.2.3 Faktor Penyebab Depresi 

Depresi telah diteliti dari beberapa perspektif. Di antaranya adalah pandangan 

psikoanalisis yang menitikberatkan pada berbagai konflik bawah sadar yang 

berhubungan dengan duka dan kehilangan. Pandangan kognitif memfokuskan 

terjadinya gangguan depresi karena adanya proses berpikir yang meghancurkan diri 

sendiri, seperti adanya bias atau distorsi kognitif. Faktor interpersonal 

menitikberatkan pola interaksi negatif penderita depresi dengan orang lain.  

a. Teori Kognitif Depresi   

Teori kontemporer yang menganggap proses berpikir sebagai faktor penyebab 

depresi adalah Aaron Beck. Dasar pemikiran teori ini adalah orang-orang yang 

depresi memiliki perasaan seperti demikian karena pemikiran mereka menyimpang 

dalam bentuk interpretasi negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Teori Kognitif Depresi Beck 
Sumber: Davison, dkk, 2010, hal 382 

Menurut Beck (dalam Davison, 2010), pada masa kanak-kanak dan remaja 

orang yang depresi mengembangkan skema negatif, yaitu suatu kecenderungan untuk 

Negative Triad (Pandangan pesimistik terhadap 
diri sendiri, dunia, dan masa depan) 

Skema atau keyakinan negatif yang dipicu oleh 
persitiwa kehidupan yang negatif (Misal: 

keyakinan bahwa tidak ada seorangpun yang 
menyukai saya) 

Depresi 

Penyimpangan Kognitif (Kesimpulan Arbitrary) 
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melihat lingkungan secara negatif melalui kehilangan orang yang disayangi, tragedi 

yang terjadi bertubi-tubi, penolakan sosial oleh teman sebaya, kritik dari atasan atau 

guru, atau sikap depresif orang tua. Skemata negatif pada orang yang depresi 

teraktivasi ketika mereka menghadapi berbagai situasi baru yang mempunyai 

kemiripan dalam beberapa hal. Skemata negatif pada orang yang depresi memicu dan 

dipicu oleh berbagai penyimpangan kognitif tertentu, yang membuat orang yang 

bersangkutan menerima realitas secara salah. Dengan demikian, skema yang salah 

dapat membuat individu depresi menjadi menyalahkan diri sendiri atas kegagalan 

yang terjadi, dan skema yang mengevaluasi diri secara negatif terus-menerus 

mengingatkan mereka tentang betapa tidak berartinya diri mereka.  

Beck menyebutkan bahwa skemata negatif yang terbentuk bersamaan dengan 

penyimpangan kognisi akan membentuk negative triad, yaitu pandangan yang sangat 

negatif terhadap diri sendiri, tuntutan lingkungan, dan masa depan. Hal berikut 

menjelaskan beberapa penyimpangan kognitif utama pada individu yang depresi 

menurut Beck. 

a.  Kesimpulan yang Subjektif (Arbitrary Inference) adalah suatu 

kesimpulan yang diambil tanpa bukti yang cukup atau tidak ada bukti 

sama sekali. Contohnya, seorang anak tidak merasa tidak berguna ketika 

ia menjemput ibunya di saat hujan, dan ia tidak membawa perlengkapan 

apapun untuk mengahadapi hujan. 

b. Abstraksi selektif (Selective Abstraction) adalah kesimpulan yang diambil 

hanya berdasarkan satu elemen dari banyak elemen dalam suatu situasi. 
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Contohnya, seorang koki merasa tidak berguna ketika terjadi salah 

penyajian menu makanan terhadap tamu restoran meskipun ia hanya salah 

satu dari banyak orang yang menyajikannya. 

c. Overgeneralisasi adalah suatu kesimpulan menyeluruh yang diambil 

berdasarkan suatu peristiwa tunggal yang mungkin tidak penting. 

Contohnya adalah seorang pelajar menganggap dirinya bodoh dan tidak 

berarti karena mendapat hasil yang kurang baik pada salah satu mata 

pelajaran. 

Magnifikasi dan Minimisasi. Magnifikansi adalah meleih-lebihkan dalam menilai 

kinerja. Contohnya adalah seorang perempuan yakin bahwa ia telah merusakkan tas 

kerjanya ketika salah satu jahitan dari tasnya terlepas. Minimisasi adalah kesimpulan 

mengenai dirinya tidak mampu melakukan hal apapun. Contohnya adalah seorang 

laki-laki merasa tidak berguna dan tidak mampu melakukan apapun terlepas dari 

pujian yang ia dapatkan dari orang sekitar. 

b. Teori Psikoanalisis Depresi 

Freud (dalam Davison, 2010) mengatakan bahwa potensi depresi diciptakan pada 

awal masa kanak-kanak. Tahap pertama perkembangan menurut Freud adalah tahap 

oral. Pada tahap ini, aktivitas manusia diarahkan pada kepuasan kebutuhan mulut, dan 

daerah sekitar mulut seperti bibir dan lidah. Aktivitas tersebut dimulai dari menyusu, 

makan samai menghisap jempol atau barang yang dipegang. Jika pada periode oral, 

kebutuhan anak kurang dipenuhi atau dipenuhi secara berlebihan, maka akan terjadi 

fiksasi pada tahap ini dan tergantung pada pemenuhan kebutuhan instingtual yang 
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menjadi ciri tahap ini. Dengan terbawanya kondisi tersebut dalam tahap kematangan 

psikoseksual , fiksasi pada tahap oral, orang yang bersangkutan dapat memiliki 

kecenderungan untuk sangat bergantung pada orang lain demi mempertahankan harga 

dirinya.  

Freud mengemukakan dugaan bahwa setelah kehilangan seseorang yang dicintai 

akan menimbulkan depresi. Kemarahan orang yang ditinggalkan kepada orang yang 

meninggalkannya terus-menerus dipendam. Perasaan ini berkembang menjadi proses 

menyalahkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri, dan menjadi depresi yang 

berkelanjutan. Teori ini merupakan dasar pandangan psikodinamika yang 

menganggap depresi sebagai kemarahan terpendam yang berbalik menyerang diri 

sendiri (Davison, 2010). 

Namun Beck dan Ward (dalam Davison, 2010) menemukan tema lain mengapa 

orang bisa depresi. Depresi bukanlah berasal dari perasaan kemarahan dan hostilitas, 

namun depresi terjadi akibat perasaan kehilangan dan kegagalan. 

c. Teori Interpersonal Depresi 

Berkurangnya dukungan sosial dapat melemahkan kemampuan individu untuk 

mengatasi berbagai peristiwa hidup yang negatif dan membuatnya rentan mengalami 

depresi (Billings, dkk, 1983, dalam Davison, 2010). Kurangnya dukungan sosial 

kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa orang depresi memicu reaksi negatif dari 

orang lain. Beberapa studi menunjukkan bahwa perilau nonverbal dari orang yang 

mengalami depresi dapat berperan penting dalam memicu berkurangnya dukungan 

sosial yang didapat. Contohnya adalah orang yang mengalami depresi akan berbicara 



26 
 

 
 

sangat lambat, keterbukaan diri yang negatif, jarang melakukan kontak mata, jarang 

tersenyum, mudah marah, mudah menangis, dan mudah tersinggung. Beberapa hal 

tersebut akan membuat orang lain yang melakukan kontak dengan orang yang 

mengalami depresi menjadi enggan atau malas untuk melakukan kontak sosial.  

Penelitian terbaru menggali pemikiran bahwa perilaku terus-menerus mencari 

dukungan membuat orang lain merasa terganggu (Joiner, 1995, dalam Davison, 

2010). Orang yang depresi akan mencari kepastian dukungan bahwa orang lain peduli 

terhadap kesedihan mereka, namun demikian ketika mereka sudah mendapatkannya, 

mereka hanya puas sementara waktu. Hal ini disebabkan oleh, konsep diri negatif 

yang dimiliki mereka, membuat mereka meragukan kepedulian atau tanggapan positif 

yang diberikan oleh orang lain. Akhirnya terjadi penolakan sosial terhadap orang 

yang mengalami depresi, karena orang yang mengalami depresi memiliki kesulitan 

dalam mengelola hubungan sosial atau hubungan interpersonal. 

d. Teori Biopsikososial 

Pandangan ini melibatkan adanya faktor biologis, psikologi dan sosial terkait 

dengan perkembangan perilaku abnormal. Interaksi berbagai macam penyebab 

perilaku abnormal ini disebut dengan model diatesis-stres, yaitu suatu model 

beranggapan bahwa gangguan muncul dari kombinasi atau interaksi suatu diatesis 

(kerentanan atau predisposisi) dengan jenis dan tingkat keparahan stresor yang 

dialami seseorang.  

Pendekatan model diatesis-stres mengasumsikan bahwa situasi stressfull 

merupakan pemicu yang mengantarai terjadinya depresi. Tetapi faktor keterampilan 
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penanggulangan masalah, bawaan genetis, dan ketersediaan dukungan sosial turut 

memberikan kontribusi pada kecenderungan depresi saat menghadapi kejadian yang 

penuh tekanan.  

2.1.2.4 Pengertian Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression) pada 

Primipara 

Secara umum, sebagian besar wanita mengalami gangguan emosional setelah 

melahirkan. Masa setelah melahirkan adalah masa sulit yang akan menyebabkan 

perempuan mengalami tekanan secara emosional. Kesulitan perempuan dalam 

menghadapi tekanan tersebut akan memunculkan gangguan pasca melahirkan atau 

gangguan postpartum. Bentuk gangguan postpartum yang umum adalah depresi, 

yaitu mudah marah serta adanya perubahan emosi yang drastis. Gangguan depresi 

pasca melahirkan diklasifikasikan dalam gangguan mood. Gangguan mood selama 

periode postpartum merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi pada 

wanita, baik primipara maupun multipara.  Depresi ibu setelah melahirkan dapat 

dialami oleh siapapun. Depresi ibu setelah melahirkan ada tiga jenis, yaitu depresi 

ringan yang sering disebut dengan postpartum baby blues, depresi menengah atau 

postpartum depression serta depresi berat atau postpartum psychosis. 

Depresi postpartum pertama kali ditemukan oleh Pitt pada tahun 1988 (Regina, 

dkk., 2001). Depresi postpartum adalah depresi yang bervariasi dari hari ke hari 

dengan menunjukkan kelelahan, mudah marah, gangguan nafsu makan, dan 

kehilangan gairah untuk berhubungan seksual. Tingkat keparahan depresi postpartum 

pun bervariasi. Keadaan ekstrem yang paling ringan yaitu saat ibu mengalami 
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„kesedihan sementara‟ yang berlangsung sangat cepat pada masa awal pasca 

melahirkan disebut dengan postpartum baby blues, baby blues syndrome atau 

maternity blues. Gangguan postpartum yang paling berat disebut dengan psikosis 

postpartum atau melankolia. Di antara 2 keadaan gangguan emosional pasca 

melahirkan tersebut, terdapat keadaan yang relatif mempunyai tingkat keparahan 

sedang yang disebut dengan neurosa depresi atau postpartum depression atau depresi 

pasca melahirkan.  

Menurut Bobak, dkk (2005), postpartum depression atau depresi pasca 

melahirkan adalah depresi yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan setelah 

melahirkan, berlangsung lebih lama dari pada postpartum baby blues, dan ditandai 

oleh berbagai gejala. Menurut Hagen (dalam Yanita & Zamralita, 2001), postpartum 

depression adalah depresi yang dialami oleh perempuan primipara, terjadi selama 

satu bulan setelah melahirkan yang terlihat dalam beberapa gejala, seperti perasaan 

sedih terus menerus, kurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, menurunnya atau 

meningkatanya berat badan, sulit tidur atau kelebihan tidur, kecemasan berlebihan 

akan keadaan bayinya, mimpi buruk, kelelahan, perasaan tidak berguna, kesulitan 

berpikir dan berkonsentrasi, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri atau 

bahkan ingin menyakiti bayinya.  

Sloane dan Benedict (1997) mengungkapkan bahwa depresi postpartum 

merupakan tekanan jiwa sesudah melahirkan, dan mungkin seorang ibu baru akan 

merasa benar-benar tidak berdaya dan merasa serba kurang mampu, tertindih oleh 

beban tanggung jawab terhadap bayi dan keluarganya, tidak bisa melakukan apapun 
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untuk menghilangkan perasaan tersebut. Depresi pasca melahirkan ini dapat 

berlangsung sampai 3 bulan atau lebih dan dapat berkembang menjadi depresi yang 

lain yang lebih berat.  

Depresi pasca melahirkan didefinisikan sebagai gangguan perasaan yang ditandai 

dengan munculnya kesedihan, perasaan bersalah, inadekuasi, rasa sedih berlebihan, 

kehilangan harapan, kehilangan energi, kesulitan tidur, ketidakmampuan 

berkonsentrasi, dan perubahan suasana hati, dengan onset 4 minggu setelah masa 

kelahiran (American Psychiatric Association, 1994, dalam Schallmoser, dkk., 2003). 

Postpartum depression adalah depresi pasca persalinan yang berlangsung sampai 

berminggu-minggu atau bulan dan kadang individu yang mengalaminya tidak 

menyadari bahwa hal ini merupakan penyakit. Depresi pasca melahirkan tidak hanya 

berdampak pada kesehatan, perkawinan, dan kehidupan keluarga sang ibu, namun 

juga akan mempengaruhi pembentukkan ikatan antara ibu dan anak, yang akan 

berdampak pada kesehatan mental serta perkembangan dari anak (Clark, dkk, 2009, 

dalam Zhang & Jin, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari 

depresi pasca persalinan pada perempuan primipara adalah gangguan emosional atau 

suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih berlebihan, ketidakmampuan 

berkonsentrasi, rasa putus asa, sulit tidur atau tidur berlebih, perubahan suasana hati, 

kurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, menurun atau meningkatnya berat badan, 

kecemasan berlebihan terhadap bayi, hingga ada perasaan ingin bunuh diri atau 

menyakiti bayi, yang terjadi 4 minggu setelah masa kelahiran dan berlangsung hingga 
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berbulan-bulan atau hingga 1 tahun yang dialami oleh seseorang yang baru saja 

melahirkan anak pertama.  

2.1.2.5 Gejala Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression) 

Gangguan depresi pasca melahirkan termasuk dalam gangguan mood unipolar 

yang tidak ditentukan (NOS; not otherwise specified) dalam Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder IV (DSM-IV). Gangguan depresi pasca 

melahirkan termasuk dalam gangguan mood depresi ringan, kriteria diagnostik untuk 

gangguan depresi ringan berlaku bagi pasien yang mempunyai gejala depresif yang 

tidak memenuhi kriteria untuk gangguan depresi berat dalam hal keparahan tetapi 

memenuhi kriteria dalam hal durasi (Kaplan & Sadock, 1997). 

Kriteria diagnosis spesifik depresi pasca melahirkan tidak dimasukkan ke dalam 

DSM-IV karena tidak terdapat informasi yang adekuat untuk membuat diagnosis 

spesifik. Diagnosis dapat dibuat jika depresi terjadi dalam hubungan temporal dengan 

kelahiran anak dengan onset episode dalam 4 minggu pasca melahirkan. Simtom 

yang biasanya muncul pada episode postpartum antara lain adalah perubahan suasana 

hati atau mood, labilitas mood, dan sikap yang berlebihan terhadap bayi.  

Adapun kriteria gangguan depresi ringan menurut DSM IV adalah sebagai 

berikut: 

a. Suatu gangguan mood yang didefinisikan sebagai berikut: 

1) Setidaknya dua (tetapi kurang dari lima) gejala berikut telah ditemukan 

selama 2 periode minggu dan menunjukkan perubahan dari fungsi 

sebelumnya; setidaknya salah satu dari gejala adalah salah satu dari a) atau b): 
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a) Mood yang terdepresi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, seperti 

yang ditunjukkan oleh laporan subjektif (seperti merasa sedih dan kosong) 

atau pengamatan oleh orang lain (seperti tampak sedih). 

b) Berkurangnya minat atau kesenangan secara jelas pada semua, atau 

hampir semua, aktivitas sepanjang hari, hampir setiap hari (seperti yang 

ditunjukkan oleh keterangan subjektif atau pengamatan yang dilakukan 

oleh orang lain). 

c) Penurunan berat badan yang bermakna ketika tidak melakukan diet atau 

penambahan berat badan (seperti perubahan berat badan lebih dari 5% 

dalam satu bulan), atau penurunan atau penignkatan nafsu makan hampir 

setiap hari. 

d) Insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. 

e) Agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari (dapat diamati oleh 

orang lain, tidak semata-mata perasaan subjektif adanya kegelisahan atau 

menjadi lamban). 

f) Kelelahan atau hilangnya energi hampir setiap hari. 

g) Perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan atau tidak tepat 

(mungkin bersifat waham) hampir setiap hari (tidak semata-mata mencela 

diri sendiri atau menyalahkan karena sakit). 

h) Berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi, atau tidak 

dapat mengambil keputusan, hampir setiap hari (baik secara subjektif atau 

melalui pengamatan orang lain). 
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i) Pikiran akan kematian yang berulang (bukan hanya takut akan kematian), 

gagasan bunuh dri yang berulang tanpa rencana spesifik, atau upaya bunuh 

diri atau rencana khusus untuk melakukan bunuh diri.  

2) Gejala menyebabkan distres yang bermakna secara klinis atau gangguan 

dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lain. 

3) Gejala bukan karena afek fisiologis langsung dari suatu zat (seperti 

penyalahgunaan obat, pengobatan) atau suatu kondisi medis umum (seperti 

hipotiroidisme). 

4) Gejala tidak lebih baik diterangkan oleh dukacita (seperti reaksi normal 

terhadap kehilangan orang yang dicintai). 

b. Tidak pernah terdapat episode depresi berat, dan tidak memenuhi kriteria 

untuk gangguan distimik. 

c. Tidak pernah terdapat episode manik, episode campuran atau episode 

hipomanik, dan tidak memenuhi kriteria untuk gangguan siklomatik. Catatan: 

pengecualian ini tidak berlaku jika semua episode mirip manik, campuran, 

atau hipomanik adalah diakibatkan zat atau terapi.  

d. Gangguan mood tidak terjadi semata-mata selama skizofrenia, gangguan 

skizofreniform, gangguan skizoaktif, gangguan delusional, atau gangguan 

psikotik yang tidak ditentukan.  

Gejala depresi seringkali timbul bersamaan dengan gejala kecemasan. Manifestasi 

dari kedua gangguan ini lebih lanjut sering timbul sebagai keluhan umum, seperti: 

sulit tidur, merasa bersalah, kelelahan, sulit berkonsentrasi, hingga pikiran ingin 
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bunuh diri. Keluhan dan gejala depresi pasca melahirkan tidak berbeda dengan yang 

terdapat pada kelainan depresi lainnya. Hal yang terutama mengkhawatirkan adalah 

pikiran ingin bunuh diri, waham paranoid dan ancaman kekerasan terhadap anak-

anaknya. Hal serupa diungkapkan oleh Ling dan Duff (2001), bahwa gejala depresi 

pasca melahirkan yang dialami 60% wanita hampir sama dengan gejala depresi pada 

umumnya. Tetapi ada beberapa karakteristik spesifik yang dimiliki oleh depresi pasca 

melahirkan, yaitu: 

a. Mengalami mimpi buruk.  

b. Mengalami kesulitan tidur atau insomnia. 

c. Muncul rasa takut berlebihan atau fobia. Rasa takut yang irasional terhadap 

sesuatu benda atau keadaan yang tidak dapat dihilangkan atau ditekan oleh 

penderita, meskipun penderita tahu bahwa hal yang ditakuti itu irasional. 

Biasanya hal ini dialami oleh ibu yang melahirkan dengan cara bedah caesar. 

Wanita yang mengalami bedah caesar akan melahirkan kembali untuk 

kelahiran berikutnya, hal ini bisa membuat rasa takut terhadap peralatan 

operasi dan jarum. 

d. Kecemasan. Adanya rasa tidak aman dan khawatir yang timbul karena 

dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sumbernya 

sebagian besar tidak diketahuinya.  

e. Meningkatnya sensitivitas. Periode pasca melahirkan meliputi penyesuaian 

diri dan pembiasaan diri seorang wanita. Ibu harus belajar bagaimana merawat 

bayi, mengasuh hingga membesarkannya. Kurangnya pengalaman atau 
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kurangnya rasa percaya diri dengan bayi yang lahir, atau adanya tuntutan yang 

menekan akan meningkatkan sensitivitas ibu. 

f. Perubahan mood. Depresi pasca melahirkan akan muncul dengan gejala 

sebagai berikut: kurang nafsu makan, perasaan sedih, perasaan tidak berharga, 

mudah marah, kelelahan, insomnia, merasa terganggu dengan perubahan fisik, 

sulit konsentrasi, melukai diri sendiri, anhedonia, menyalahkan diri sendiri, 

ketidakberdayaan, tidak memiliki harapan untuk masa depan, tidak mau 

berhubungan dengan orang lain. Terkadang ibu sulit untuk mencintai bayinya 

yang tidak mau tidur dan menangis terus-menerus . 

Wanita yang mengalami depresi pasca persalinan akan sering mengalami 

kecemasan dan rasa panik yang cukup hebat. Secara karakteristik, penderita depresi 

pasca persalinan akan mengeluh kelelahan, perubahan mood, memiliki episode 

kesedihan, kecurigaan dan kebingungan serta tidak mau berhubungan dengan orang 

lain. Selain hal tersebut, penderita gangguan ini memiliki perasaan tidak ingin 

merawat bayinya, tidak mencintai bayinya, ingin menyakiti bayi atau melukai diri 

sendiri atau keduanya, dan hingga berujung kematian.  

2.1.2.6 Diagnosis Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression) 

Terdapat 3 gangguan emosional yang sering melanda perempuan pasca 

melahirkan, yaitu postpartum blues, postpartum depression dan postpartum 

psychosis. 

1. Postpartum Blues atau Sindrom Baby Blues 
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a. Perubahan keadaan dan suasana hati ibu yang bergantian dan sulit 

diprediksi seperti menangis, kelelahan, mudah tersinggung, kadang-

kadang mengalami kebingungan ringan atau mudah lupa. 

b. Pola tidur yang tidak teratur karena kebutuhan bayi yang baru 

dilahirkannya, ketidaknyaman karena kelahiran anak, dan perasaan asing 

terhadap lingkungan tempat bersalin. 

c. Merasa kesepian, jauh dari keluarga, menyalahkan diri sendiri karena 

suasana hati yang berubah-ubah. 

d. Kehilangan kontrol terhadap kehidupannya karena ketergantungan bayi 

yang baru dilahirkannya.  

2.  Postpartum Depression atau Depresi Pasca Persalinan 

a. Suasana hati tertekan. 

b. Mudah menangis. 

c. Ketidakmampuan untuk menikmati kegiatan yang menyenangkan. 

d. Kesulitan tidur. 

e. Kelelahan. 

f. Berkurangnya nafsu makan atau bertambahnya nafsu makan. 

g. Perasaan tidak mampu sebagai orang tua. 

h. Gangguan konsentrasi. 

i. Kehilangan energi. 

j. Agitasi atau kecemasan. 

k. Kehilangan gairah untuk melakukan hubungan seksual. 
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l. Perasaan tidak berharga atau bersalah. 

m. Pikiran tentang kematian, bunuh diri, atau pembunuhan bayi. 

n. Gejala fisik yang dialami, diantaranya adalah sakit kepala, nyeri dada, 

denyut jantung cepat, sesak nafas ringan. 

o. Depresi postpartum menganggu kemampuan wanita untuk merawat 

bayinya. 

3.  Psikosis Postpartum 

a. Seorang perempuan yang mengalami gejala psikotik dalam waktu 3 

minggu melahirkan. Terdapat gejala delusi, halusinasi atau keduanya. 

b. Kondisi ini terkait dengan gangguan mood seperti depresi, gangguan 

bipolar, atau psikosis. 

c. Ketidakmampuan untuk tidur. 

d. Mengalami agitasi atau kecemasan. 

e. Perubahan suasana hati. 

f. Penurunan berat badan yang cukup drastis atau peningkatan berat badan 

yang cukup drastis. 

g. Sulit beristirahat dengan tenang dan sering merasa takut.. 

h. Jika tidak diobati, depresi psikotik postpartum memiliki kemungkinan 

untuk datang kembali setelah masa postpartum dan juga setelah kelahiran 

anak-anak lain. 
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2.1.2.7 Faktor – Faktor Penyebab Postpartum Depression  

Cycde (dalam Regina, dkk, 2001) mengemukakan bahwa depresi pasca 

persalinan tidak berbeda secara mencolok dengan gannguan mental atau gangguan 

emosional. Suasana sekitar kehamilan dan kelahiran dapat dikatakan bukan penyebab 

tapi pencetus timbulnya gangguan emosional. Faktor yang dianggap sebagai pemicu 

terjadinya gangguan emosional pasca melahirkan adalah adanya ketidakseimbangan 

hormonal ibu, yang merupakan efek samping dari masa kehamilan dan proses 

melahirkan. Faktor lain yang dianggap sebagai penyebab munculnya gejala ini adalah 

masa lalu ibu tersebut, yang mungkin mengalami penolakan dari orang tuanya, atau 

orang tua yang terlalu mengekang anaknya, kecemasan yang tinggi terhadap 

perpisahan, dan ketidakpuasan dalam pernikahan.  

Karakteristik wanita yang berisiko mengalami depresi pasca melahirkan 

adalah wanita yang memiliki sejarah pernah mengalami depresi, wanita yang berasal 

dari keluarga yang kurang harmonis, wanita yang kurang mendapatkan dukungan dari 

suami atau orang terdekat selama hamil dan setelah melahirkan, wanita yang jarang 

berkonsultasi dengan dokter selama masa kehamilan, serta wanita yang mengalami 

komplikasi selama kehamilan. 

 Young dan Ehrhardt (dalam Strong dan Devault, 1989) membagi faktor yang 

berpengaruh terhadap terjadinya gangguan emosional pasca melahirkan kedalam tiga 

kategori, yaitu: 

a.  Biologis, yaitu tekanan fisiologis yang terjadi sebagai akibat adanya 

penurunan tingkat hormon tertentu secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar, 
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dehidrasi, kehilangan banyak darah, dan faktor fisik lain yang dapat 

menurunkan stamina ibu. 

b. Psikologis, yaitu konflik tentang kemampuan wanita menjadi seorang ibu, 

perasaan bingung antara penerimaan dan penolakan terhadap peran baru 

sebagai ibu, permasalahan komunikasi dengan bayi dan pasangan. 

c. Sosial, adalah keadaan sosial ketika sang bayi dilahirkan, terutama jika bayi 

mengakibatkan beban finansial dan emosional bagi keluarga. 

Pitt (dalam Regina, dkk, 2001) mengemukakan 4 faktor penyebab depresi pasca 

persalinan: 

a.  Faktor konstitusional. Gangguan postpartum berkaitan dengan riwayat 

obstetri pasien yang meliputi riwayat hamil sampai bersalin serta apakah 

terdapat komplikasi dari kehamilan dan persalinan sebelumnya. Hal ini lebih 

banyak terjadi pada wanita primipara. Wanita primipara lebih rentan terkena 

gangguan blues karena setelah melahirkan, wanita primipara berada pada 

proses adaptasi. Adaptasi dari kondisi dulu sebelum melahirkan hanya 

mengurus diri sendiri, dan dengan keadaan anggota keluarga bertambah, maka 

wanita harus memikirkan untuk merawat bayinya. 

b. Faktor fisik, perubahan hormon secara drastis pasca melahirkan akan 

berpengaruh terhadap keseimbangan emosi. Terkadang homon progesteron 

naik dan estrogen menurun secara drastis setelah melahirkan merupakan 

faktor penyebab terjadinya depresi. Faktor fisik ini menunjukkan bahwa 

faktor hormonal ini berhubungan dengan kelahiran pertama. 
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c. Faktor psikologis. Peralihan yang cepat dari keadaan terdapat dua jiwa dalam 

satu tubuh menjadi masing-masing individu setelah masa kelahiran 

membutuhkan penyesuaian psikologis dari individu.  

d. Faktor sosial mengemukakan bahwa lingkungan tempat tinggal yang kurang 

memadai dapat menimbulkan terjadinya depresi pada seorang ibu, selain 

kurangnya dukungan dalam perkawinan. 

Menurut Kruckman (dalam Yanita & Zamralita, 2001) menguraikan 

terjadinya depresi pasca persalinan dipengaruhi oleh faktor: 

a. Biologis. Faktor ini menjelaskan bahwa depresi pasca persalinan sebagai 

akibat kadar hormon, seperti estrogen, progesteron, dan prolaktin yang terlalu 

tinggi atau rendah dalam masa nifas atau mungkin perubahan hormon tersebut 

terlalu cepat atau terlalu lambat. 

b. Karakteristik ibu, yang meliputi faktor umur, faktor pengalaman, faktor 

pendidikan, faktor selama proses persalinan, dan faktor dukungan sosial. 

 1. Faktor Umur. Saat yang tepat bagi seorang perempuan untuk melahirkan 

adalah usia 20 hingga 30 tahun. Faktor usia ini seringkali dikaitkan dengan 

kesipaan mental perempuan untuk menjadi seorang ibu. Jika perempuan 

melahirkan pada usia yang masih cukup muda, maka ibu belum cukup siap 

untuk merawat dan membesarkan anak. Hal serupa juga akan terjadi jika 

seorang perempuan melahirkan di atas usia 30 tahun, maka mental dalam 

merawat anak juga kurang baik. 
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 2. Faktor Pengalaman. Depresi pasca melahirkan lebih banyak ditemui pada 

perempuan primipara. Hal ini karena seorang ibu dan segala yang berkaitan 

dengan bayinya merupakan situasi yang sama sekali baru bagi dirinya dan 

dapat berkaitan dengan bayinya merupakan situasi yang sangat baru bagi 

perempuan primipara. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan tertekan atau 

stres.  

 3. Faktor Pendidikan. Perempuan yang berpendidikan tinggi menghadapi 

tekanan sosial dan konflik peran, antara tuntutan sebagai perempuan yang 

bekerja atau melakukan peran sebagai ibu rumah tangga dan orang tua dari 

anak-anak. Hal ini akan memicu terjadinya situasi menekan pada sang ibu, 

hingga berujung depresi jika tidak dapat ditangani. 

 4. Faktor selama proses persalinan. Hal ini mencakup lamanya persalinan, 

serta intervensi medis yang digunakan selama proses persalinan. Diduga 

semakin besar trauma fisik yang terjadi akibat proses persalinan, maka akan 

semakin besar pula trauma psikis yang muncul dan bisa berakibat terjadinya 

depresi pasca melahirkan. 

 5. Faktor dukungan sosial. Semakin banyak dukungan yang didapat 

perempuan pada saat kehamilan, persalinan hingga pasca persalinan membuat 

beban seorang wanita setelah melahirkan berkurang.  

Bobak (2005) memberikan 5 kriteria ibu yang rentan mengalami gangguan 

emosional pasca melahirkan dan memerlukan dukungan tambahan, diantaranya 

adalah: 
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a.  Ibu primipara (melahirkan anak pertama) yang belum berpengalaman dalam 

pengasuhan anak. 

b. Wanita yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan. 

c. Wanita yang tidak memiliki banyak teman atau anggota keluarga untuk diajak 

berbagi dan memberikan perhatian terhadapnya.  

d. Ibu yang berusia remaja. 

e. Wanita yang tidak memiliki suami.   

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya postpartum depression atau 

depresi pasca melahirkan dapat dikategorikan ke dalam kelompok, yaitu: 

a. Faktor Biologis 

1) Faktor Hormonal, yaitu terjadinya perubahan kadar sejumlah hormon dalam 

tubuh ibu pasca persalinan secara iba-tiba dalam jumlah besar, yaitu estrogen, 

progesteron, prolaktin, dan sebagainya yang menimbulkan reaksi afektif 

tertentu.  

2) Faktor Kelelahan Fisik yang terjadi akibat proses persalinan yang baru dilalui, 

seperti dehidrasi, kehilangan banyak darah, atau faktor fisik lainyang dapat 

menurunkan kesehatan ibu. 

b. Faktor Psikologis, yaitu peralihan dari seseorang yang sendiri dan kini 

menjadi ada tambahan seorang bayi yang harus dirawat dan dibesarkan. Serta 

ada karakteristik lain individu, yaitu ibu primipara atau melahirkan pertama 

dan ibu yang berusia remaja. 
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c. Faktor Sosial 

1) Respon terhadap kehamilan dan persalinan, yaitu: 

 a) Perasaan bingung antara penerimaan dan penolakan terhadap peran baru 

sebagai ibu. 

 b) Tidak ada pengalaman dalam pengasuhan anak. 

2) Kenyataan persalinan yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu: 

 a) Kesibukan mengurus bayi dan perasaan ibu yang tidak mampu bertanggung 

jawab sebagai ibu. 

3) Keadaan sosial ekonomi, yaitu: 

 a) Keadaan ekonomi sosial ekonomi yang tidak mendukung. 

4) Dukungan Sosial, yaitu: 

 a) Ketegangan dalam hubungan pernikahan dan keluarga. 

 b) Wanita tidak bersuami. 

 c) Wanita yang tidak memiliki teman atau anggota keluarga untuk diajak 

berbagi dan memberikan perhatian padanya. 

 d) Kurangnya dukungan dari suami dan orang sekitar. 

Faktor lain yang cukup krusial menyebabkan terjadinya depresi pasca 

melahirkan adalah latar belakang budaya yang dimiliki oleh wanita yang melahirkan 

(Stone & Menken, 2008). Penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap latar 

belakang wanita yang melahirkan serta etnis yang dimiliki berpengaruh terhadap 

perlakuan dari jasa penyedia layanan kesehatan terhadap wanita yang melahirkan 

(Small, dkk, 2003, dalam Stone & Menken, 2008).  
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2.1.3 Dukungan Suami 

2.1.3.1 Pengertian Dukungan  

Kehadiran orang lain dalam kehidupan pribadi sangat diperlukan, terutama 

bagi orang yang mengalami tekanan emosional, maka mereka akan mengharapkan 

kehadiran orang lain. Seseorang yang menemui suatu permasalahan, maka mereka 

akan membutuhkan kehadiran orang lain serta dukungan orang lain, yang disebut 

dengan dukungan sosial.  

Dukungan sosial mempengaruhi tingkah laku, cara berpikir dan tingkat emosi 

seseorang. Dukungan sosial mengarah pada kesenangan yang dirasakan individu 

sebagai penghargaan, kepedulian, penerimaan dukungan yang didapat dari orang lain 

(Sarafino, 2011, dalam Smet, 1994).  

Menurut House (dalam Smet, 1994), dukungan sosial memiliki 4 jenis yang 

berbeda yang disesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan. Adapun jenis dukungan 

sosial tersebut adalah: 

a. Dukungan Emosional 

 Mencakup ungkapan simpati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang 

membutuhkan sehingga dukungan tersebut dapat memberi rasa aman dan 

mengasihi. 

b. Dukungan Penghargaan 

 Dukungan ini meliputi ungkapan hormat, dorongan untuk maju serta 

membantu seseorang untuk melihat segi positif yang ada dalam dirinya 
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dengan keadaan membandingkan dirinya dengan keadaan orang lain, sehingga 

orang tersebut dapat merasakan penghargaan pada dirinya.  

c. Dukungan Instrumental 

 Adalah suatu dukungan secara langsung sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

seseorang, misalnya memberikan penyediaan sarana atau memberi pernyataan 

yang bersifat motivasi. 

d. Dukungan Informatif 

 Dukungan yang mencakup pemberian nasihat, saran, petunjuk dan umpan 

balik. 

Dukungan sosial adalah suatu usaha untuk memberikan pertolongan kepada 

seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental, memberi 

rasa percaya diri, doa, dorongan, semangat, nasehat serta sebuah penerimaan Depresi 

selama masa kehamilan dan pasca persalinan dapat berakibat buruk pada perkawinan 

dan kehidupan keluarga dari penderita. Primipara yang mengalami depresi akan 

mengalami labilitas mood serta ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai 

perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, segala bentuk dukungan sangat diperlukan 

bagi primipara yang mengalami depresi pasca melahirkan.  

2.1.3.2 Peran dari Dukungan Suami 

Dukungan suami merupakan salah satu bentuk interaksi yang di dalamnya 

terdapat hubungan yang saling memberi dan menerima (perceived dan received). 

Dukungan ini pada akhirnya akan dapat memberikan cinta, perhatian maupun sense 

of attachment baik pada pasangan maupun keluarga.  
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Dukungan suami terhadap isterinya bisa dilakukan dengan membantu istri dalam 

perawatan bayi, misalnya dalam mengganti popok bayi, memandikan bayi atau ketika 

ibu menyusui anaknya di malam hari, sang suami tidak tidur, namun menemani sang 

istri dalam menyusui anaknya. Dukungan suami sangat penting dan tidak bisa 

diremehkan. Karena adanya dukungan suami, akan memberikan suasana positif pada 

keadaan rumah. Istri yang mengalami gangguan emosional pasca melahirkan akan 

merasakan hari-hari melelahkan setelah ia keluar dari rumah sakit.  

Menjadi seorang ibu dengan kelahiran anak pertama akan membuat perubahan 

yang cukup besar terhadap kehidupan seorang perempuan. Perubahan yang dialami 

mulai secara fisik, psikologis, biologis maupun sosial. Berbagai perubahan tersebut 

dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan dan kekecewaan pada wanita 

postpartum. Tanpa adanya dukungan-dukungan, maka primipara yang mengalami 

depresi pasca melahirkan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masa 

postpartum. Dukungan yang didapatkan oleh orang yang tinggal bersama dengannya 

akan sangat berarti. Dukungan dari suami berupa rasa sayang, perhatian, ungkapan 

simpatik, kepedulian, serta rasa cinta dari suami terhadap isteri akan memberi 

pengaruh terhadap wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan dalam 

mengurangi depresi yang sedang dihadapi. Wanita akan merasa dihargai, dicintai, 

mendapatkan rasa aman dan nyaman jika ia mampu berbagi dengan suami dan 

mendapat suasana positif dari suami.  

Wanita yang merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai oleh suami tentu tidak 

akan merasa dirinya kurang berharga, sehingga salah satu ciri dari seorang penderita 
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depresi dapat dihambat. Wanita yang kurang mendapatkan dukungan akan lebih 

mudah merasa dirinya tidak berharga dan kurang diperhatikan oleh suami, sehingga 

wanita yang kurang mendapat dukungan suami akan lebih mudah untuk mengalami 

depresi lebih lanjut dan tidak bisa menangani gejala dari depresi pasca melahirkan. 

Oleh sebab itu, dukungan suami cukup berperan penting dalam membantu 

primipara menghadapi depresi pasca melahirkan yang sedang diderita. Bentuk 

dukungan tersebut dapat berupa dukungan sosial, emosional, informasional, maupun 

penghargaan. 

2.1.3.3 Hubungan Antara Dukungan Suami dengan Primipara yang 

Mengalami Depresi Pasca Melahirkan (Postpartum Depression) 

Perempuan yang baru saja melahirkan anak pertama membutuhkan dukungan 

sosial yang berasal dari pasangan atau suaminya. Suami adalah orang pertama dan 

pihak pertama yang memberikan dukungan kepada isteri sebelum pihak lain yang 

memberikan perhatian, simpati, cinta kasih, mendengarkan keluh kesah sang isteri, 

informasi, bantuan langsung, atau pujian. Dukungan yang dirasakan oleh isteri dari 

suaminya akan mengurangi atau menghilangkan rasa khawatir, takut, panik, cemas 

atau kecewa yang mungkin muncul setelah isteri melahirkan anak pertama. Seperti 

perasaan kesepian dan ketidakmampuan dalam mengemban tanggung jawab baru 

sebagai seorang ibu adalah masalah utama yang dapat terjadi pada ibu yang baru saja 

melahirkan. Salah satu jenis dari dukungan sosial yang berpengaruh dalam 

kemampuan isteri melawan keadaan sulit pasca melahirkan adalah dukungan 

emosional. 
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Pada ibu yang baru pertama kali melahirkan, maka mereka belum memiliki 

pengalaman sama sekali dalam mengasuh bayi. Keadaan seperti ini terkadang 

membuat ibu yang baru saja melahirkan takut melakukan kesalahan atau lupa dalam 

melakukan hal yang seharusnya dilakukan kepada bayi. Selain itu, perempuan yang 

baru melahirkan akan mengalami perubahan hormonal yang dapat berakibat 

terjadinya perubahan emosional sejak 2 sampai 5 hari pasca melahirkan. Perubahan 

emosional tersebut ditandai dengan kondisi suasana hati yang tidak stabil, mudah 

marah, mudah menangis, mudah tersinggung, atau malas untuk beraktivitas yang 

cukup berat. Bila kondisi ini berlanjut hingga 4 minggu pasca melahirkan, maka 

kondisi ibu yang baru saja melahirkan akan semakin parah. 

Oktavia dan 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, yaitu dukungan 

emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental, serta dukungan 

penghargaan.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siti Urbayatun (2010) menyimpulkan 

bahwa ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan kecenderungan depresi 

pasca persalinan pada ibu primipara. Jadi, semakin tinggi tingkat dukungan sosial, 

maka semakin rendah kecenderungan depresi pasca persalinan pada ibu primipara. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat dukungan sosial, maka semakin tinggi 

kecenderungan depresi pasca persalinan. Dukungan sosial ini mencakup dukungan 
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emosional, dukungan instrumental, dukungan penghargaan dan dukungan 

informasional. 

Perempuan primipara yang kurang mendapatkan dukungan emosional akan 

menjadi putus asa, menyerah tanpa berusaha berbuat sesuatu dalam menghadapi 

masalah, menyalahkan diri sendiri, atau melarikan diri dari masalah. Hal ini terjadi 

karena perempuan primipara membutuhkan perhatian dan kasih sayang, terutama dari 

pasangannya untuk mampu melewati keadaan setelah melahirkan, agar ia yakin 

bahwa ia tidak sendiri dan mampu menghadapinya.  

Primipara juga membutuhkan dukungan informasional untuk membantunya 

dalam menghadapi pengalaman pertamanya sebagai seorang ibu, informasi berupa 

bagaimana cara merawat anak sangat penting baginya agar primipara dapat 

menyesuaikan dirinya.  

Sebagai primipara yang mengalami postpartum depression, dukungan sosial 

dengan cara memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan memberikan umpan 

balik mengenai hasil atau prestasi, dan perbandingan positif terhadap yang dilakukan 

akan memperkuat rasa paercaya diri primipara akan kemampuan dirinya, terutama 

dalam merawat anak.  

Dukungan instrumental adalah dukungan pertolongan, yaitu dukungan yang 

bersifat nyata atau langsung yang ditujukan untuk mempermudah individu mencapai 

tujuan. Wanita yang baru pertama kali melahirkan merasa terbantu jika suami, 

sebagai orang terdekatnya mau membantunya dalam hal merawat bayi. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, primipara membutuhkan dukungan suami 

dalam menghadapi masalah emosional yang terjadi pasca melahirkan. Karena 

dukungan suami membantu primipara dalam menghadapi masalah depresi, primipara 

akan merasa percaya diri, semangat, dan mampu untuk beradaptasi terhadap peran 

barunya mendapat rasa aman, perasaan dihargai, dicintai serta dilindungi oleh suami.  

2.1.4 Persepsi 

2.1.4.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan tahap paling awal dari serangkaian pemrosesan informasi. 

Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang 

telah disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan 

menginterpretasi stimulusatau rangsangan yang diterima oleh alat indera, seperti 

mata, hidung, dan telinga (Matlin, 1989, dalam Suharnan, 2005). Persepsi dapat 

dikatakan adalah suatu proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang 

diperoleh melalui alat indera manusia. Misalkan pada saat melihat gambar, 

mendengarkan suara tertentu, atau mencium bau tertentu, hal tersebut akan 

diinterpretasi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu (Suharnan, 2005).  

Persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan 

pencarian yang benar terhadap situasi. Proses persepsi meliputi interaksi yang sulit 

dari kegiatan seleksi, penyusunan, serta penafsiran yang semuanya bergantung pada 

penginderaan data. Persepsi melibatkan proses kognitif yang cukup kompleks, maka 

melalui persepsi individu dapat memperoleh suatu gambaran unik tentang kenyataan 

yang mungkin berbeda dari kenyataannya (Thoha, 2003). Menurut Thoha (2003), 
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persepsi  adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami 

informasi mengenai lingkungannya, melalui alat indera, seperti penglihatan, 

pendengaran, penciuman, penghayatan, maupun perasaan. Penyimpulan informasi 

dan penafsiran kesan dari pengalaman akan objek, peristiwa, dan hubungan yang 

diperoleh akan membentuk suatu persepsi, yang di dalam prosesnya pembentukan 

persepsi dipengaruhi oleh konteks, pengalaman masa lalu, serta ingatan (Rakhmat, 

2000). 

Dalam berinteraksi dengan orang lain, persepsi memiliki peranan cukup 

penting. Persepsi mengenai orang lain untuk memahami orang lain dikenal dengan 

persepsi sosial (Sarwono, 2005). Persepsi sosial adalah hasil dari proses 

mengkombinasikan, mengintegrasikan, dan menginterpretasikan informasi untuk 

mendapatkan pemahaman akurat mengenai orang lain (Greenberg & Baron, 1993, 

dalam Marliyah., dkk, 2004). 

Persepsi sosial berhubungan langsung dengan cara seseorang melihat dan 

menilai orang lain, oleh sebab itu persepsi sosial melibatkan orang yang melihat atau 

menilai dan orang yang dinilai (Thoha, 2003). 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 kebutuhan sosialnya 

yang terpenuhi sebagai hasil interaksi dengan orang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut, persepsi terhadap dukungan  sosial kaitannya 

dengan depresi adalah penilaian akan kehadiran orang lain atau kedekatan dengan 
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orang lain pada seseorang yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Persepsi 

dukungan sosial adalah penginterpretasian seseorang terhadap dukungan yang 

diperoleh dari lingkungan terdekat. 

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Adapun faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sosial adalah 

(Robbins, 2001):  

a. Faktor Penerima (Receiver) 

Pemahaman suatu proses kognitif dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian 

seorang pengamat, seperti nilai, sikap, pengetahuan, konsep diri, pengalaman masa 

lalu, atau harapan yang terdapat dalam dirinya. Karakteristik diri ini akan 

berpengaruh ketika melihat karakteristik orang lain. Misalkan seseorang dengan 

konsep diri tinggi akan cenderung melihat orang lain dengan positif dan optimis. 

Sebaliknya seseorang yang memiliki konsep diri yang rendah akan memandang orang 

lain secara negatif dan pesimis. 

b. Faktor Situasi 

Unsur lingkungan sekitar atau situasi dimana persepsi dilakukan akan 

mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Situasi tersebut dapat mempengaruhi 

perhatian seseorang. 

c. Faktor Objek Sasaran 

Karakteristik fisik dan perilaku orang lain memiliki pengaruh yang cukup 

penting dalam pembentukan persepsi sosial. Karakteristik target atau objek yang 

dipersepsikan seperti status orang yang dinilai, sifat dan perangai orang yang dinilai, 
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atau kategori tertentu (status dan peranan dari objek yang dinilai) memiliki peranan 

penting dalam pembentukan persepsi. Beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek 

sasaran dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi sosial. Ciri pertama 

adalah keunikan (novelty). Keunikan yang terdapat dalam diri seseorang akan 

menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk memusatkan perhatiannya sehingga 

lebih mudah dipersepsi keberadaannya. Ciri kedua adalah kekontrasan. Objek sasaran 

akan lebih mudah dipersepsi ketika objek memiliki karakteristik berbeda dibanding 

dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Ciri ketiga adalah ukuran dan 

intensitas dalam diri objek. Ciri keempat adalah kekompakan (proximity) objek 

dengan latar belakang sosial orang lain.  

2.2 Perspektif Teoretis 

Teori kontemporer yang menganggap proses berpikir sebagai faktor penyebab 

depresi adalah Aaron Beck. Dasar dari teori ini adalah orang-orang yang depresi 

memiliki perasaan seperti demikian karena pemikiran mereka menyimpang dalam 

bentuk interpretasi negatif. Pada orang yang depresi, penderita memiliki pandangan 

negatif terhadap diri sendiri, dunia, maupun masa depan.  

Adanya keyakinan negatif tersebut dapat dipicu oleh peristiwa kehidupan yang 

negatif, misal adanya keyakinan bahwa tidak ada seorangpun yang menyukai orang 

yang mengalami depresi, sehingga akan terjadi suatu penyimpangan kognitif, yang 

dapat memunculkan gejala depresi (Beck, 1967, dalam Davison, 2010).  

Skemata negatif pada orang yang depresi teraktivasi ketika mereka menghadapi 

berbagai situasi baru yang mempunyai kemiripan dalam beberapa hal. Skemata 
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negatif pada orang yang depresi memicu dan dipicu oleh berbagai penyimpangan 

kognitif tertentu, yang membuat orang yang bersangkutan menerima realitas secara 

salah. Dengan demikian, skema yang salah dapat membuat individu depresi menjadi 

menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang terjadi, dan skema yang mengevaluasi 

diri secara negatif terus-menerus mengingatkan mereka tentang betapa tidak 

berartinya diri mereka.  

Beck menyebutkan bahwa skemata negatif yang terbentuk bersamaan dengan 

penyimpangan kognisi akan membentuk negative triad, yaitu pandangan yang sangat 

negatif terhadap diri sendiri, tuntutan lingkungan, dan masa depan. Hal berikut 

menjelaskan beberapa penyimpangan kognitif utama pada individu yang depresi 

menurut Beck. 

Pada penderita depresi pasca melahirkan, gejala depresi pada penderita dapat 

diturunkan dengan memberikan dukungan sosial. Penerimaan akan dukungan sosial 

tergantung pada interpretasi penderita terhadap suatu dukungan sosial. Interpretasi 

pada dukungan sosial terjadi karena adanya proses persepsi.  

Persepsi terhadap dukungan sosial adalah penginterpretasian seseorang 

terhadap dukungan yang diperoleh dari lingkungan terdekat. Suatu dukungan akan 

dipersepsi secara positif apabila individu yang menerima dukungan tersebut 

merasakan manfaat dari dukungan yang diterimanya, seperti individu, dalam hal ini 

primipara merasa diperhatikan, dihargai, serta dicintai selama mengalami postpartum 

depression. 
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Hal sebaliknya terjadi, yaitu suatu dukungan akan dipersepsi secara negatif 

apabila primipara yang mengalami postpartum depression tidak merasakan manfaat 

dukungan yang diberikan oleh suami, atau primipara merasa suami tidak memberikan 

dukungan kepadanya, sehingga primipara merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan, 

dihargai, atau dicintai selama masa depresi. Hal tersebut akan menyulitkan primipara 

untuk beradaptasi pasca melahirkan.   

Uraian mengenai dinamika alur pemikiran peneliti dapat dilihat pada gambar 

2.2.
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Gambar 2.2. Dinamika Alur Pemikiran Peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif 

menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif berupa kata tertulis atau 

lisan dari subjek penelitian, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, 

foto, rekaman video dan sebagainya (Poerwandari, 2007).  

 Peneliti harus terlebih dahulu menentukan paradigma apa yang akan dipakai 

sebagai acuan sebelum terjun ke lapangan untuk mengambil data. Karena paradigma 

penelitian merupakan kerangka filosofi yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

serangkaian proposisi yang menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan 

dipersepsikan. Maka dari itu, peran paradigma sangat penting untuk memberi 

gambaran mengenai apa yang penting, serta apa yang dapat diterima oleh akal sehat 

(Patton, 1990, dalam Poerwandari, 2007) 

 Menurut Sarantakos (dalam Poerwandari, 2007), terdapat tiga paradigma 

besar yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan 

ilmu mengenai manusia, yakni paradigma positivistik, paradigma interpretif dan 

paradigma kritikal. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi–interpretif dengan pendekatan kualitatif. Di dalam paradigma ini, 

penelitian sosial tidak selalu dan tidak langsung memiliki nilai instrumental untuk 

sampai pada pengendalian fenomena sosial. Penelitian dilakukan untuk 
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mengembangkan pemahaman; menginterpretasi yang ada di balik persitiwa; 

menciptakan rangkaian makna; dan menekankan upaya untuk memahami sesuatu di 

balik persitiwa (Poerwandari, 2007). Penulis memilih paradigma ini karena sesuai 

dengan tujuan penulis yaitu ingin mengembangkan bagaimana persepsi terhadap 

dukungan suami pada primipara yang mengalami postpartum depression dengan 

menginterpretasi hasil wawancara individu yang terlibat di dalamnya. 

 Tipe pendekatan fenomenologis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah tipe penelitian Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). IPA adalah 

sebuah tipe penelitian yang berfokus pada bagaimana partisipan memandang dan 

memaknai pengalaman yang terjadi dalam hidupnya (Langdridge, 2007). Penelitian 

ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena dari 

sudut pandang dan pemaknaan dari partisipan yang mengalami fenomena tersebut 

(Langdridge, 2007). 

 Menurut penulis, IPA merupakan tipe penelitian yang tepat untuk digunakan 

pada penelitian mengenai persepsi terhadap dukungan suami pada primipara yang 

mengalami depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Hal tersebut 

dikarenakan persepsi terhadap dukungan suami merupakan suatu proses psikologis 

yang hanya dipahami oleh individu itu sendiri. Jadi, bagaimana primipara 

memandang dan menilai dukungan yang diberikan oleh suaminya selama primipara 

mengalami postpartum depression, hingga dukungan yang diharapkan menurut 

primipara hanya diketahui oleh primipara yang mengalami postpartum depression. 

Sehingga, IPA adalah tipe penelitian yang sesuai karena sesuai untuk mengetahui 
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persepsi primipara yang mengalami postpartum depression terhadap dukungan 

suami. IPA memfokuskan penelitian pada subjek penelitian sebagai sumber informasi 

utama yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti. IPA juga 

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang suatu fenomena dari 

sudut pandang sebagai partisipan dan melakukan interpretasi berdasarkan hasil 

refleksi dari teori yang dipilih oleh penulis.  

 Tipe penelitian IPA memandang manusia sebagai makhluk yang selalu 

berusaha membuat pemaknaan terhadap pengalaman yang dialami dalam 

kehidupannya (Smith, & Osborn, 2007). Tipe penelitian IPA akan bergantung pada 

apa yang dirasakan dan dikatakan partisipan mengenai pengalamannya, yang 

kemudian diinterpretasikan oleh peneliti untuk membangun suatu pemahaman 

terhadap pengalaman partisipan (Smith, & Osborn, 2007).  

 Adapun kelebihan dari tipe penelitian IPA adalah (Smith, & Osborn, 2007) 

antara lain adalah: 

1. Tipe penelitian IPA cenderung idiographic, yaitu peneliti memandang suatu 

fenomena dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang partisipan yang mengalami 

fenomena secara langsung dan sudut pandang sebagai seorang peneliti yang 

menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh partisipan.  

2. Jumlah partisipan yang sedikit. Tipe penelitian IPA menganalisis transkrip per 

individu, oleh sebab itu tipe penelitian IPA cukup membutuhkan waktu yang lama. 

Tujuan dari tipe ini adalah untuk mengetahui persepsi serta pemahaman makna 

peristiwa yang dialami individu bukan untuk membuat pemahaman secara umum.  
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3. Tipe penelitian IPA tidak menggunakan hipotesis pada awal penelitian membuat 

tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian yang fleksibel.  

3.2. Unit Analisis 

 Unit analisis berkaitan dengan masalah penelitian apa yang dimaksud dengan 

kasus dalam penelitian yang dilakukan. Tiap studi kasus dan unit analisis harus 

sejalan dengan yang dikaji peneliti lain sebelumnya atau berbeda secara jelas dan 

operasional. Unit analisis terkait dengan penentuan pertanyaan awal penelitian dan 

berkaitan dengan penentuan batas pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, 

unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Persepsi pada Dukungan Suami. Dukungan suami merupakan salah satu bentuk 

interaksi yang di dalamnya terdapat hubungan yang saling memberi dan 

menerima (perceived dan received). Dukungan ini pada akhirnya akan dapat 

memberikan cinta, perhatian maupun sense of attachment baik pada pasangan 

maupun keluarga. Dukungan suami cukup berperan penting dalam membantu 

primipara menghadapi postpartum depressionyang sedang diderita. Dukungan 

tersebut dapat berupa dukungan sosial, dukungan emosional, dukungan 

informasional, dan dukungan penghargaan. Segala bentuk dukungan tersebut 

didapatkan melalui proses persepsi, yaitu proses diterimanya stimulus hingga 

kemudian diinterpretasi.  

b. Primipara. Primipara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut wanita 

yang hamil dan melahirkan untuk pertama kali. Sebagai seseorang yang baru 

pertama kali mengalami proses kehamilan dan persalinan, berbagai persiapan 
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harus dilakukan secara dini untuk mencegah berbagai perubahan yang akan 

terjadi setelah menjadi seorang ibu. 

c. Postpartum Depression atau depresi pasca melahirkan. Postpartum depression 

adalah depresi yang dialami oleh perempuan primipara, terjadi selama satu bulan 

setelah melahirkan yang terlihat dalam beberapa gejala, seperti perasaan sedih 

terus menerus, kurangya minat pada aktivitas sehari-hari, menurunnya atau 

meningkatanya berat badan, sulit tidur atau kelebihan tidur, kecemasan 

berlebihan akan keadaan bayinya, mimpi buruk, kelelahan, perasaan tidak 

berguna, kesulitan berpikir dan berkonsentrasi, hingga munculnya keinginan 

untuk bunuh diri atau bahkan ingin menyakiti bayinya (Yanita & Zamralita, 

2001) dengan gejala dan etiologi sebagai berikut: 

1. Gejala 

a. Suasana hati tertekan. 

b. Mudah menangis. 

c. Ketidakmampuan untuk menikmati kegiatan yang menyenangkan. 

d. Kesulitan tidur. 

e. Kelelahan. 

f. Berkurangnya nafsu makan atau bertambahnya nafsu makan. 

g. Perasaan tidak mampu sebagai orang tua. 

h. Gangguan konsentrasi. 

i. Kehilangan energi. 

j. Agitasi atau kecemasan. 
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k. Kehilangan gairah untuk melakukan hubungan seksual. 

l. Perasaan tidak berharga atau bersalah. 

m. Pikiran tentang kematian, bunuh diri, atau pembunuhan bayi. 

n. Gejala fisik yang dialami, diantaranya adalah sakit kepala, nyeri dada, 

denyut jantung cepat, sesak nafas ringan. 

o. Depresi postpartum menganggu kemampuan wanita untuk merawat 

bayinya. 

2. Etiologi 

a. Faktor Biologis 

1) Faktor Hormonal  

2) Faktor Kelelahan Fisik yang terjadi akibat proses persalinan yang baru 

dilalui, seperti dehidrasi, kehilangan banyak darah, atau faktor fisik 

lainyang dapat menurunkan kesehatan ibu. 

b. Faktor Psikologis, yaitu peralihan dari seseorang yang sendiri dan kini 

menjadi ada tambahan seorang bayi yang harus dirawat dan dibesarkan. Serta 

ada karakteristik lain individu, yaitu ibu primipara atau melahirkan pertama 

dan ibu yang berusia remaja. 

c. Faktor Sosial 

1) Respon terhadap kehamilan dan persalinan, yaitu: 

a) Perasaan bingung antara penerimaan dan penolakan terhadap peran 

baru sebagai ibu. 

b) Tidak ada pengalaman dalam pengasuhan anak. 
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2) Kenyataan persalinan yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu: 

a) Kesibukan mengurus bayi dan perasaan ibu yang tidak mampu 

bertanggung jawab sebagai ibu. 

3) Keadaan sosial ekonomi, yaitu: 

a) Keadaan ekonomi sosial ekonomi yang tidak mendukung. 

4) Dukungan Sosial, yaitu: 

a) Ketegangan dalam hubungan pernikahan dan keluarga. 

b) Wanita tidak bersuami. 

c) Wanita yang tidak memiliki teman atau anggota keluarga untuk diajak 

berbagi dan memberikan perhatian padanya. 

d) Kurangnya dukungan dari suami dan orang sekitar. 

3.3. Subjek Penelitian 

Penentuan subjek dalam penelitian yang penulis lakukan dilakukan secara 

purposif, yaitu sampel tidak diambil secara acak tetapi dipilih mengikuti kriteria 

tertentu (Neuman, 2007). Penentuan subjek dilakukan pada primipara yang 

mengalami postpartum depression. 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 (postpartum depression). Alat yang 

digunakan adalah The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).The Edinburgh 
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Postnatal Depression Scale berisikan 10 aitem yang telah dikembangkan untuk 

mengidentifikasi wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan (Cox, 1987, 

dalam Zhang & Jin, 2014). Cox (dalam Zhang & Jin, 2014) menyatakan bahwa skala 

ini untuk mengetahui gejala depresi yang dialami wanita pasca melahirkan, seperti 

perasaan bersalah, kesulitan tidur, mudah lelah, anhedonia, dan adanya keinginan 

bunuh diri.   

Adapun kriteria subjek penelitian ini adalah: 

a. Subjek berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 18 tahun hingga 

40 tahun. 

b. Subjek telah memiliki status menikah. 

c. Subjek mengalami kelahiran pertama. 

d. Subjek mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan 

dalam masa 4 minggu atau sampai dengan 1 tahun setelah melahirkan, hal 

ini dapat dilihat dari hasil screening Edinburgh Postnatal Depression 

Scale. 

e. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan menjadi subjek penelitian. 

Dalam menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria subjek 

yang telah ditentukan, maka penulis menyebarkan skala EPDS melalui media 

sosial, serta bantuan saudara perempuan penulis yang telah menikah yang 

menyebarkan melalui grup yang ia miliki.  
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3.4. Teknik Penggalian Data 

 Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data guna 

memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai subjek yang diteliti, yaitu 

wawancara dan catatan lapangan.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan 

mengenai makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang 

diteliti, dan akan mengeksplorasi isu tersebut (Banister dalam Poerwandari, 2007). 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap subjek penelitian untuk 

mengungkap persepsi primipara yang mengalami postpartum depression terhadap 

dukungan suami. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 

pedoman umum. Penulis menggunakan pedoman wawancara bersifat umum yang 

mencantumkan isu yang berkaitan dengan topik persepsi primipara yang mengalami 

postpartum depression terhadap dukungan suami. Pedoman wawancara digunakan 

untuk menjaga pembicaraan yang terjadi saat wawancara tetap dalam fokus 

penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan hanya sebagai daftar untuk 

membuat penulis tetap fokus terhadap apa yang akan ditanyakan. Jadi, pedoman 

umum untuk pertanyaan awal wawancara akan dibuat sama, sedangkan 

perkembangan berikutnya akan menyesuaikan dengan kekhasan di lapangan. Karena 
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tema yang telah disusun dalam pedoman wawancara dapat berkembang dalam setiap 

pelaksanaan wawancara sesuai dengan jawaban yang diberikan subjek.  

Wawancara akan direkam dalam alat perekam. Dan hasil rekaman dari alat 

perekam akan diketik dalam bentuk transkrip hasil wawancara (verbatim) untuk 

kemudian dianalisis lebih lanjut.  

2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk menangkap data yang tidak terakomodir di 

dalam wawancara dan observasi. Catatan lapangan dibuat secara lengkap dengan 

tanggal dan waktu yang jelas disertai dengan tempat melakukan observasi atau 

pengamatan.  

Kegiatan yang dimasukkan ke dalam catatan lapangan antara lain adalah 

wawancara tanpa direkam, observasi tidak terstruktur, pengamatan medan, serta 

aktivitas lain yang penting dalam menjawab pertanyaan penelitian. Catatan lapangan 

berisikan perasaan peneliti, reaksi terhadap pengalaman yang dilalui, dan refleksi 

mengenai makna personal dan arti kejadian dari sisi peneliti (Poerwandari, 2007). 

Berikut ini adalah panduan yang digunakan dalam penelitian agar catatan lapangan 

yang dilakukan bisa terfokus: 

1. Deskripsi kondisi fisik subjek 

a. Keberfungsian alat tubuh 

b. Keberfungsian indera 

2. Deskripsi kondisi psikologis subjek 

3. Deskripsi kondisi lingkungan kebendaan 
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a. Keadaan fisik lokasi 

b. Suasana 

4. Deskripsi lingkungan manusia 

a. Interaksi antar individu 

b. Yang dilakukan saat berinteraksi 

c. Ekspresi individu saat berinteraksi 

3.4.1. Prosedur Penelitian 

 Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan partisipan yang akan dijadikan subjek sekaligus mengklarifikasi 

kesediaannya untuk menjadi subjek 

2. Melakukan wawancara dengan subjek menggunakan pertanyaan semi terstruktur 

3. Hasil wawancara sebagai data mentah kemudian disusun dalam bentuk transkrip 

verbatim 

4. Melakukan beberapa pereduksian melalui proses koding 

5. Melakukan analisis data dari hasil proses koding 

3.4.2. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

peneliti, pedoman untuk wawancara, alat perekam, laptop, dan alat tulis. 

1. Peneliti 

2. Pedoman untuk Wawancara 

Berikut adalah pedoman umum wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam 

proses wawancara terhadap subjek penelitian: 
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Tabel 3.1 Pedoman Umum Wawancara Subjek 

Topik Aspek Pertanyaan 

Identitas Subjek Nama  

Usia 

Pekerjaan 

Pendidikan 

Suku Bangsa 

Status Pernikahan 

 Kehamilan pertama pada 

usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat kehamilan sampai 

melahirkan 

Adakah keluhan atau 

gangguan kesehatan 

tertentu yang Anda alami 

selama masa kehamilan? 

Perubahan apa saja yang 

Anda rasakan ketika masa 

kehamilan hingga 

melahirkan? 

- Perubahan dari 

segi fisik apa yang 

Anda alami? 
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Riwayat Kasus - Bagaimana suasana 

perasaan Anda 

pasca melahirkan? 

- Bagaimana 

hubungan Anda 

dengan orang 

sekitar pasca 

melahirkan? 

Apakah kehamilan ini 

termasuk kehamilan yang 

Anda inginkan atau tidak? 

Bagaimana proses 

melahirkan Anda? 

Bagaimana proses adaptasi 

Anda setelah melahirkan? 

 Respon diri terhadap 

depresi postpartum 

Apa tantangan yang Anda 

hadapi setelah 

melahirkan? 

  Apakah Anda mengetahui 

bahwa Anda mengalami 

postaprtum 
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depression?Jika iya, 

bagaimana Anda 

mengetahuinya? 

  Hal apakah yang paling 

membahagiakan selama 

Anda memiliki bayi? 

  Hal menantang apa yang 

Anda hadapi selama Anda 

memiliki bayi? 

 Gejala Depresi 

Postpartum 

Apakah setelah Anda 

melahirkan, Anda sering 

mengalami mimpi buruk? 

  Apakah saat ini Anda 

cukup susah untuk tertawa 

pada saat melihat atau 

mendengar hal-hal yang 

lucu? 

  Apakah Anda sering 

menangis secara tiba-tiba 

tanpa alasan yang jelas? 

  Apakah Anda mengalami 
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kesulitan tidur setelah 

Anda melahirkan? 

  Apakah Anda memiliki 

rasa takut berlebihan 

(irasional) terhadap objek 

atau situasi tertentu?Misal, 

sesuatu yang berhubungan 

dengan bayi Anda? 

  Apakah setelah 

melahirkan, Anda sering 

merasa cemas tanpa 

mengetahui penyebabnya? 

  Apakah Anda mengalami 

perubahan pola makan 

setelah Anda melahirkan? 

  Apakah setelah 

melahirkan, Anda mudah 

merasa lelah?Mengapa? 

  Apakah Anda memiliki 

pikiran untuk melukai diri 

Anda karena Anda merasa 
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tidak mampu merawat 

bayi Anda? 

  Bagaimana hubungan 

seksual Anda dengan 

suami pasca melahirkan? 

  Apakah setelah 

melahirkan Anda merasa 

bahwa Anda tidak bisa 

berkonsentrasi pada 

beberapa hal? 

  Bagaimana Anda 

memandang ke depan, 

apakah Anda seorang ibu 

yang ideal bagi anak? 

  Adakah gangguan fisik 

yang Anda rasakan pasca 

melahirkan?seperti sakit 

kepala, nyeri dada, atau 

jantung berdeetak cukup 

kencang? 

Persepsi pada Dukungan  Apakah suami Anda ada di 
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Suami saat Anda selalu 

membutuhkannya? 

  Apakah Anda memiliki 

sosok yang dapat Anda 

ajak bercerita mengenai 

kesedihan ataupun rasa 

bahagia Anda di masa 

pasca melahirkan? 

  Bagaimana respon 

keluarga Anda saat 

mengetahui Anda 

mengalami depresi pasca 

melahirkan? 

  Apakah Anda 

mendapatkan dukungan 

emosional dari suami?Jika 

iya, dalam bentuk apa? 

  Apakah Anda memiliki 

seseorang yang Anda rasa 

sangat membuat Anda 

nyaman di masa depresi 
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ini? 

  Apakah Anda mengatakan 

pada suami apapun yang 

Anda rasakan setelah 

melahirkan? 

 Apakah suami Anda 

menemani Anda selama 

proses melahirkan? 

Apakah yang Anda 

rasakan ketika suami Anda 

menemani Anda dalam 

proses tersebut? 

Bagaimana cara suami 

Anda membantu Anda 

menghadapi depresi pasca 

melahirkan? 

Upaya apa yang Anda dan 

suami lakukan untuk 

menghadapi masa depresi 

tersebut? 

  Menurut Anda, dukungan 



74 
 

 
 

terbaik apa yang suami 

Anda berikan selama Anda 

mengalami depresi pasca 

melahirkan? 

3. Alat perekam, laptop, dan alat tulis untuk mencatat. 

Alat perekam yang digunakan selama wawancara adalah handphone. Pencatatan 

dengan laptop serta alat tulis dilakukan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

data yang ingin diungkap, baik selama proses wawancara atau observasi. 

3.5. Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data 

3.5.1. Teknik Pengorganisasian Data 

Data penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa 

narasi, deskripsi, cerita dokumen tertulis dan tidak tertulis ataupun bentuk non angka 

lain (Poerwandari, 2007). Pengolahan dan analisis data sesungguhnya dimulai dengan 

mengorganisasikan data. Highlen dan Finley (dalam Poerwandari, 2007) mengatakan 

bahwa organisasi data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk: 

a. Memperoleh kualitas data yang baik 

b. Mendokumentasikan analisis yang dilakukan 

c. Menyimpan data dan analisis yang berkaitan dengan penyelesaian 

penelitian 

Hal yang penting untuk disimpan dan diorganisasi adalah: 

1. Data mentah (catatan lapangan, kaset hasil rekaman) 
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2. Data yang sudah diproses sebagiannya (transkrip wawancara, catatan refleksi 

peneliti). 

3. Data yang sudah ditandai kode spesifik (dapat terdiri dari beberapa tahapan 

pengolahan) 

4. Penjabaran kode – kode dan kategori – kategori secara luas melalui skema 

5. Memo dan draft insight untuk analisis data (refleksi konseptual peneliti mengenai 

arti konseptual data). 

6. Catatan pencarian dan penemuan (search and retrieval records), yang disusun untuk 

memudahkan pencarian beberapa kategori data.  

7. Displai data melalui skema atau jaringan informasi dalam bentuk padat/esensial. 

8. Episode analisis (dokumentasi dari langkah – langkah dan proses penelitian) 

9. Dokumentasi umum yang kronologis mengenai pengumpulan data dan langkah 

analisis 

10. Daftar indeks dan semua material 

11. Teks laporan (draft yang terus menerus ditambah dan diperbaiki).  

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian data adalah pengkodingan dan 

analisis data. 

3.5.2. Teknik Analisis Data 

 Setelah melakukan organisasi data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

analisis data. Adapun langkah-langkah analisis pada penelitian IPA adalah sebagai 

berikut (Smith & Osborn, 2007): 
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1. Reading and re-reading 

 Langkah pertama dalam analisis penelitian IPA melibatkan data mentah, serta 

data yang telah diolah sebagian, yaitu data rekaman wawancara serta transkrip 

wawancara. Penulis mendengarkan hasil rekaman dan membaca transkrip wawancara 

berulang kali guna memahami pengalaman hidup dan sudut pandang partisipan 

terhadap peristiwa yang dialaminya.    

2. Initial noting 

 Pada tahap kedua, penulis akan memeriksa setiap kalimat dalam transkrip 

untuk mencermati makna yang terkandung dalam setiap kalimat. Penulis juga harus 

mencermati bagaimana partisipan membangun pemahamannya terhadap pengalaman 

hidupnya. Penulis dapat menuliskan catatan jika menemukan hal yang menarik di tiap 

kalimat dari partisipan. 

3. Developing emergent themes 

 Setelah penulis melakukan penulisan catatan pada kalimat yang dianggap 

mengandung makna, maka penulis akan mengelompokannya ke dalam satu tema. 

Tema-tema yang ditulis akan menggambarkan pemikiran partisipan serta interpretasi 

awal penulis. Tema-tema yang dituliskan dapat disesuaikan dengan teori yang 

digunakan penulis dalam perspektif teoritis maupun hasil refleksi pemikiran, serta 

interpretasi awal penulis.  

4. Searching for connections across emergent themes 

 Pada tahap berikutnya, penulis akan mencermati tema-tema yang telah dibuat. 

Tema-tema yang memiliki kesamaan akan ditempatkan dalam satu kelompok yang 



77 
 

 
 

sama. Penulis juga akan melihat dan menyeleksi kesesuaian tema dengan pertanyaan 

serta area penelitian. Tema-tema yang tidak sesuai dengan pertanyaan dan area 

penelitian tidak akan dimasukkan dalam kelompok.  

5. Moving to the next case 

 Tahap berikutnya adalah mengulang tahap pertama hingga keempat pada data 

partisipan kedua, dan ketiga. Pada tahap ini, penulis harus berhati-hati agar tidak 

terpengaruh pada hasil analisis data partisipan sebelumnya. Penulis harus melepaskan 

asumsi yang didapat dari analisis data partisipan sebelumnya.  

6. Looking for patterns across cases 

 Tahap terakhir dalam analisis data penelitian IPA adalah mencari pola antar 

kasus atau antar partisipan. Penulis akan mencari hubungan dan persamaan tema-

tema pada setiap data partisipan. Tema-tema yang memiliki hubungan dan persamaan 

akan penulis gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.  

 Setelah melakukan serangkaian proses analisis data, penulis akan menyajikan 

hasil analisis dalam dua bentuk, yaitu deskripsi kasus pada setiap partisipan dan 

kesimpulan umum yang merepresentasikan kasus seluruh partisipan.  

3.6 Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian 

Istilah pertama dan yang paling sering digunakan peneliti kualitatif adalah 

kredibilitas. Kredibilitas dipilih untuk menggantikan istilah validitas, yang 

dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut kualitas penelitian kualitatif. 

Keberhasilan dari kredibilitas studi kualitatif dilihat dari keberhasilan peneliti 

mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, 
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kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Konsep kredibilitas juga harus 

mampu mendemonstrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar 

aspek tersebut, penelitian dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa 

subjek penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara akurat. Sarantakos (dalam 

Poerwandari, 2007) menyampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif validitas 

dicapai tidak melalui manipulasi variabel, melainkan melalui orientasinya, dan 

upayanya mendalami dunia empiris, dengan menggunakan metode paling cocok 

untuk pengambilan dan analisis data.  

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2007) kredibilitas penelitian melibatkan 

metode triangulasi yang merupakan suatu cara untuk mengumpulkan sumber-sumber 

data yang berbeda untuk memperoleh kejelasan data. Menurut Denzin (dalam Ritchie 

& Lewis, 2003) terdapat empat jenis triangulasi yang dapat meningkatkan validitas 

penelitian, yaitu: 

a. Triangulasi metode yaitu melakukan pemeriksaan menggunakan metode 

pengumpulan data yang berbeda guna memperoleh konsistensi 

b. Triangulasi sumber yaitu melakukan pemeriksaan menggunakan sumber 

data yang berbeda dengan metode yang sama untuk memperoleh konsistensi 

(seperti observasi, wawancara, atau dokumen berbeda) 

c. Triangulasi analisis yaitu metode yang menggunakan pengamat yang 

berbeda, interviewer berbeda, penganalisa berbeda, untuk membandingkan 

dan mengecek koleksi data dan interpretasi 
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d. Triangulasi teori yaitu metode yang menggunaka beberapa perspektif teori 

untuk menginterpretasikan data 

Pada penelitian “Persepsi terhadap Dukungan Suami pada Primipara yang 

Mengalami Depresi Pasca Melahirkan (Postpartum Depression)”, penulis 

menggunakan jenis triangulasi metode, yaitu melalui Edinburgh Postnatal 

Depression Scale. Hasil skor dari skala yang telah diisi subjek kemudian semakin 

dimantapkan dengan teknik pemantapan kredibilitas data member checking. Member 

checking adalah sebuah proses yang menuntut penulis bertanya pada partisipan yang 

terlibat dalam penelitian untuk mengecek keakuratan data (Emzir, 2012). Pengecekan 

ini berhubungan dengan keakurasian data yang dikumpulkan serta analisisnya 

(Shenton, 2004). Pengecekan meliputi akurasi laporan penulis, seperti apakah 

deskripsi data yang ditulis penulis sudah lengkap dan sesuai kenyataan, apakah tema 

yang dimasukan sudah akurat, dan apakah interpretasi yang dirumuskan cukup 

representatif (Emzir, 2012). Partisipan diminta untuk membaca kembali hasil 

transkrip wawancara yang telah dilakukan atau mendengar kembali rekaman 

wawancara dari alat perekam (Shenton, 2004). Penulis menggunakan strategi ini 

karena penulis yakin bahwa partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai 

kredibilitas hasil penelitian (Emzir, 2012). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Tahap Penelitian 

4.1.1 Persiapan Penelitian 

Tahap awal pelaksanaan penelitian “Persepsi terhadap Dukungan Suami pada 

Primipara yang Mengalami Depresi Pasca Melahirkan (Postpartum Depression)” 

adalah menentukan topik penelitian dengan melihat fenomena yang terjadi di 

masyarakat. Fenomena yang ingin penulis kaji selanjutnya diperdalam dengan studi 

literatur mengenai primipara yang mengalami postpartum depression atau depresi 

pasca melahirkan. Setelah menentukan topik penelitian, penulis merumuskan judul 

penelitian. Penulis memutuskan persepsi terhadap dukungan suami pada primipara 

yang mengalami depresi pasca melahirkan sebagai topik yang akan diteliti. 

Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, penulis menemukan bahwa faktor dukungan 

interpersonal dapat menjadi salah satu faktor primipara mengalami postpartum 

depression. Hubungan interpersonal tersebut berupa intimate relationship, yaitu 

hubungan yang berasal dari pasangan sebagai orang terdekat dari primipara.  Penulis 

mencari beberapa referensi, baik dari jurnal ilmiah, artikel, berita, serta buku 

mengenai teori persepsi terhadap dukungan dan postpartum depression. Penulis juga 

melakukan diskusi dengan dosen pembimbing terkait dengan topik penelitian penulis.  

Beberapa kendala yang dihadapi penulis adalah beberapa kali perubahan judul 

penelitian terkait dengan perubahan topik penelitian setelah beberapa kali berdiskusi 
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dengan dosen pembimbing. Setelah mengumpulkan referensi yang sesuai dengan 

topik penelitian, penulis menyusun pedoman wawancara yang akan digunakan dalam 

proses pengambilan data. Setelah pedoman wawancara selesai, penulis meminta 

bantuan dosen pembimbing untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan terkait 

pertanyaan wawancara. Penulis juga meminta bantuan kepada 3 dosen selaku judges 

terkait dengan alat ukur yang akan dipakai sebagai screening pemilihan subjek 

penulis, yaitu Edinburgh Postnatal Depression Scale(EPDS). Setelah mendapat 

persetujuan mengenai pedoman wawancara dan alat ukur EPDS, penulis segera 

mencari subjek penelitian yang sesuai.  

Adapun kriteria subjek penelitian ini adalah subjek berjenis kelamin 

perempuan dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun. Subjek telah memiliki status 

menikah, mengalami kelahiran pertama, mengalami postpartum depression dalam 

masa 4 minggu ataupun sampai dengan 1 tahun setelah melahirkan, serta bersedia 

berpartisipasi dalam penelitian dengan menjadi subjek penelitian dengan menyetujui 

pernyataan kesediaan menjadi subjek melalui informed consent.  

Penulis mengalami sedikit hambatan dalam mencari subjek. Kasus 

postpartum depression cukup langka di Indonesia, karena tidak semua primipara 

mengakui atau menyadari bahwa mereka mengalami depresi pasca melahirkan. 

Sedikit orang mengakui bahwa gejala yang dialami pasca melahirkan termasuk dalam 

gangguan postpartum depression. Pada awalnya penulis ingin mencari subjek di salah 

satu rumah sakit Surabaya, namun karena memasuki minggu ketiga belum ada 
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jawaban, akhirnya penulis menyebarkan skala EPDS secara online dan 

menyebarkannya kepada primipara yang merupakan teman-teman kakak perempuan 

penulis untuk diisi serta menyebarkan melalui media sosial yang penulis miliki. 

Berdasarkan skala yang telah terisi secara online, terdapat 36 primipara yang mengisi, 

dan yang memenuhi kriteria skor berjumlah 9 orang.  

Setelah penulis mendapatkan data kedelapan subjek tersebut, penulis 

menghubungi kembali untuk kesediaan kedelapan partisipan tersebut untuk turut 

berpartisipasi sebagai subjek penelitian. Namun, hingga bulan Februari, hanya 2 

subjek saja yang membalas dan mengatakan ketersediaannya untuk turut dalam 

penelitian penulis.    

 Beberapa kendala yang dialami penulis selama mencari subjek antara lain: 

a. Penulis belum mendapatkan jawaban kepastian dari pihak Rumah Sakit mengenai 

izin mengambil data di Rumah Sakit tersebut hingga minggu ke 3 sejak penulis 

memasukkan proposal penelitian. 

b. Akhirnya penulis menyebarkan skala EPDS secara online, dan mendapatkan 

responden sebanyak 43. Setelah melakukan skoring terhadap skala yang telah diisi 

responden, terdapat 17 responden yang memenuhi kriteria subjek. dari ketujuh belas 

responden tersebut, penulis memilih kembali responden yang bertempat tinggal di 

Surabaya atau Sidoarjo. Terdapat 5 responden yang dipilih dan dimintai kesediaannya 

untuk menjadi subjek, dan yang menyatakan kesediaannya terdapat 3 responden. 

Akan tetapi, saat ingin mengambil data pada responden kedua, responden tersebut 
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tidak ada kabar, sehingga penulis memutuskan untuk tidak melanjutkan pengambilan 

data terhadap responden kedua. Penulis memutuskan untuk mengganti subjek kedua 

dengan subjek yang berasal dari kota asal penulis.  

c. 1 responden lainnya berasal dari kota asal penulis, sehingga penulis mencoba 

menghubungi lebih lanjut kepada responden tersebut. Responden tersebut 

menyatakan ketersediannya menjadi subjek penelitian, sehingga penulis memutuskan 

untuk kembali ke kota asal dan menemui responden tersebut untuk kemudian 

diwawancarai.  

d. Lokasi tempat tinggal dari 1 subjek yang cukup jauh dari tempat tinggal penulis. 

4.1.2 Pengambilan Data 

 Proses pengambilan data dilakukan sejak tanggal 6 Februari 2016 hingga 22 

April 2016. Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur selama proses            

pengambilan data. Dalam menentukan proses pengambilan data melalui wawancara, 

penulis menyesuaikan jadwal wawancara dengan subjek penelitian. Penulis dan 

subjek juga menyepakati secara bersama lokasi wawancara agar subjek merasa 

nyaman dalam memberikan informasi, dan dengan mempertimbangkan subjek masih 

harus memberi susu pada bayi mereka.  

 Sebelum melakukan proses wawancara, penulis melakukan pendekatan 

kepada subjek melalui rapport. Kemudian, penulis melanjutkan dengan proses 

pengambilan data, yaitu wawancara semi terstruktur berdasarkan panduan wawancara 
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yang telah dibuat. Proses pengambilan data dilakukan sebanyak dua kali pertemua 

terhadap masing-masing subjek.  

 Pertemuan pertama, penulis mengajukan pertanyaan yang berfungsi untuk 

mendapatkan identitas subjek, gambaran mengenai postpartum depression yang 

dialami, dukungan suami terhadap postpartum depression yang dialami, serta 

persepsi primipara yang mengalami postpartum depression terhadap dukungan 

suami. Setelah pertemuan pertama selesai, penulis melakukan verbatim terhadap hasil 

dari pertemuan pertama untuk kemudian digunakan sebagai bahan penggalian 

informasi lebih lanjut pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, penulis 

mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam jawaban subjek pada pertemua 

pertama.  

  Selama proses pengambilan data, penulis menghadapi beberapa kendala. 

Kendala pertama adalah lokasi wawancara 1 subjek cukup jauh dari tempat tinggal 

penulis, dan penulis belum saling mengenal sama sekali dengan subjek tersebut. 

Sehingga, penulis agak mengalami keterlambatan ketika pertama kali mendatangi 

lokasi wawancara. Kendala kedua adalah karena subjek masih harus memberikan ASI 

kepada bayi, maka selama proses pengambilan data, subjek berbicara sambil 

menyusui serta menenangkan bayi. Akan tetapi, kendala-kendala tersebut tidak 

menghambat proses pengambilan data penulis terhadap subjek, karena subjek tetap 

kooperatif dalam menjawab pertanyaan penulis meskipun harus menyusui anak. 

Penulis juga tidak memaksakan jika subjek izin untuk menidurkan bayi terlebih 
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dahulu atau mengajak main, karena penulis dapat menunda wawancara hingga subjek 

siap kembali. Berikut adalah jadwal pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis: 

Tabel 4.1 Jadwal Pengambilan Data 
Jadwal Pelaksanaan Wawancara 

No Kode Subjek Tanggal Waktu Lokasi Keterangan 

1 LK060216 6 Februari 2016 14.10-

16.15 

Rumah Orangtua 

Subjek, GSI 

Subjek 1 

2 LK160416 16 April 2016 13.00-

13.31 

Rumah Orangtua 

Subjek, GSI 

Subjek 1 

3 WP110316 11 Maret 2016 14.00-

15.15 

Rumah Orangtua 

Subjek, Denpasar 

Subjek 2 

4 WP240316 24 Maret 2016 13.00-

13.31 

Rumah Orangtua 

Subjek, Denpasar 

Subjek 2 

5 EN120416 12 April 2016 11.00-

13.30 

Ruang 

Konsultasi UPP 

Subjek 3 

6 EN220416 22 April 2016 13.00-

13.55 

Ruang 

Konsultasi UPP 

Subjek 3 

4.1.3 Lokasi Penelitian 

4.1.3.1 Lokasi Penelitian Subjek 1 (LK) 

 Ini adalah kali pertama penulis bertemu dan berkenalan dengan subjek LK. 

Proses pengambilan data subjek LK dilakukan di rumah orangtua subjek di 
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perumahan Gunung Sari Indah, Surabaya. Lokasi ini disepakati antara penulis dengan 

subjek berada di Surabaya karena setiap hari Sabtu, subjek selalu dijemput oleh 

orangtua dari Sidoarjo untuk ke Surabaya.  

 Pengambilan data dilaksanakan di ruang praktek dokter gigi ibu subjek. Pada 

proses pengambilan data, anak subjek sedang tidur dan sedang dijaga oleh orangtua 

subjek. Pada ruang praktek tersebut, terdapat peralatan praktek dokter gigi lengkap 

dengan kursi pasien dan alat kelengkapan lainnya. Subjek mempersilahkan penulis 

duduk pada kursi yang tersedia, dan subjek duduk pada kursi dokter yang ada pada 

meja dokter.  

 Di tengah proses pengambilan data, anak subjek terbangun, sehingga ibu 

subjek membawa anak kepada subjek untuk diberikan ASI. Proses pengambilan data 

harus dilakukan sembari subjek memberikan ASI. Setelah 1 jam melakukan proses 

pengambilan data, proses tersebut harus diberhentikan sebentar, karena ruang praktek 

akan digunakan oleh ibu subjek, sehingga lokasi pengambilan data berpindah tempat 

ke ruang tamu. Ruang tamu subjek cukup penuh dengan buku-buku yang dimiliki 

oleh orangtua subjek, baik pada meja maupun sofanya. Selama proses wawancara di 

ruang tamu berlangsung, terdengar  percakapan antara pasien dengan adik subjek, 

namun hal tersebut tidak menganggu proses wawancara dengan subjek.  

 Proses pengambilan data kedua terhadap subjek LK berselang cukup lama 

dari pengambilan data tahap pertama, yaitu 2 bulan. Hal ini dikarenakan, penulis 

yang mengambil data di luar Surabaya, dan subjek yang juga masih memiliki banyak 
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agenda. Proses pengambilan data kedua dilaksanakan di rumah orangtua subjek yang 

terletak di daerah perumahan Gunung Sari Indah dan berlangsung di ruang tamu 

rumah orangtua subjek. Karena sofa ruang tamu subjek masih terdapat banyak buku 

dan barang, maka proses pengambilan data dilakukan di atas kasur kecil yang berada 

di lantai. Proses pengambilan data tahap kedua cukup lancar, karena anak subjek 

sedang berada di kamar bersama dengan kedua orangtua subjek. Mendekati akhir 

proses pengambilan data, anak subjek dibawa oleh ibu subjek karena anak akan 

diberikan ASI.  

 Proses pengambilan data pada subjek LK, baik tahap pertama maupun tahap 

kedua berlangsung cukup lancar. Subjek bersikap cukup kooperatif dan terbuka 

terhadap pertanyaan yang penulis ajukan. Pada proses pengambilan data tahap kedua, 

subjek cukup berhati-hati dalam menjawab terutama ketika menjawab pertanyaan 

mengenai suami. Hal ini dilakukan agar tidak didengar oleh orangtua subjek, jadi 

dalam menjawab pertanyaan, subjek memperkecil volume suaranya. Subjek cukup 

terbuka dalam menceritakan hal yang dialami dalam rumah tangganya, dan cukup 

detil dalam memberikan penjelasan di setiap jawaban.  

4.1.3.2 Lokasi Penelitian Subjek 2 (WP) 

 Lokasi pengambilan data subjek WP pertama kali dilakukan di rumah 

orangtua subjek di daerah Denpasar. Proses pengambilan data disepakati bersama 

setelah subjek selesai mengurus urusan rumah tangga dan dilakukan di rumah 

orangtua subjek.  



88 
 

 
 

 Proses pengambilan data pada subjek WP dilakukan di kamar orangtua 

subjek, karena subjek baru bangun tidur, dan anak subjek bermain dengan ibu subjek 

di ruang tamu. Pada kamar tidur tersebut terdapat 1 kasur ukuran 180 cm x 200 cm, 

meja rias beserta tempat duduk, meja belajar, lemari pakaian, lemari plastik, AC, dan 

kipas angin kecil. Proses pengambilan data dilakukan dengan penulis dan subjek 

duduk di kasur. Pada proses pengambilan data anak subjek terkadang keluar masuk 

kamar dan mengajak bicara ibunya, dan saat itu juga adik subjek masuk untuk 

menjaga anak subjek. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengganggu jalannya proses 

pengambilan data.  

 Proses pengambilan data tahap kedua dilaksanakan di rumah orangtua subjek, 

ketika subjek dan anak diantar suami ke rumah orangtua, karena suami akan ada 

upacara agama di Tabanan.  

 Pada proses pengambilan data tahap kedua, penulis menggali lebih dalam lagi 

jawaban subjek mengenai depresi yang dialami serta persepsi subjek terhadap 

dukungan suami di saat subjek mengalami postpartum depression. Pada pengambilan 

data tahap kedua juga penulis melakukan konfirmasi terhadap jawaban subjek pada 

pengambilan data tahap pertama.  

 Proses pengambilan data tahap kedua dilaksanakan di kamar orangtua subjek. 

Hal ini karena di ruang tamu kondisinya cukup ramai. Kondisi kamar orangtua subjek 

masih sama dengan kondisi pengambilan data tahap pertama, yaitu proses 

pengambilan data dilakukan di atas kasur yang berukuran 180 cm x 200 cm dengan 
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sprei berwarna jingga. Pada proses pengambilan data tahap kedua, subjek WP lebih 

menjelaskan mengenai depresi pasca melahirkan yang subjek alami beserta proses 

subjek melewati masa depresinya bersama dengan suami. 

4.1.3.3 Lokasi Penelitian Subjek 3 (EN) 

 Proses pengambilan data tahap pertama subjek ketiga, yaitu EN dilakukan di 

ruang konsultasi salah satu unit terapan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 

Surabaya. Hal tersebut dilakukan karena subjek merupakan salah satu mahasiswa di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan baik penulis maupun subjek menyepakati untuk 

melakukan proses pengambilan di data di ruang yang cukup tenang, dan tertutup. 

Penulis memilih salah satu ruangan yang berisikan 3 kursi dan 2 meja, serta di atas 

meja terdapat air mineral dan tisu.  

 Pada proses pengambilan data tahap pertama, subjek dan penulis melakukan 

rapport cukup lama, karena subjek dan penulis baru mengenal, serta usia subjek dan 

penulis sama, sehingga di awal pertemuan subjek dan penulis banyak berbicara 

mengenai hal pribadi terlebih dahulu.  

 Subjek bersikap cukup kooperatif dan terbuka dalam menjawab pertanyaan. 

Subjek mengakui bahwa ia senang untuk berbicara, karena hal itu membuat ia tampak 

percaya diri. Namun penulis mengalami sedikit kesulitan untuk menggali hal-hal 

yang membuat subjek depresi pasca melahirkan karena subjek terkadang berbicara 

mengenai pekerjaannya. Hal tersebut akan penulis gali kembali dalam pengambilan 

data tahap kedua.  
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 Proses pengambilan data tahap kedua dilakukan pada tempat yang sama 

dengan pengambilan data tahap pertama, yaitu salah satu ruang konsultasi unit 

terapan Fakultas Psikologi. Ruangan yang dipakai untuk mengambil data tahap kedua 

terdapat sebuah mesin pendingin ruangan, dengan 3 kursi, dan 2 buah meja, serta 

terdapat permen dan air mineral pada meja. Pengambilan data tahap kedua berjalan 

cukup lancar dan tenang, karena ruangan yang cukup tertutup.  

4.2. Setting Penelitian 

4.2.1 Kondisi dan Situasi Penelitian Subjek 1 (LK) 

 Penulis menghubungi subjek berdasarkan skor dari skala EPDS yang diisi 

oleh subjek. Berdasarkan hasil EPDS yang telah diisi oleh subjek, subjek 

mendapatkan total skor 22, yang memiliki arti ada kecenderungan mengalami depresi 

pasca melahirkan. Subjek merupakan teman kakak perempuan penulis semasa kuliah. 

Setelah penulis berhasil menghubungi subjek, maka penulis dan subjek membuat 

janji untuk bertemu di rumah orangtua subjek yang berada di daerah Gunung Sari 

Indah.  

 Penulis mendatangi rumah orangtua subjek pada tanggal 6 Februari 2016. 

Penulis mendatangi rumah orangtua subjek, karena pada waktu itu subjek yang 

rumah sebenarnya berada di Sidoarjo sedang berkunjung ke rumah orangtuanya. Ini 

adalah kali pertama bagi penulis untuk bertemu dengan subjek. Saat pertama kali 

bertemu, subjek sedang menggendong anaknya, dan akhirnya selama proses 

wawancara berlangsung anak subjek diberikan kepada ibu subjek. Subjek terlihat 
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cukup sehat dan bersemangat, terutama dalam menceritakan riwayat kehidupan dan 

proses kelahirannya. Namun, subjek terlihat sedih ketika menceritakan kondisi rumah 

tangga, terutama hubungannya dengan suami. Raut muka dan tatapan mata subjek 

ketika menceritakan mengenai dukungan suami berubah menjadi sedih dan terlihat 

tegar. 

 Penulis menemui sedikit kesulitan ketika melakukan proses wawancara. 

Karena pada saat itu, anak subjek harus diberikan ASI, maka proses wawancara 

dilakukan sembari subjek menyusui dan menenangkan anaknya. Proses wawancara 

juga sempat terganggu oleh telepon yang masuk ke alat perekam penulis 

(handphone), sehingga penulis harus meminta izin untuk mengangkat telepon di 

tengah berlangsungnya proses wawancara. Lokasi wawancara yang berpindah juga 

membuat penulis mengulangi pertanyaan sebelumnya.  

 Subjek bersikap kooperatif dan tidak ragu dalam menceritakan apa yang 

dialaminya, sehingga subjek cukup santai dan membuat penulispun menjadi cukup 

tenang juga. Penulis merasakan kehangatan dan adanya harapan dari subjek untuk 

membina keluarga yang lebih baik lagi.  

 Pada pertemuan kedua, subjek sedang berada di rumah orangtuanya. Ketika 

penulis sampai di rumah orangtua subjek, penulis menunggu di depan pagar sekitar 

10 menit karena subjek sedang bermain dengan anaknya di dalam kamar. Kemudian, 

subjek membukakan pagar bagi penulis dan mempersilahkan masuk di ruang tamu. 

Pengambilan data tahap kedua dilakukan di atas kasur yang tersedia di ruang tamu, 
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karena pada saat itu, sofa ruang tamu subjek sedang penuh dengan buku dan barang-

barang orangtua subjek. Pengambilan data tahap kedua bertujuan untuk menggali 

lebih jelas mengenai gejala postpartum depression yang dialami subjek serta persepsi 

terhadap dukungan suami, dan melakukan konfirmasi mengenai hasil dari pertemuan 

pertama.  

 Proses pengambilan data tahap kedua berlangsung cukup lancar, karena 

subjek cukup terbuka untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Pada proses ini 

subjek juga menceritakan secara detil permasalahan rumah tangga yang sedang 

dihadapinya saat ini. Di tengah proses wawancara, ibu subjek juga datang ke ruang 

tamu sebanyak 2 kali untuk menyediakan hidangan bagi subjek dan penulis. 

Menjelang akhir proses wawancara, ibu subjek datang bersama anak subjek, karena 

anak akan diberi ASI. Setelah proses pengambilan data selesai, penulis dan subjek 

bermain bersama anak subjek, sembari subjek bercerita mengenai perkembangan 

anaknya.  

4.2.2 Kondisi dan Situasi Penelitian Subjek 2 (WP) 

 Subjek kedua penulis merupakan saudara perempuan penulis yang berdomisili 

di Denpasar, Bali. Penulis mendapatkan saudara perempuannya sebagai subjek, 

karena subjek juga mengisi skala Edinburgh Postnatal Depression yang disebarkan 

secara online. Berdasarkan skala yang diisi oleh subjek, subjek memiliki skor sebesar 

20.  



93 
 

 
 

 Penulis memutuskan untuk melakukan proses pengambilan data di Bali, 

karena calon subjek yang berada di Surabaya tidak memberikan jawaban untuk 

ketersediaannya dalam penelitian penulis. Akhirnya, penulis memutuskan untuk 

menghubungi subjek WP untuk ketersediannya menjadi subjek penelitian penulis.  

 Pada tanggal 11 Maret 2016, penulis memulai proses pengambilan data tahap 

pertama dengan subjek WP di rumah orangtua WP. Pengambilan data dilakukan 

setelah subjek selesai tidur siang. Setelah subjek bangun tidur dan siap untuk 

diwawancara, maka penulis mulai melakukan proses wawancara yang dilakukan di 

ruang tidur orangtua subjek, karena di ruang tamu anak subjek dan nenek sedang 

bermain.  

 Kendala yang ditemui saat pengambilan data tahap pertama adalah anak 

subjek yang keluar masuk kamar dan mengajak bermain subjek, serta penulis cukup 

memberhentikan proses wawancara. Subjek WP juga senang bercanda, dalam 

menjawab beberapa pertanyaan, ia menjawab sambil tertawa. Subjek WP juga cukup 

jujur dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penyebab mengapa 

subjek menjadi depresi setelah melahirkan.  

 Proses pengambilan data kedua dilakukan di rumah orangtua subjek, karena 

suami subjek akan ada upacara agama di Tabanan, dan subjek serta anak diantar 

suami ke rumah orangtua subjek. Pengambilan data tahap kedua berlangsung cukup 

lancar, subjek menceritakan mengenai kondisi depresinya lebih jelas, dan 

menceritakan kondisi dirinya sehingga subjek memerlukan bantuan medis, yaitu 
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melalui obat yang diberikan oleh psikiater. Menjelang akhir proses pengambilan data 

tahap kedua, proses sempat terhenti sebentar dikarenakan anak subjek masuk ke 

dalam kamar dan melarang subjek untuk berbicara. Namun, karena hal tersebut 

terjadi menjelang akhir proses pengambilan data, maka hal tersebut dapat teratasi 

dengan baik. 

4.2.3 Kondisi dan Situasi Penelitian Subjek 3 (EN) 

 Pertemuan pertama penulis dengan subjek terjadi karena subjek mengisi skala 

EPDS yang disebar penulis melalui media sosial. Pada skala yang telah diisi oleh 

subjek, subjek memenuhi kriteria skor yang diperlukan oleh penulis, sehingga penulis 

menghubungi subjek melalui pesan singkat untuk menanyakan kesediaannya menjadi 

subjek penelitian penulis. Akan tetapi pesan singkat yang dikirim oleh penulis tidak 

dibalas, maka penulis mencoba menghubungi subjek melalui media sosial, LINE. 

Subjek membalas dan bersedia untuk menjadi subjek dari penelitian penulis. Penulis 

dan subjek menyepakati untuk melakukan wawancara pada tanggal 12 April 2016 

seusai subjek kuliah di salah satu ruang konsultasi UPP Fakultas Psikologi UNAIR.  

 Subjek adalah orang yang cukup ramah dan tidak canggung dalam memulai 

pembicaraan. Ketika penulis menceritakan maksud dan tujuan dari penelitian penulis 

subjek juga bertanya mengenai jalannya penelitian penulis. Adapun kendala yang 

dihadapi penulis pada proses pengambilan data tahap pertama adalah subjek yang 

aktif bercerita mengenai pekerjaannya di salah satu perusahaan MLM yang ada di 
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Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu menganggu karena subjek dan 

penulis sama-sama bersikap santai.  

 Proses pengambilan data tahap kedua dilakukan di ruang konsultasi UPP di 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Proses pengambilan data tahap 

kedua dilakukan pada tanggal 22 April 2016, karena subjek tidak ada ujian pada hari 

tersebut. Pada proses pengambilan data tahap kedua, subjek menceritakan kondisi 

sebenarnya yang subjek tidak ceritakan pada pertemuan pertama. Awalnya subjek 

meminta maaf kepada penulis karena pada pertemuan pertama tidak menceritakan, 

namun hal tersebut dapat penulis maklumi. Proses pengambilan data tahap kedua 

berjalan lancar, karena sikap terbuka dan kooperatif subjek pada penulis. 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Deskripsi Penemuan 

4.3.1.1 Deskripsi Penemuan Subjek 1 

1. Gambaran dan Profil Subjek 1 

 Nama   : LK 

 Tanggal Lahir  : 16 Oktober 1988 

 Usia   : 27 tahun 

 Lama Perkawinan : 18 bulan 

 Pekerjaan  : Guru Mengaji 

 Usia Anak  : 4 bulan 

 Agama   : Islam 
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Profil Subjek 

Subjek merupakan wanita kelahiran Surabaya, dan saat ini LK berusia 27 

tahun. LK memakai jilbab dan memakai kacamata sehari-harinya. Subjek adalah anak 

pertama dari tiga bersaudara. Dua adik subjek adalah laki-laki. Sejak kecil subjek 

menetap di Surabaya, kedua orangtua subjekpun berasal dari Surabaya. Ayah subjek 

merupakan lulusan dari salah satu institut di Surabaya, dan ibu subjek adalah seorang 

dokter gigi yang membuka praktek pribadi di rumahnya. 

Setelah lulus dari pendidikan S2 di Universitas Indonesia, LK mencoba untuk 

melamar pekerjaan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi negeri Surabaya. 

Akan tetapi karena program studi S1 dan S2 yang ditempuh oleh LK tidak linier, 

maka LK belum berhasil untuk menjadi dosen, sehingga LK memutuskan untuk 

melamar pekerjaan sebagai guru mengaji di Griya Qur‟an, Sidoarjo. LK mengajar 

mengaji bagi para wanita dewasa dan orang lanjut usia. Saat LK pertama kali 

mengajar di Griya Qur‟an, LK bertemu dengan calon suaminya. Beberapa minggu 

setelah perkenalan, calon suami LK datang ke rumah orangtua LK untuk 

mempersunting LK.  

LK menikah pada bulan Agustus 2014, dan telah memiliki seorang anak laki-

laki pada bulan Oktober 2015. Suami LK merupakan orang Jawa, namun keluarga 

suami LK tinggal di Sulawesi, sehingga LK hanya bertemu keluarga suami di saat 

hari pernikahan LK. Komunikasi dengan keluarga suami dilakukan melalui telepon 

atau berkirim pesan singkat. LK dan suami memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 
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bulan. Saat ini LK tinggal bersama suaminya di Sidoarjo, namun setiap akhir pekan, 

ibu LK selalu menjemput LK untuk ke Surabaya.  

2. Riwayat Kasus Subjek 1 

Pengalaman kehamilan dan melahirkan merupakan pengalaman pertama bagi 

subjek. Subjek bercerita bahwa ia sendiri tidak menyangka bahwa akan diberikan 

anak begitu cepat. Subjek menikah pada bulan Agustus 2014, dan pada saat itu, baik 

subjek maupun suami tidak merencanakan memiliki anak dalam waktu dekat, naun 

tidak juga menundanya. Namun subjek tidak menyangka bahwa ia mengandung 

dalam waktu yang cukup cepat setelah pernikahannya, yaitu pada bulan Januari 2015.  

Subjek merupakan wanita yang mandiri dan tidak terlalu tertutup dalam 

menceritakan hal yang ia rasakan. Subjek juga adalah orang yang tidak pantang 

menyerah dalam hal mengejar ilmu. Hal ini dibuktikan dari pengalaman subjek yang 

mempelajari berbagai bahasa asing, serta pendidikan S2 yang ditempuh subjek 

mengenai kajian budaya Jepang di Universitas Indonesia. Saat ini subjek bekerja 

sebagai guru mengaji di Griya Quran, Sidoarjo.  

Pertemuan pertama subjek dengan suami adalah saat subjek bekerja sebagai 

guru mengaji di Sidoarjo. Subjekpun sama sekali belum pernah menjalin hubungan 

dengan lawan jenis, dan pada waktu itu ia tidak berpikir untuk menikah dan telah 

mempersiapkan diri jika memang harus tidak menikah. Sejak pertemuan dengan 

calon suaminya pada waktu itu, akhirnya calon suami datang kepadanya untuk 
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melamar. Dengan niat menjalankan perintah agama, subjek menerima lamaran 

tersebut, hingga akhirnya berlangsung pernikahan di antara keduanya.  

Menurut subjek, saat ini suaminya memiliki perubahan sikap. Suami tidak 

memiliki perhatian yang cukup seperti sebelum menikah, tidak ada keterbukaan 

ataupun komunikasi yang terjalin setelah menikah. Akan tetapi, suami subjek 

merupakan sosok pekerja keras, suami subjek bekerja sebagai guru di salah satu 

sekolah dasar Islam di Sidoarjo, dan juga memiliki bisnis di bidang tanaman. Suami 

yang berangkat bekerja di pagi hari dan pulang di malam hari tidak memiliki banyak 

waktu untuk bermain dengan anak, maupun berkomunikasi dengan subjek.  

Pada saat subjek melahirkan, suami tidak ikut mendampingi, karena pada saat 

itu suami berangkat dari Sidoarjo dan subjek melahirkan di Surabaya ditemani oleh 

keluarga subjek. Suami datang di saat anak sudah lahir. Ketika itu subjek berpikir 

bahwa ia tidak ingin suaminya ikut memberi nama pada anaknya karena ia cukup 

marah, namun itu dirasanya tidak mungkin.  

Gejala postpartum depressionsetelah ia melahirkan. Awalnya subjek merasa 

bahwa ia mengalami postpartum blues, karena ia begitu cemas dan khawatir tidak 

bisa membesarkan anak, karena memiliki anak adalah pengalamannya pertama kali 

dan ia tidak memiliki bayangan bagaimana membesarkannya nanti. Setelah keluar 

dari rumah sakit, subjek juga bingung jika anak menangis, apa keinginannya dan 

bagaimana cara memberhentikannya.  
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Hingga saat ini, subjek masih sering menangis tiba-tiba, subjek juga 

mengalami kelelahan, dan perubahan pola makan. Perubahan perasaan dan perilaku 

tersebut diakui subjek bahwa hal tersebut dikarenakan ia merasa kecewa dengan 

sikap suaminya. Dari masa mengandung hingga melahirkan, subjek merasa bahwa ia 

sendirian menanggung semua hal tersebut. Tidak ada dukungan apapun yang 

diberikan oleh suaminya. Baik secara perhatian, ataupun mengenai informasi 

melahirkan, subjek merasa bahwa suaminya tidak memberikan hal tersebut. Setelah 

memiliki anak, subjek sering merasa lelah, karena menyusui serta jam tidur yang 

tidak menentu. 

Seluruh informasi dari subjek pertama dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa tema. Tema-tema yang diperoleh dari subjek 1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kode dan Tema Persepsi Primipara yang Mengalami 
Postpartum Depression terhadap Dukungan Suami pada Subjek 1 (LK) 

No Tema Subordinat Kode Tema Superordinat 
1.  Terkadang tidak merawat anak 

karena menjadi ibu merupakan 
pengalaman baru 

‘Kadang itu nggapaham sama 
maunya, kamu ini maunya apa 
sih nak.’(LK060216: 42) 
 
‘Aku mau ngga mau harus 
menyesuaikan dengan si kecil 
ini‟ (LK060216: 46) 
 
‘Awal-awal lahiran itu aku 
nggatau gimana caranya nyusu 
sambil tidur’ (LK060216: 50) 
 
‘Ya aku menghadapi status baru 
juga kan butuh adaptasi. 
Nggabisa langsung oh aku jadi 
ibu, bisa ini itu’(LK060216: 5) 

Penyesuaian terhadap 
anak dan peran baru 
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2. Ketika awal melahirkan mengalami 

postpartum blues 

‘Memang pas awal lahiran itu, 
ngga tau deh, kayaknya kena 
baby blues gitu kali ya. Jadi itu 
kayak khawatir sendiri, aduh 
nanti anak ini kayak gimana’ 
(LK060216: 50) 

Gejala Postpartum 
Depression 

3. Memiliki rasa khawatir berlebih ;Jadi seminggu setelah lahiran 
masih di rumah ibu, karena aku 
khawatir gimana cara 
mandiinnya lah, segala macem, 
jadi masih butuh 
bantuan’(LK060216: 50) 
 
‘Yang jelas seneng, tapi banyak 
khawatirnya, seperti nanti anak 
ini gimana. Bisa ngga sih aku 
jadi ibu buat dia. Apa karena 
orientasinya kan belum 
kepikiran untuk menikah, 
apalagi mau menjadi ibu. Jadi 
aku ngga terlalu banyak-banyak 
baca buku tentang kehamilan, 
persalinan, melahirkan, 
mengurus anak. Paling 
khawatirnya itu disitu. 
Nggabisa berperan menjadi 
ibu’ (LK060216: 56) 
 
‘Waktu itu ingetku cemas tanpa 
sebab itu habis nyusuin, 
anaknya tenang udah tidur, nah 
setelah anaknya tenang dan 
tidur itu aku baru bisa mikirin, 
nanti ke depannya gimana, 
sekolahnya gimana, aku bisa 
didik dia apa ngga, ya kayak 
gimana-gimana itu loh, yang 
segala sesuatunya belum 
terjadi, buat aku kepikiran’ 
(LK160416: 12) 
 
‘Kalau dulu kan mikir aduh ini 

Gejala Postpartum 
Depression 
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anak belum tidur, nggabisa 
nyuci, nggabisa ini, nggabisa 
itu.’ (LK160416: 16) 

4. Menyalahkan diri sendiri atas 

kejadian yang terjadi 

‘Oh itu menyalahkan diri 
sendiri, ya, karena kan kayak 
sesuatu yang di luar kendaliku 
sendiri ini kok seperti ini seperti 
ini, harusnya kan bisa diatur, 
tapi kenapa kok nggabisa. Ya 
mungkin terus daripada 
nyalahin orang dan belum tentu 
mereka juga yang salah, jadi 
kupikir jawabannya hampir 
selalu. Ya aku nyalahin diri 
sendiri.’ (LK160416: 4) 
 
‘jadi lebih nyalahin diri sendiri. 
Ya karena bagaimanapun ini 
hidupku juga.’ (LK160416: 8) 

Gejala Postpartum 
Depression 

5. Mengalami kelelahan fisik dan psikis 
karena memberi ASI dan mengurus 
rumah 

‘Capek juga kan, harus 
ngurusin rumah, harus nyusuin 
juga.’ (LK060216: 50) 
 
‘Ya kadang habis menyusui itu, 
lebih capek’(LK060216: 102) 
 
‘Kalau ditanya rasa sakitnya 
gimana pas melahirkan, 
yasudah lupa, karena setelah 
melahirkan dan harus menyusui 
itu adalah perjuangan yang 
lebih. Ternyata sampai harus 
ngeluarin asi, menjalin 
kelekatan yang baik, itu juga 
perlu usaha.’(LK060216: 58) 

Gejala Postpartum 
Depression 

6. Adanya gangguan tidur pasca melahirkan ‘Kalau tidur sih mungkin yang 
ngga teratur, kalau siang itu. 
Kadang kerepotan pas malem, 
abis maghrib udah tidur, nanti 
malemnya nggabisa tidur lagi’ 
(LK0602116: 70) 

Gejala Postpartum 
Depression 
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7. Adanya ketakutan berlebihan pada bayi ‘Waktu awal kelahiran aja kali 
ya, habis ini gimana, habis 
nyusuin ini gimana, kayak aku 
nggabisa ngasih yang terbaik 
buat dia. Kayak aduh anak ini 
gimana ya, jadi kayak 
meratapin sendiri, jadinya ya 
nangis-nangis.’(LK060216: 72) 

Gejala Postpartum 
Depression 

8.  Memiliki pikiran untuk melukai diri 

sendiri 

‘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 secara fisik, tapi lebih 
kayak aku ngga makan, udah 
bodo, nangis-nangis, lebih ke 
arah seperti itu’(LK060216: 
80) 

Gejala Postpartum 
Depression 

9.  Gangguan fisik setelah melahirkan ‘Paling ya nyeri karena 
menyusui, karena masih 
adaptasi ya’(LK060216: 84) 

Gejala Postpartum 
Depression 

10. Menjadi lebih sensitif dan mudah 

menangis pasca melahirkan 

‘Tapi dalamnya rapuh, ada saat 
orang ngga melihat aku nangis-
nangis sendiri. Ya ada masanya 
aku sedih, kok hidupku begini. 
Dan ketika ketemu orang lain, 
aku harus biasa aja, mereka 
nggaperlu tahu di balik itu ada 
apa. Karena orang yang dekat 
sekalipun, mereka belum tentu 
bisa mengerti’(LK060216: 104) 

Gejala Postpartum 
Depression 

11. Ketiadaan dukungan suami pasca 

melahirkan 

‘Yah akhir-akhir ini malah 
kayak sosok suami itu ngga ada 
di rumah. Yaudah dateng, terus 
nengok sebentar, terus capek, 
yaudah istirahat.’ (LK060216: 
44) 
 
‘Terus ketika ada anak, dia jadi 
jarang ada di rumah, itu yang 
kayak ini kenapa ya. Aku pikir 
ketika aku membahas itu, 

Faktor sosial 
penyebab postpartum 
depression 
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daripada nanti tambah rame, 
energiku tambah habis, capek, 
yaudahlah, aku terus doa sama 
Allah, gimana baiknya nanti, 
jalannya seperti apa, aku 
kerjakan apa yang aku bisa. 
Ngurusin begini kan sudah 
capek, butuh tenaga ekstra. 
Jadi aku pikir dia mau ngapain, 
yaudahlah terserah.’ 
(LK060216: 48) 
 
‘Ya kadang kesel juga, udah 
capek fisik, capek hati, dan dia 
ngga ada.’ (LK060216: 50) 
 
‘Jadi ketika melahirkan, aku 
merasa sendirian.’ (LK060216: 
56) 
 
‘Jadi kayak euphoria aja, waktu 
baru pertama kali melahirkan, 
dia ada disitu mendampingi. 
’(LK060216: 68) 
 
‘Heem, kayak aku sekarang ini 
kan dia hampir-hampir ngga 
ada gitu loh. Yaudah aku harus 
berjuang sendiri.’(LK060216: 
94) 

12. Adanya nilai dan pengalaman masa lalu 

mempengaruhi persepsi subjek 

terhadap dukungan suami 

‘Ya aku berpikir dia bisa 
menjadi imam yang baik, 
pokoknya agamanya baik. Dia 
mau usaha. Ehm, setelah 
menikah kupikir dia akan 
begitu, cuman memang akhir-
akhir ini, ya setiap orang 
berubahlah ya, dia jadi sibuk 
kerja daripada dirumahnya.’ 
(LK060216: 44) 

Faktor Perceiver 
yang mempengaruhi 
persepsi 

13. Tidak ada waktu untuk mengobrol di ‘Ya kok jadinya sibuk kerja 
gitu, di rumah itu cuman pulang 

Faktor situasi 
mempengaruhi 
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antara suami dan subjek karena 

kesibukan suami dan perubahan 

suami 

jam 9, jam 6 pagi udah 
berangkat lagi.’ (LK060216: 
44) 
 
‘Cuma nggatau kenapa 
mungkin ada masalah sama 
akunya, jadi kalo misalnya pas 
aku ngga ada, kayak lagi di 
dapur, lagi mandi, dia deketin 
fatih, nyamperin, terus main-
main. Sudah selesai aku balik, 
dia pergi. Jadi yang kayak apa 
sih.’ (LK060216: 46) 
 
‘Tapi sekarang kok dia malah 
banyak perginya, yaudah mau 
gimana, mau protes juga nanti 
dibilangnya nggabisa ngerti 
orang kerja. Daripada tambah 
berantem.’(LK060216: 54) 
 

persepsi 

14. Karakteristik suami mempengaruhi 

persepsi subjek 

‘Gimana ya, jadi awal aku 
kenal itu kan karena sama-
sama di Griya Quran. Ya aku 
berpikir dia bisa menjadi imam 
yang baik, pokoknya agamanya 
baik. Dia mau usaha. Ehm, 
setelah menikah kupikir dia 
akan begitu, cuman memang 
akhir-akhir ini, ya setiap orang 
berubahlah ya, dia jadi sibuk 
kerja daripada dirumahnya.’ 
(LK060216: 44) 

Faktor objek sasaran 
mempengaruhi 
persepsi sosial 

15. Tidak menuntut subjek harus mampu 

mengurus rumah tangga 

‘Alhamdullilah awal-awal itu 
dia yang ngga terlalu menuntut 
aku harus bisa masak, siapin ini 
itu, itu ngga, jadi ya cenderung 
nyantailah, masih kayak orang 
pacaran.’ (LK060216: 48) 
‘dia ada disitu mendampingi, 
bahkan ikut sedih waktu ASInya 
belum keluar.’ (LK060216: 68) 

Dukungan emosional 
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‘Awal ketika aku menyusui, dia 
masih ada disitu, kadang 
mijitin, nemenin, pokoknya 
masih ngajak ngobrol.’ 
(LK060216: 68) 

16. Adanya bantuan langsung dari suami 

pasca melahirkan 

‘Kadang ya dia juga bantuin 
kerjaan rumah, kadang 
ngingetin.’ (LK060216: 48) 
 
‘Awal-awal dia masih sempet 
bantu.’ (LK060216: 64) 
 
‘Nemenin check up itu rasanya 
cuma sekali deh. Mendekati 
akhir justru pas mau lahiran’ 
(LK060216: 100) 
 
‘Pernah sih ya, waktu itu pas 
dia yang keluar, dan aku masih 
cuti, aku nggabisa keluar, aku 
titip dia misalnya beli kapas 
buat pipis, paling ya hal kayak 
gitu.’ (LK160416: 50) 

Dukungan 
Instrumental 

17. Adanya penilaian negatif terhadap sosok 

suami 

„Tapi terus sekarang ketika, 
katakanlah kondisi lebih tenang 
dan aku bisa adaptasi, kok dia 
malah ngga mendampingi 
seperti yang aku harapkan, dia 
ada disitu dan nemenin. Awal 
ketika aku menyusui, dia masih 
ada disitu, kadang mijitin, 
nemenin, pokoknya masih 
ngajak ngobrol. Sekarang itu, 
cuman kayak orang survey aja, 
dateng, liat anak kondisinya 
oke, yasudah. Padahal sampe 
anak bisa segede sekarang ini 
gimana dong, kan ada usaha 
aku menjaga, ya aku tidak 
bermaksud untuk membesarkan 
usahaku. Ya cuman kok dia 

Persepsi negatif 
terhadap dukungan 
suami 
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ngga ada disitu. Alhamdullilah 
masih ada keluarga besarlah.’ 
(LK060216: 68) 
 
‘Jadi kalau melewati depresi, 
menurutku suami tidak 
membantu.’ (LK160416: 52) 

4.3.1.2. Deskripsi Penemuan Subjek 2 

1. Gambaran dan Profil Subjek 2 

 Nama   : WP 

 Tanggal Lahir  : 21 Juni 1988 

 Usia   : 27 tahun 

 Lama Perkawinan : 6 tahun 

 Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 Usia Anak  : 4 tahun 

 Agama   : Hindu 

Profil Subjek 

 Subjek WP merupakan wanita berusia 27 tahun kelahiran Denpasar pada 

tanggal 21 Juni 1988. WP adalah wanita yang memakai kacamata sehari-harinya, 

memiliki rambut panjang yang diberi warna coklat, dan memiliki tinggi badan kurang 

lebih 155 cm. Ayah subjek bekerja sebagai pegawai BUMN, sedangkan ibu subjek 

adalah ibu rumah tangga. Ayah subjek berasal dari Mojokerto, sedangkan ibu subjek 

berasal dari Singaraja, Bali. Subjek merupakan sulung dari empat bersaudara, subjek 

memiliki 1 adik laki-laki, dan 2 adik perempuan. Subjek merupakan lulusan sarjana 

psikologi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya.  
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 Subjek WP menilai bahwa ia adalah orang yang mudah sekali berubah 

perasaannya, terkadang senang, terkadang sedih, dan terkadang perubahan tersebut 

tanpa ada pemicunya. Saat masih berkuliah hingga awal menikah subjek juga merasa 

bahwa dirinya masih bersifat kekanak-kanakan, dan hal tersebut dapat memicu 

terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga subjek.  

Subjek dengan suami bertemu saat subjek dan suami sama-sama menempuh 

pendidikan di Surabaya, namun berbeda universitas. Subjek dan suami merupakan 

teman berkumpul karena memiliki domisil yang sama. Subjek dan suami berpacaran 

selama 2 tahun, dan memutuskan untuk menikah muda, karena subjek hamil di luar 

pernikahan. Sejak menikah dan lulus dari kuliah, subjek ikut tinggal bersama suami 

di rumah suami yang terletak di daerah Puputan, Denpasar. Di rumah suami, WP juga 

tinggal bersama keluarga besar suami, seperti orangtua suami, kakek nenek suami, 

om dan tante suami, maupun adik suami. 

Pada awal pernikahan, dan baru memiliki anak, subjek bekerja sebagai guru 

dan terapis di salah satu sekolah berkebutuhan khusus di Denpasar dan suami subjek 

bekerja sebagai salah satu tenaga IT di perusahaan swasta.  

Setiap hari subjek akan menitipkan anak pada rumah ibu subjek, dan 

kemudian berangkat bekerja. Pada pagi hingga siang hari, subjek menjadi guru, 

kemudian pada sore harinya subjek akan menjadi terapis bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Namun, subjek hanya bekerja beberapa bulan, setelah subjek 

merasa kelelahan, karena pekerjaan di sekolah dan di rumah, subjek memutuskan 
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untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan fokus untuk mengurus rumah tangga 

sepenuhnya.  

2. Riwayat Kasus Subjek 2 

 Berdasarkan hasil pengisian skor EPDS yang diisi oleh subjek II, subjek II 

memiliki skor sebesar 20, yang memiliki arti bahwa subjek mengalami depresi pasca 

melahirkan. Subjek juga bercerita bahwa subjek menyadari dirinya mengalami 

depresi pasca melahirkan setelah melakukan konsultasi dengan salah satu psikiater di 

Denpasar pasca ia melahirkan. 

 Awal pertemuan subjek dengan suami adalah ketika subjek dan suami 

menjalani pendidikan di Surabaya, namun berbeda universitas. Subjek dan suami 

adalah teman berkumpul, karena sama-sama berasal dari Bali. Akhirnya, subjek dan 

suami menjalin hubungan selama 2 tahun, dan subjek mengakui bahwa subjek sudah 

tinggal bersama suami sejak pacaran. Subjek juga mengakui bahwa dengan 

pilihannya tersebut, akan ada konsekuensi yang ia dapatkan, yaitu kehamilan di luar 

pernikahan.  

 Akhirnya subjek menikah pada tahun 2010, saat subjek menginjak semester 8 

pada perkuliahannya. Subjek mengatakan bahwa pernikahan adalah salah satu hal 

terberat dalam hidupnya. Subjek mengakui bahwa dirinya memang membayangkan 

menikah di usia muda karena gaya hidup yang dimiliki di Surabaya bersama suami. 

Subjek dengan suami memiliki perbedaan usia berjarak 1 tahun, dan usia suami lebih 

muda daripada subjek. Pernikahan subjek dengan suami berlangsung di kediaman 
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yang terletak di Denpasar suami menggunakan adat Bali. Dan saat itu, subjek juga 

berpindah keyakinan mengikuti keyakinan yang dianut oleh suami.  

Setelah menikah, subjek dan suami kembali ke Surabaya, karena subjek akan 

menyelesaikan masa studinya, begitupun suami subjek. Menurut subjek, suami 

subjek adalah seseorang yang cukup dewasa, namun memiliki sifat acuh, serta 

pembawaan yang santai, hal tersebut berbeda dengan diri subjek yang cukup moody 

dan sensitif. Setelah subjek dan suami selesai menyelesaikan masa studi mereka, 

subjek dan suami tinggal bersama dengan orangtua suami subjek di Malang. Saat itu 

orangtua suami subjek memiliki profesi sebagai dokter di Malang, sehingga subjek 

dan suami memutuskan untuk tinggal di Malang sampai subjek melahirkan.  

Respon pertama subjek terhadap kehamilannya adalah kaget, tidak memiliki 

rasa senang. Hal ini diungkapkan subjek karena kehamilan yang ia dapatkan di luar 

pernikahan. Subjek memang membayangkan bahwa dengan gaya hidup yang ia 

miliki saat berkuliah akan memberikan dampak adanya kehamilan di luar pernikahan, 

akan tetapi subjek tidak membayangkan dengan pernikahan yang akan subjek jalani. 

Subjek tidak berpikir jauh mengenai kehidupan pernikahan. Pada saat itu, subjek 

merasa bahwa ia mampu untuk merawat anaknya sendiri tanpa harus terikat dalam 

pernikahan, namun kekasih subjek merasa bertanggung jawab, sehingga kekasih 

subjek memutuskan untuk merawat anak bersama dengan melangsungkan 

pernikahan. Hal yang membuat subjek sedih pada saat itu adalah bukan kehamilan 

yang ia alami, akan tetapi karena keharusan menikah, hal tersebutlah yang membuat 
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kehamilan tersebut tidak ia inginkan. Subjek tidak menginginkan kehidupan ke depan 

setelah pernikahan, ia mengungkapkan bahwa tanggung jawab setelah pernikahan itu 

cukup berat.  

Hal ini dikarenakan kehidupan setelah pernikahan adalah subjek dan suami 

akan tinggal bersama orangtua beserta keluarga besar suami di Bali, setelah proses 

melahirkan. Kehidupan subjek yang awalnya bebas, dan jarang dikekang oleh 

orangtua subjek, maka setelah menikah subjek merasakan berbagai perbedaan. 

Subjek harus menyesuaikan diri dengan orang lain, dengan suami, orangtua suami, 

beserta saudara suami, kakek nenek, dan om maupun tante suami. Setelah menikah, 

subjek juga menyesuaikan peran baru sebagai seorang istri. Hal tersebut adalah hal 

baru bagi subjek, seperti menyiapkan makanan bagi suami, menyetrika baju, dan 

sebagainya, sebelum menikah subjek mengakui bahwa hal tersebut dapat ia lakukan 

di laundry saja.   

 Peran baru yang dialami subjek tidak hanya sebagai seorang istri dan 

menantu, akan tetapi juga sebagai seorang ibu. Pada waktu itu subjek direncanakan 

akan melahirkan pada tanggal 17 Juni, akan tetapi melewati 2 hari dari hari rencana 

melahirkan, subjek belum mengalami kontraksi. Pukul 9 malam waktu setempat, air 

ketuban subjek pecah dan dibawa ke ruang bersalin. Saat dicek di ruang bersalin, 

subjek baru mengalami bukaan 3. Akhirnya, mertua subjek memutuskan agar subjek 

diinduksi, untuk mempercepat bukaan subjek. Subjek yang mengetahui hal tersebut 

sempat marah terhadap suami, dan bertengkar. Akhirnya pukul 9 malam hingga 12 
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malam, subjek diinduksi. Pada proses tersebut, subjek sempat mengalami kehabisan 

oksigen, sehingga subjek harus diberikan alat bantu pernafasan, dan dengan bantuan 

suster, suster membantu mendorong bayi agar bisa keluar.  

 Subjek merasa cukup lega setelah ia dapat melahirkan secara normal. Subjek 

mengatakan bahwa salah satu tugasnya sudah selesai. Setelah proses persalinan 

tersebut, subjek tidak langsung menggendong dan menyusui bayi, karena subjek 

merasa sangat lelah dan lapar pasca melahirkan. Akhirnya bayi subjek dibawa oleh 

suster dan diberikan susu formula. Keesokan harinya, pada siang hari, setelah subjek 

merasa cukup siap untuk menggendong bayi, maka suster memberikan bayi kepada 

subjek. Dan saat mencoba untuk menyusui, asi subjek tidak mau keluar. Setelah 

mengetahui hal tersebut, mulai terdengar omongan dari pihak luar yang mengatakan 

seharusnya bayi setelah melahirkan itu mau menyusui, berbagai pembicaraan 

mengenai mengapa bayi subjek tidak mau menyusuipun muncul, sehingga hal 

tersebut membuat subjek stres.  

 Subjek bercerita pada suami, mengenai kegelisahannya akan hal tersebut, 

akan tetapi karena suami juga adalah seorang ayah baru, suami juga tidak bisa 

membantu. Subjek mengatakan bahwa pengaruh dari luar cukup besar dan hal 

tersebut membuat subjek menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Subjek menyalahkan 

diri sendiri akibat adanya harapan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi, seperti hal menyusui setelah melahirkan. 
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 Setelah usia anak 2 bulan, subjek dan suami pindah ke Bali dan tinggal 

bersama kakek nenek suami. Hal ini dikarenakan kondisi finansial subjek dan suami 

yang belum mampu untuk memiliki rumah sendiri. Dalam budaya Bali, rumah yang 

dimiliki oleh orang Bali akan ditinggali oleh keluarga besar, sehingga subjek tinggal 

bersama kakek nenek suami, om, tante, maupun saudara suami, namun berbeda 

kamar.  

Pada saat anak subjek menginjak usia 2 tahun, subjek memutuskan untuk 

bekerja. Subjek bekerja sebagai guru sekaligus terapis bagi anak berkebutuhan 

khusus di salah satu sekolah swasta Denpasar. Setiap pagi subjek akan berangkat 

bekerja, dan subjek akan menitipkan anaknya kepada ibunya yang tinggal di 

Denpasar, kemudian berangkat bekerja. Setelah sore subjek selesai bekerja, maka 

subjek akan menjemput kembali anaknya, dan kembali pulang ke rumah. Hal tersebut 

bertahan selama beberapa bulan saja. Karena subjek merasa cukup lelah, harus 

mengurus anak dan bekerja serta gaji yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga, maka subjek memutuskan untuk berhenti bekerja.Akhirnya setelah 7 bulan 

bekerja, subjek memutuskan untuk berhenti dan fokus pada kehidupan 

pernikahannya.  

Bagi subjek, menikah adalah beradaptasi dengan keluarga besar suami, juga 

beradaptasi dengan tradisi beserta ritual yang dimiliki oleh keluarga besar. Dalam hal 

ini, subjek juga beradaptasi dengan adat istiadat Bali, atau yang dikenal dengan awig-

awig. Karena subjek bukan berasal dari lingkungan dengan tradisi Bali, maka 
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penyesuaian dengan tradisi dan keluarga besar suami merupakan fase terberat yang 

dialami subjek. Hal tersebut cukup membuat subjek tertekan dan keadaan semakin 

diperparah dengan adanya konsep diri negatif yang dimiliki subjek semakin membuat 

subjek mengalami perubahan mood dan sensitif.  

Subjek mulai menyadari dirinya mengalami depresi pasca melahirkan setelah 

keluar dari rumah sakit. Berdasarkan hasil skala EPDS yang diisi subjek, subjek 

menunjukkan gejala ia menyalahkan diri sendiri, kadang-kadang merasa cemas tanpa 

alasan yang jelas, kadang-kadang merasa tidak bisa mengatasi masalah dengan baik, 

mengalami susah tidur karena subjek selalu berpikiran bahwa jika ia tidur ia tidak 

bisa mendengar tangisan anaknya. Subjek juga cukup sering menangis hampir setiap 

waktu, dan cukup sering berpikir untuk melukai diri sendiri.  

Setelah subjek melukai diri sendiri, subjek menyadari bahwa dirinya berada 

pada fase paling bawah dalam hidupnya. WP mengira setelah ia melukai dirinya, WP 

akan mendapatkan perhatian dari suami, namun suami subjek malah menjauh., dan 

membuat orang di sekitar subjek tidak mempercayai WP. Suami subjek tidak 

mempercayai bahwa subjek dapat menjaga dirinya sendiri dan menjaga anaknya. 

Akhirnya, konflik tersebut tidak terselesaikan, karena suami juga menutup 

komunikasi dengan WP setelah kejadian tersebut.  

Karena konflik tersebut tidak kunjung selesai, dan subjek tidak bisa 

mendengarkan nasehat orang lain, subjek merasa bahwa ada permasalahan pada 

kognitifnya, sehingga WP memutuskan untuk ke psikiater tanpa sepengetahuan 
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suami. WP merasa ia depresi, tidur tidak nyenyak, badan sangat lelah, serta pikiran 

kacau. Setelah proses wawancara, psikiater memberikan diagnosa bahwa subjek 

mengalami postpartum depressionkarena adaptasinya terhadap berbagai peran dan 

lingkungan baru membuat ia mengalami krisis percaya diri. Akhirnya, psikiater 

memberikan obat antidepresan agar subjek mampu untuk tidur nyenyak dan 

mengurangi sikap impulsifnya.  

WP mengakui sejak menkonsumsi obat, WP merasa lebih bisa mengontrol 

emosi, tidak impusif, dan tidur menjadi lebih nyenyak setelah mengkonsumsi obat 

tersebut. Tapi hal tersebut tidak menjadikannya tergantung pada obat tersebut. 

Perubahan yang dirasakan adalah subjek jadi lebih mengontrol cara bicaranya, dan 

mengontrol diri, hal tersebut membuat komunikasi antara subjek dan suami menjadi 

lebih baik.  

Setelah suami mengetahui bahwa WP mengalami depresi pasca melahirkan, 

perhatian suami menjadi lebih intens, suami selalu memberi dukungan terhadap WP 

untuk menghadapi depresinya. Suami mendampuingi dan berusaha untuk 

mendengarkan keluh kesah WP.  

Tema-tema yang telah ditemukan di atas dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kategori dengan memperhatikan kesamaan tema-tema yang ada. Beberapa 

kategori kelompok yang penulis temukan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Kode dan Tema Persepsi Primipara yang Mengalami 
Postpartum Depression terhadap Dukungan Suami pada Subjek 2 (WP) 

No Tema Subordinat Kode Tema Superordinat 
1.  Menyesuaikan diri terhadap adat 

istiadat keluarga suami pasca 
menikah merupakan fase terberat 
dalam kehidupan subjek 

‘Aku menikah ini adaptasinya 
banyak banget, sama suami, 
kan kita pacaran baru 2 tahun, 
habis itu adaptasi punya anak, 
punya bayi, beradaptasi dengan 
mertua, keluarga besarnya, 
terus sama tradisinya, sama 
ritual sehari-harinya, sama 
budayanya, bahkan sama 
makanannya. Karena aku ngga 
biasa makan makanan orang 
bali. Jadi semuanya itu aku 
perlu beradaptasi.’ 
(WP110316: 32) 
 
‘Jadi istilahnya itu aku itu 
nikah dengan 2 hal. Menikahi 
suamiku sama menikahi 
budayanya. Dan yang paling 
susah itu budayanya ini.’ 
(WP110316: 34) 
 
‘Ternyata menikah sama dia 
itu, berarti pindah ke 
rumahnya, which is di 
rumahnya itu ada banyak 
orang. Ada kakeknya, 
neneknya, tantenya, 
keponakannya, adiknya, 
pamannya, bibinya, ya itu yang 
tidak aku bayangkan.’ 
(WP110316: 56) 

Penyesuaian terhadap 
pernikahan 

2. Perasaan ketika hamil ‘Kaget, takut, pokoknya ngga 
ada rasa seneng.’ (WP110316: 
52) 

Riwayat Antenatal 

3. Adanya perasaan cemas ketika hamil ‘Kadang aku bangun tengah 
malem, ngecek perutku masih 
kembung atau ngga, takut tiba-
tiba kempes gitu.’(WP110316: 



116 
 

 
 

68) 
4. Mengetahui mengalami postpartum 

depression 

‘Sejak aku keluar dari rumah 
sakit, itu aku tahu aku depresi.’ 
(WP110316: 90) 

Riwayat Postpartum 
Depression 

5. Mengalami kesulitan tidur lelap pasca 
melahirkan 

‘Cuma kesulitan tidur sih; 
Jadinya ya susah tidur sih, 
ngga nyenyak mau tidurnya.’ 
(WP110316: 103) 
 
‘Iya, karena ngga tau maunya 
dia apa, terus badan itu terasa 
ngawang, padahal makannya 
sudah banyak, tapi tidurnya 
yang ngga nyenyak. Tidur sih, 
Cuma ya nggabisa nyenyak, 
takut kalau nyenyak, dia 
kebangun, terus aku ngga 
nyadar. Jadi aku tidur itu 
sambil mikir, bangun-bangun 
kepala rasanya ngawang.’ 
(WP240316: 14) 

Gejala Postpartum 
Depression 

6. Ketakutan pada objek tertentu, yaitu pada 

bayi subjek 

‘Awal, waktu masih newborn 
iya; Waktu bayi itu kan rentan 
banget ya, jadi aku kayak 
gendong anak tikus itu loh, ini 
mau diapain ya.’ (WP110316: 
105) 

7. Adanya kecemasan berlebihan ‘Ya cemas aku bisa ngga 
ngajarin dia jalan, bisa ngga 
nanti belas asih, bisa ngga 
buatin dia makan, lebih ke itu. 
Pernah juga sama suamiku, aku 
banyakan ngabisin waktu sama 
anak, nanti waktuku buat suami 
gimana, nanti dia mencari 
perhatian di luar gimana.’ 
(WP110316: 107) 

8.  Mengalami kelelahan berlebihan pasca 

melahirkan 

‘Iya, apalagi waktu menyusui, 
full kan, capek. Anak nempel, 
terus asinya disedot terus, sakit. 
Kerasa kok kalau kita belum 

Gejala Postpartum 
Depression 



117 
 

 
 

makan, terus menyusui, sakit.’ 
(WP110316: 113) 
 
‘Ya aku full ASI, terus semakin 
besar kan tangisannya 
berkurang, Cuma aktivitasnya 
yang bertambah, ya tetep aja 
capeknya kerasa.’ (WP240316: 
12) 

9.  Melukai diri sendiri untuk mendapat 

perhatian suami 

‘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) 

10. Adanya keinginan untuk melukai anak ‘Ngga, malah sempet mau aku 
buang. Jadi rasanya pas dia 
menangis itu.’ (WP240316: 6) 
 
‘Iya sudah di rumah, apalagi 
kalau malam gitu, aku udah 
ngantuk banget, dan dia nangis, 
aku bingung mau ngapain, ya 
rasanya pengen buang, supaya 
ngga kedengeran suara 
tangisannya. Ya sampe 
segitunya sih.’ (WP240316: 8) 

11. Mengalami krisis percaya diri akibat 

perubahan fisik pasca melahirkan 

‘Ketakutan itu ada, ketakutan 
tidak diperhatikan lagi oleh 
pasangan karena perubahan 
bentuk badan, bentuk fisik 
karena melahirkan, cuma aku 

Gejala Postpartum 
Depression 
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ngga sampe menyalahkan 
anakku, ngga. Murni karena 
aku, aku blank, menyalahkan 
diri sendiri, sampe nggabisa 
jaga badan, merawat diri, takut 
buat kehilangan, jadi caraku ya 
waktu itu melukai diriku sendiri 
untuk mencari perhatian 
suami.’ (WP240316: 16) 

12. Terganggunya sexual relationship   ‘Ya itu sih, kalau sexual 
relationship itu jelas ngaruh lah 
ya, aku lagi capek, lelah fisik, 
terus pikiranku banyak, gimana 
ni cara merawat bayi kecil yang 
rewel ini, yang nangis, jadi 
ngga fokus ke suami. 
Jangankan sexual relationship, 
komunikasi aja kita buruk, 
meledak-ledak gitu, jadi ya bisa 
digambarkan sexual 
relationshipku tidak baik. 
Karena komunikasi kamipun 
tidak berjalan lancar, dan 
nggabisa, ngga nyaman 
hubungan seksual itu, karena 
secara fisik tidak mampu, 
maksudnya capek aja terus, 
secara pikiran tidak fokus, jadi 
secara suasana juga tidak 
mendukung untuk berhubungan 
seksual. Soalnya bayinya juga 
suka nangis, minta digendong 
aja, minta ASI aja.’ 
(WP240316: 34) 

13. Muncul rasa tidak percaya suami 

terhadap subjek 

‘Respon yang aku dapat itu 
tidak sesuai dengan harapan, 
harapanku kan setelah aku 
melakukan hal tersebut, aku 
dapat perhatian yang sama 
seperti dulu yang aku inginkan. 
Ternyata ngga, suamiku malah 
semakin menjauh, dan itu 

Dampak Postpartum 
Depression 
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malah memperburuk suasana. 
Terus awalnya aku ngga 
percaya diri, sekarang malah 
orang lain yang ngga percaya 
sama aku. Suamiku ngga 
percaya bahwa aku bisa 
menjaga diriku sendiri, dan 
kemungkinan juga aku bisa 
melukai anakku. Akhirnya 
malah semakin rumit, 
konfliknya bukan malah selesai, 
malah makin parah.’ 
(WP240316: 18) 

14. Tidak ada komunikasi antara subjek dan 

suami 

‘Karena setelah kejadian itu, 
kami sama sekali ngga bicara, 
semua bertambah parah. 
Awalnya kami masih ada 
ngomong nih, masih ada 
percakapan. Setelah kejadian 
ini, dia marah, kecewa.’ 
(WP240316: 20) 

15. Fisik subjek belum siap untuk 

menghadapi kelahiran hingga 

merawat anak 

‘Habis itu peran sebagai ibu itu 
ya juga secara fisik kayaknya 
waktu itu aku belum siap, 
karena harus begadang.’ 
(WP110316: 42) 

Faktor biologis 
penyebab postpartum 
depression 

16. Tinggal dengan keluarga besar suami 
memicu munculnya perasaan tertekan 
pada subjek 

‘Terus yang paling susah itu 
peran sebagai menantu dan 
orang baru di rumah suami. 
Karena kan kita masih hidup 
numpang nih, bener-bener 
numpang, jadi listrik, air, terus 
bahan masak makan sehari-hari 
itu juga masih nebeng gitu. Jadi 
apa ya, aneh aja, apalagi 
keluarganya ini keluarga besar 
dan semua itu orang baru di 
mataku. Jadi aku itu 
menyesuaikannya banyak 
banget. Susah.’ (WP110316: 
42) 

Faktor sosial 
menyebabkan 
postpartum 
depression 
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17. Adanya ketidakmampuan subjek untuk 

menanggapi masukan sebagai hal 

yang positif terhadap dirinya 

‘Nah dari situlah mulai masuk 
influence-influence yang ngga 
menurutku, aduh, jadi misalnya 
ini, kan seharusnya bayi itu 
menyusui, tapi bayiku nggamau 
sama putingku. Akhirnya 
macem-macem dibilang, 
putingku kecillah, aku ngga 
rajin mijit payudara, sehingga 
dia air susunya tidak 
terangsang, akhirnya terpaksa 
bayiku dikasih sufor. Terus aku 
browsing, kenapa ibu gagal 
menyusuilah, akibatnya apa, 
nah mulai dari situ aku stres.’ 
(WP110316: 84) 
 
‘Iya, komentar-komentar 
negatif, dan aku orangnya 
memang sensitif kan. Mungkin 
maksudnya mereka memberi 
saran, memberi masukan, 
karena mereka kan lebih tua, 
lebih punya pengalaman, tapi 
akunya ini kan emang sensitif 
banget, jadi aku pikir itu 
mereka nyalahin aku.’ 
(WP110316: 86) 

Faktor psikologis 
menyebabkan 
postpartum 
depression 

18. Pengalaman pertama sebagai ibu 

membuat subjek tertekan 

‘Iya, dan yang paling terasa itu 
waktu anak sakit. Stresnya 
banget, sebenernya sakit flu 
biasa, tapi kita lebay karena, 
yah namanya anak manusia ya, 
jadinya pilek sedikit aja, kita 
khawatir, ngga pup aja, itu ya 
khawatir banget, apalagi kan 
bayi bisanya nangis ya, kalau 
dia bisa ngomong, ya jadi tau 
maunya apa. Ini owek-owek 
aja.’ (WP110316: 96) 

Faktor pengalaman 
(primipara) 
menyebabkan 
postpartum 
depression 

19. Suami membantu mencari informasi ‘Kalau suamiku sih dukung-
dukung aja, dia malah 

Dukungan 
informasional  
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mengenai kehamilan maupun 

perkembangan anak serta membatasi 

informasi yang buruk dari luar 

membatasi informasi yang 
masuk. Dia tau aku itu 
orangnya pemikir kan, jadi 
kalau misalnya anakku berat 
badannya ngga sesuai sama 
tabel berat bada, aku stres, aku 
baca itu kenapa, dia malah 
nggasuka, dia bilang ya jalanin 
aja.’ (WP110316: 58) 
 
‘Ya dia itu bantuin googling,…’ 
(WP110316: 94) 

20. Adanya pujian dari suami kepada subjek 

selama hamil  

‘Ya malah aku disuruh hamil 
terus. Karena jadinya gendut, 
soalnya kalau biasanya aku 
kurus. Ya tetep perhatian, 
malah tambah perhatian kok.’ 
(WP110316: 60) 

Dukungan 
penghargaan 

21. Suami memberikan perhatian yang lebih 

kepada subjek ketika hamil hingga 

pasca melahirkan 

‘Iya sih lebih perhatian. Karena 
kan aku orangnya nggabisa 
diem, jadi hamil pun aku masih 
jalan-jalan sendiri, nyetir 
sendiri. Jadi ya paling nanya-
nanya aja, ngga berlebihan.‟ 
(WP110316: 66) 
 
‘Iya, padahal sebelumnya itu 
sempat berantem, pas 
malemnya. Karena aku 
nggamau diinduksi. Karena aku 
baca di internet, induksi itu 
sakit, induksi itu ngga enak.’ 
(WP110316: 80) 
 
‘Karena dasarnya pikiranku 
gitu, jadi ya dia cuma bisa 
bantu ngelus-ngelus, 
nyemangatin.’ (WP110316: 94) 
 
‘Iya, heem, selalu ada saat aku 
butuhin.’ (WP110316: 118) 

Dukungan emosional  



122 
 

 
 

22. Suami menemani dan membantu subjek ‘Iya ditemenin, karena 
ritualnya habis check up pasti 
jalan-jalan.’ (WP110316: 74) 
 
‘Ya pasti ngajak jalan-jalan, 
pokoknya keluar dari tempat 
dimana aku merasa tidak 
nyaman, makan es krim.’ 
(WP110316: 127) 
 
‘Iya, seperti ganti, mandiin, 
mengganti popok, gendongin, 
tidurin.’ (WP110316: 131) 
 
‘Udah dibantuin suami,’ 
(WP240316: 10) 
 

Dukungan 
instrumental 

23. Adanya konsep diri negatif yang 

membuat subjek memandang orang 

lain secara pesimis 

‘Karena itu, setiap omongan 
orang yang masuk, aku 
menganggap bahwa itu bukan 
masukan, tetapi kritikan, dan 
aku tidak bisa menerima kritik. 
Responku terhadap kritik itu 
negatif, negatifnya itu aku jadi 
menyalahkan diriku sendiri. 
Kenapa ya kok kayak gini, 
kayak gitu, apalagi aku megang 
bayi baru lahir kan, jadi sambil 
gendong sambil mikir omongan 
orang. Dan aku itu orangnya 
berusaha untuk meminimalkan 
omongan orang, apalagi yang 
langsung ngomong di depanku.’ 
(WP110316: 90) 
 
‘Ya pasti, aku kan orang 
negative thinker, selalu 
memikirkan hal negatif, 
jangankan membayangkan, dia 
berperilaku yang berbeda 
sedikit saja, aku sudah judge, 
ngga mendukung gitu loh. Nah 

Faktor penerima 
mempengaruhi 
persepsi 
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itulah, pikiran-pikiran itu yang 
kupelihara.’ (WP240316: 28) 

24. Situasi di luar rumah tangga subjek 

mempengaruhi persepsi pada 

dukungan suami 

‘Kalau suamiku itu orangnya 
santai, cuma menurutku apa 
yang dia lakukan itu ngga 
cukup membantu, maksdunya 
terlalu besar, apa ya, serangan 
dari luar, hal yang harus aku 
pelajari itu banyak banget. Dan 
dia bantu, Cuma itu ngga 
terlalu nolong, karena lebih 
banyak hal yang lebih besar di 
sana ketimbang rumah 
tanggaku sendiri’ (WP110316: 
34) 

Faktor situasi 
mempengaruhi 
persepsi 

25. Karakteristik dari suami mempengaruhi 

persepsi subjek 

‘‘Suamiku itu dibilang dewasa 
juga ngga, dia orangnya cuek, 
santai.’ (WP110316: 36) 
 
‘Dengan dia menjadi 
pendengar yang baik saja itu 
sudah cukup sih, aku ngeluh, 
aku marah, dia diem  dan duduk 
diam mendengarkan itu sudah 
cukup ya, dan tidak terpancing 
emosinya atau membalikkan 
kata-kataku, itu sudah cukup.’ 
(WP110316: 133) 
 
‘Dia tidak menuntut dan tidak 
marah, jadi memang 
komunikasi dari pihak aku yang 
jelek, itu memperkeruh 
suasana.’ (WP240316: 36) 

Faktor objek sasaran 
mempengaruhi 
persepsi 

26.  Suami adalah sosok terdekat subjek  ‘Suami. Ya dia pasti merespon 
dan memberi feedback.’ 
(WP110316: 121) 
 
‘Cuma aku pasti cerita ke 
suamiku sendiri kalau aku 
stres.’ (WP110316: 125) 
 

Persepsi positif 
terhadap dukungan 
suami 
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‘Kalau sampai dia ngga 
mendukung aku, kayaknya 
bukan depresi lagi deh, tapi aku 
udah jadi pasien tetapnya 
psikiater. Syukurnya sih ngga 
ya, dan aku bisa percaya 
suamiku.’ (WP240316: 28) 
 
‘Tahu banget. Aku bilang dan 
cerita, dan sikapku yang seperti 
ini pastilah juga sudah 
menganggu hidupnya dia. 
Makanya dia tahu kalau aku 
stres, depresi. Cuma dia ya 
ngga pernah nyaranin apa-apa. 
Tapi, ya dia selalu, ya bentuk 
responnya dia, mendukung sih, 
ya dia ngasih aku perhatian, 
dimana waktu itu aku selalu 
merasa kurang, dan pas aku 
lebih baik, kalau memang 
selama ini yang dia kasih ini 
sudah cukup sebagai suami, 
Cuma memang akunya aja yang 
belum bisa beradaptasi, 
mengontrol diri.’ (WP240316: 
30) 
 
‘Cuma sekarang setelah semua 
membaik, aku merasa 
perhatiannya dia sangat besar, 
akunya aja yang tidak paham.’ 
(WP240316: 36) 

4.3.1.3. Deskripsi Penemuan Subjek 3 

1. Gambaran dan Profil Subjek 3 

 Nama   : EN 

 Tanggal Lahir  : 23 November 1994 

 Usia   : 22 tahun 
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 Lama Perkawinan : 1 tahun 4 bulan 

 Pekerjaan  : Mahasiswi 

 Usia Anak  : 11 bulan 

 Agama   : Islam 

Profil Subjek 

 EN adalah ibu muda yang masih berusia 21 tahun dan masih aktif berkuliah di 

salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. EN lahir di Surabaya pada tanggal 21 

November 1994. EN memiliki rambut panjang melebih bahu dan berwarna hitam, 

berkulit sawo matang, memiliki tinggi sekitar 160 cm dan berat badan sekitar 55 kg. 

sehari-harinya untuk beraktivitas EN memakai kacamata.  

 Subjek merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Subjek memiliki 2 kakak 

perempuan dan 1 kakak laki-laki. Subjek memiliki jarak usia yang cukup jauh dengan 

kakak-kakaknya. Jarak usia subjek dengan kakak terakhir subjek terpaut belasan 

tahun. Kakak pertama subjek belum menikah saat ini dan bekerja di Jakarta. 

Sementara kakak kedua dan ketiga subjek tinggal di Balikpapan. Kakak kedua subjek 

telah menikah dan memiliki 3 anak, sementara kakak ketiga subjek belum menikah. 

Jadi, saat ini di Surabaya, subjek tinggal bersama kedua orangtuanya beserta suami 

dan anak subjek. Kedua orangtua subjek sudah pensiun semenjak subjek di bangku 

SD. Dan sejak 5 tahun terakhir ayah subjek mengalami sakit stroke, sehingga subjek 

merasa bertanggungjawab untuk merawat ayahnya.  
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 Subjek merasa karena dia adalah anak terakhir, subjek menjadi tidak memiliki 

pendirian yang tetap. Subjek harus bertanya kepada saudara atau suami terlebih 

dahulu jika ingin memutuskan sesuatu. Subjek mengakui bahwa dia adalah orang 

yang ceroboh, akan tetapi penurut. Jika subjek menemukan hal yang ia sukai, maka ia 

mampu mengkomunikasikan hal yang disuka dengan baik. Subjek juga memiliki hobi 

memasak.  

 Ketika ia diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri Surabaya, ia 

juga mendaftar kuliah di salah satu sekolah tinggi memasak di Surabaya. Selama 1 

tahun subjek menjalani 2 kuliah, saat pagi ia kuliah memasak, kemudian sore hingga 

malam EN akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri tersebut. Bidang 

memasak yang ditekuni subjek adalah pastry.  

 EN dan suami pertama kali bertemu ketika mereka bersekolah di SMA yang 

sama. Awalnya suami EN merupakan pacar dari teman sebangku EN, dan sejak itu 

EN dan suami saling mengenal. Kemudian perkenalan mereka semakin dekat ketika 

EN dan suami tergabung dalam satu kelompok yang sama untuk persiapan olimpiade 

nasional. Sejak saat itu, EN dan suami berpacaran hingga memasuki bangku 

perkuliahan pada fakultas dan jurusan yang sama di salah satu perguruan tinggi 

negeri Surabaya. 

EN dan suami menikah pada tanggal 28 Oktober 2014 ketika EN dan suami 

masih menginjak semester 5. Sebelum menikah subjek dan suami sempat putus, 
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karena pertengkaran mengenai bisnis yang mereka jalankan. Saat ini subjek telah 

dikaruniai seorang anak perempuan berusia 11 bulan.  

2. Riwayat Kasus Subjek 3 

 Berdasarkan hasil pengisian skor EPDS yang diisi oleh subjek 3, subjek 3 

memiliki skor sebesar 18, yang memiliki arti bahwa subjek cenderung mengalami 

postpartum depression.  

 Hal ini diawali ketika subjek mengetahui bahwa dirinya hamil di luar 

pernikahan. Subjek mengira bahwa dirinya mengalami sakit lambung, karena subjek 

memiliki riwayat penyakit tersebut. Subjek memeriksakan diri ke rumah sakit, dan 

ketika itu ia diberitahu bahwa tengah mengandung 2 bulan. Setelah itu subjek 

berusaha menghubungi B untuk datang ke rumah sakit. Pada waktu itu subjek dan B 

sebenarnya sudah putus akibat pertengkaran yang terjadi antar keduanya.  

 Ketika B ditelepon, B memberikan tanggapan dengan nada meninggi. 

Keesokan harinya B datang ke rumah sakit dan sikapnya terhadap subjek berubah. 

Saat ditanyai mengapa berubah menjadi melunak, B mengakui bahwa dirinya 

semalam sangat panik ketika diberi kabar seperti itu. Saat B datang ke rumah sakit, 

terdapat orangtua dari subjek, dan bertanya mengenai pertanggungjawaban B. 

Keputusanpun diambil B dan subjek untuk menikah.  

 Ketika ibu B mengetahui bahwa EN mengandung, ibu B sempat meminta 

subjek untuk melakukan aborsi. Akan tetapi EN menolak untuk aborsi. 

Pernikahanpun berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2014. Sebenarnya EN cukup 
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sedih ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil di luar pernikahan, EN takut 

membuat sedih kedua orangtuanya. Akan tetapi, kedua orangtuanya memberi 

dukungan padanya untuk mempertahankan kandungan tersebut. Dan melihat kondisi 

papanya, EN juga memiliki keyakinan untuk mempertahankan kandungan itu. 

 Penyesuaian pasca menikah diakui EN sebagai fase terberat. EN mengakui 

bahwa cukup susah untuk menyesuaikan diri pada pernikahan, karena pada 

pernikahan bukan lagi aku kamu, tetapi kita, begitu katanya. Pasca menikah EN dan 

suami tinggal di rumah orangtua EN, meskipun suami sempat menolak pada awalnya. 

Keputusan untuk tinggal di rumah orangtua EN adalah karena kondisi ayah EN yang 

tidak begitu sehat, sehingga EN merasa bertanggung jawab untuk merawat ayahnya, 

begitupun kakak-kakak EN memintanya untuk tetap tinggal di rumah meski EN 

sudah menikah.  

Pada bulan Desember setelah pernikahan, EN sempat kabur dari rumah 

bersama suami. EN mengaku cukup tertekan dengan kondisi di rumah pada waktu 

itu. Ayah EN memiliki watak yang cukup keras, sehingga membuat ibu subjek 

menjadi marah-marah di dalam rumah, kondisi tersebut membuat EN memutuskan 

untuk pergi dari rumah. Hal tersebut membuat EN sering menangis tiba-tiba, kondisi 

tersebut semakin diperparah dengan perilaku suami yang menurut EN sudah 

melewati batas, sehingga pada awal pernikahan menimbulkan kondisi stres pada EN.  

Mendekati masa melahirkan, EN memutuskan untuk pulang ke rumah. namun 

suami EN tidak ikut, karena masih tidak mau pulang ke rumah. Suami EN masih 
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tinggal di salah satu rumah teman mereka. Beberapa bulan setelah itu, ayah dan ibu 

subjek harus ke Balikpapan karena urusan keluarga. Setelah mengantar kedua 

orangtua subjek ke bandara, subjek merasakan sakit pada perutnya, sehingga subjek 

memutuskan untuk ke rumah sakit ditemani suami. Setelah sampai di ICU, subjek 

mengalami bukaan dan kontraksi hanya selama 2 jam. Proses persalinan subjek dapat 

dikatakan berjalan dengan lancar. 

Ketika EN sudah menjadi ibu, ada berbagai perasaan yang muncul, seperti 

rasa cemas, khawatir, maupun menyalahkan diri sendiri. EN berpikir apakah dirinya 

mampu untuk menjadi ibu yang baik, dan membesarkan anaknya. EN 

mengungkapkan bahwa menjadi seorang ibu muda adalah sebuah hal yang kompleks, 

karena jika ingin melakukan sesuatu, EN harus memikirkan anaknya. Perasaan 

tersebut memberikan situasi yang menekan terhadap subjek. 

Kondisi tertekan tersebut semakin dirasakan ketika ayah subjek kondisinya 

semakin lemah, namun tetap memiliki watak yang keras, di saat bersamaan bisnis 

yang dijalani subjek juga sedang terhenti, sehingga menimbulkan rasa jengkel dari 

suami terhadap subjek. Kondisi menekan lainnya yang dihadapi subjek adalah 

tekanan dari kakak-kakak subjek yang memintanya untuk memenuhi keperluan 

ayahnya tanpa menanyakan kesanggupan subjek terlebih dahulu. Ketika itu pun 

subjek merasa bahwa suaminya tidak membantunya, karena akhir-akhir ini 

komunikasi antar keduanya sedang tidak baik.  



130 
 

 
 

Akibat hal tersebut, subjek sering menangis, mengalami kelelahan berlebih, 

serta konsentrasi yang mengalami penurunan. Hal tersebut terkadang membuat 

subjek marah dan ingin melukai diri dengan cara memukul dirinya sendiri. Subjek 

juga pernah menyalurkan amarahnya terhadap anak dengan cara menyentak anak, 

namun sekarang ketika subjek marah, subjek menitipkan anaknya kepada ibunya, dan 

mengurung diri di kamar hingga amarahnya redam.  

EN merasa bahwa dirinya sedang berjuang sendirian dalam menghadapi masa 

depresi pasca persalinan. Dukungan yang diberikan oleh suaminya dianggap hanya 

ada di awal masa pasca persalinan. Setelah itu tidak ada dukungan maupun bantuan 

yang diberikan suaminya terhadapnya.  

Tabel 4.4 Kode dan Tema Persepsi Primipara yang Mengalami 
Postpartum Depression terhadap Dukungan Suami Subjek 3 (EN) 

No Tema Subordinat Kode Tema Superordinat 
1.  Mengalami kesusahan dalam 

menyesuaikan diri pasca menikah 

‘Susah ya. Karena kalau 
menikah itu kan ngga ada aku 
kamu, tapi adanya kita. Ya agak 
susah sih. Awal pernikahan itu 
agak susah. Dulu aku sempet 
kabur dari rumah.’ (EN120416: 
50) 
 
‘Ya terasa berat. Yang paling 
berat ya itu tadi, kita sebagai 
istri harus mengalah’ 
(EN220416: 78) 

Penyesuaian diri 
pasca menikah 

2. Menyesuaikan diri terhadap peran 

baru, yaitu seorang ibu 

‘Kalau menjadi istri ya biasa 
aja sih, kayak pacaran, Cuma 
kita tidur bareng, kemana-mana 
bareng. Kalau jadi ibu itu lebih 
kayak kamu itu melakukan 
sesuatu sudah bukan untuk 
dirimu sendiri tapi untuk 

Penyesuaian diri 
menjadi seorang ibu 
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anakmu. Jadi kayak hidupku itu 
sudah tak serahkan ke anakku.’ 
(EN2201416: 84) 
 

3. Ada rasa cemas ketika hamil hingga 

melahirkan 

‘Iya, ada sih perasaan kayak 
gitu. Aku aja belum mampu, 
bisa ngga ya membesarkannya.’ 
(EN120416: 72) 
 
‘Kalau khawatir pasti iya ya, 
masalah biaya, makanya aku 
juga ini lagi kayak mengejar 
sesuatu tapi ngga dapet dapet, 
ya capek. Ya aku lagi di tahap 
itu sebenernya.’ (EN220416: 
38) 

Gejala Postpartum 
Depression 

4. Menangis pasca melahirkan ‘Pernah sih nangis sampe jam 2 
pagi, tapi akhirnya bisa 
diatasin.’ (EN120416: 112) 
 
‘Aku yang ngelahirin kok ngga 
disayang kayak gitu?. Ya sampe 
nangis. Ya itu emosional banget 
sih.’ (EN120416: 132) 

Gejala Postpartum 
Depression 

5. Melampiaskan rasa marah kepada 

anak 

‘Jadi sempet beberapa hari 
kemaren dia main, dan dia 
jatuh, aku mimikin sambil 
marahin dia. Aku sempet 
merasa ngga fair gitu sih, kayak 
suamiku itu kok lebih sayang ke 
adek.’ (EN120416: 130) 
 
‘Dulu aku sempet pernah agak 
marah, aku sedikit sentak dia,’ 
(EN220416: 42) 

Gejala Postpartum 
Depression 

6. Nafsu makan berkurang setelah 

melahirkan 

‘Iya ada berubah. Aku jadi 
ngga nafsu makan. Kalau 
suamiku bilang metabolismeku 
itu kurang. Aku kok malah ngga 
nafsu makan sama sekali 
setelah melahirkan.’ 
(EN120416: 138) 

Gejala Postpartum 
Depression 
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7. Mudah lelah setelah melahirkan ‘Mudah capek itu iya, kayak 
tadi naik tangga aja, rasanya 
capek banget. Terus di kampus 
juga, naik 2 lantai aja udah 
ngos-ngosan.’ (EN120416: 140) 

Gejala Postpartum 
Depression 

8.  Kurang konsentrasi pasca melahirkan ‘Ya kadang suka gagal fokus 
sih, jadi kurang konsentrasi 
dalam beberapa hal.’ 
(EN120416: 142) 

Gejala Postpartum 
Depression 

9.  Ada keinginan untuk melukai diri jika 

sudah jenuh  

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

Gejala Postpartum 
Depression 

10. Menyalahkan diri sendiri pada awal 

kelahiran 

‘Em engga sih, ya mungkin 
awalnya begitu.’ (EN220416: 
36) 

Gejala Postpartum 
Depression 

11. Menjadi lebih sensitif pasca melahirkan „Em jadi lebih cengeng sih. 
Kalau ngeliat anakku, dikit-
dikit nangis. Aku ngga percaya 
kalau aku yang ngelahirin, aku 
yang bikin.’ (EN220416: 86) 

Gejala Postpartum 
Depression 

12. Ada ketakutan tersendiri kepada sikap 

suami yang menyebabkan perasaan 

tertekan pada subjek 

‘Pokoknya pas hamil itu aku 
masih kebawa rasa depresi ya, 
ada ketakutan sendiri. Ya itu 
aku takut suamiku sama 
perempuan lain. soalnya kan 
kita masih umur-umur segini. 
Apa ya nemuin chat-chat kayak 
gitu.’ (EN120416: 98) 
 
‘Jadi nama anakku itu diambil 
dari anak yang suamiku suka 
juga di manajemen. Suamiku itu 
suka sejak semester 1. Aku ya 
mikir kamu yang bener aja. 
Nama anakmu dikasih nama itu. 
Itu yang sempet buat aku crash 
dan kepikiran.’ (EN120416: 
100) 

Faktor sosial 
menyebabkan 
postpartum 
depression 
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13. Ketiadaan dukungan suami membuat 

subjek merasa berjuang sendirian 

dalam merawat anak 

‘Jadi echa sendiri dengan 
kesibukannya, suamipun 
begitu.’ (EN220416: 33) 
 
‘Terus aku juga merasa disini 
itu sendirian. Di rumah ini.’ 
(EN220416: 40) 
 
‘Yang kedua, dari suamiku 
sendiri. Ya apa ya, akhir-akhir 
ini itu kayak plain, jadi ya 
kayak datar, aku cerita gini, 
ngomongnya ngga penting. Jadi 
ngerasa sih beberapa bulan 
ini.’ (EN220416: 40) 
 
‘Suamiku sendiri kayaknya 
udah capek, tapi ya dia ngga 
ngomong.’ (EN220416: 40) 
 
‘He engga. Ya itu kali ya dia 
cuek. Ya selama ini aku pendem 
sendiri sih rasa begini.’ 
(EN220416: 46) 
 
„Kalau selama ada aku sih, aku 
semua yang ngurusin ya, kalau 
misalnya pas aku mandi atau 
aku masak ya aku titipin ke dia, 
ya dia bisa kok gantiin popok. 
Sebenernya dia perhatian sama 
anaknya. Ya kalau keliatannya 
ada aku, ya dia biarin aku yang 
ngurusin, kalo aku titipin ke 
dia, baru dia yang urusin. Jadi 
harus ngomong dulu kali ya, 
ngga peka.’ (EN120416: 116) 
 
‘Pasca melahirkan itu sih, aku 
berharapnya dia lebih 
mendukung dalam hal dia juga 
mengurus anak, kayak mandiin, 

Faktor dukungan 
suami mempengaruhi 
terjadinya postpartum 
depression 
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kalau kita pergi, biasanya dia 
kan yang ngeluarin mobil, nah 
dia itu diem di dalem mobil aja, 
aku yang bawa tas sama bawa 
anak. Ya aku berharap dia mau 
lah bantuin.’ (EN120416: 160) 

14. Kondisi keluarga membuat subjek harus 

berada pada situasi yang cukup 

menekan 

‘Kita kadang capek sendiri sih, 
papa kan orangnya keras, jadi 
misal di rumah mau pipis, 
diminta ke kamar mandi tapi 
gasabar mungkin, jadinya 
kayak, yawes pipis disini aja, 
jadinya pipis di lantai. Yagitu 
sih. Kalau memang sudah 
punya orangtua yang sepuh, ya 
sabar aja, apalagi kalau sudah 
demensia. Orang itu harus 
super ekstra sabar.’ 
(EN220416: 16) 
 
‘Tekanan ya pertama, 
keadaanku kan memang ngga 
sama seperti pertama dulu. 
Mamaku jadi suka marah-
marah, ya walaupun bukan kita 
yang kena marah, tapi kan kita 
ngerasa. Jadi pagi-pagi itu 
marah-marah, mau ngga mau 
ya kita kena imbasnya.’ 
(EN220416: 40) 

Faktor lingkungan 
keluarga 
mempengaruhi 
terjadinya postpartum 
depression 

15. Saudara subjek terkadang juga membuat 

subjek dalam kondisi tertekan 

‘Maksudnya gini kayak kakakku 
semua fokusnya ke papaku. 
Kayak masku, kalau masku 
sama papaku itu ya gitu banget, 
misal beli apa, ya langsung 
dibeliin. Terus kayak cha kamu 
kayak gini, kayak gini gini, 
maksudnya kayak gimana ya, 
sebenernya minta tolong tapi 
tidak menanyakan apakah aku 
bisa atau ngga. Kayak aku 
nggapunya pilihan. Aku mau 

Faktor lingkungan 
keluarga 
mempengaruhi 
terjadinya postpartum 
depression 
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ngomong juga ya nggabisa. 
Yaudah tak kerjakan sebisaku, 
ternyata ngga sesuai harapan, 
jadinya marah-marah, ya terus 
aku gimana. Ya itu sih dari 
kakak-kakakku kayak gitu,’ 
(EN220416: 48) 

16. Karakteristik subjek mempengaruhi 

penilaian terhadap suatu dukungan 

‘Aku itu sebenernya suka ngga 
punya pendirian sendiri, 
mungkin karena aku anak 
terakhir ya. Aku takut salah, 
zaman kecil dulu kan aku cukup 
dikerasin sama kakak-kakak, 
salah gini, dimarahin. Jadi 
kadang ngelakuin gini takut 
salah. Makanya kadang aku 
suka tanya suamiku, misalnya 
masalah kerjaan oriflame, hal 
kecilpun begitu.’ (EN120416: 
32) 

Faktor penerima 
mempengaruhi 
persepsi 

17. Kondisi dan situasi dalam keluarga 

mempengaruhi sikap suami dan 

mempengaruhi persepsi subjek 

terhadap suami 

‘Kesibukannya bisa, dia juga 
nggamau, ditambah lagi biaya. 
Kayak kemaren-kemaren aku 
jalan-jalan pengen beli sepatu, 
ya aku feeling guilty gitu sama 
dia. Mau lihat-lihat jalan-jalan 
dulu, ya dia nyindir-nyindir. 
Jadi kan aku nggaenak sendiri. 
Maksudnya kan kalau partner 
kita bisa kasih saran, itu kan 
kita seneng ya. Tapi ya suamiku 
itu nggabisa kayak gitu. 
Nggabisa diajak have fun gitu 
loh anaknya. Ya meskipun dia 
kepala keluarga.’ (EN220416: 
52) 

Faktor situasi 
mempengaruhi 
persepsi 

18. Karakteristik suami mempengaruhi 

penilaian subjek terhadap suami 

‘Yaudah kayak gitu. Suamiku 
kan memang orangnya 
antisosial, ya apa ya, dia emang 
ngga suka untuk berhubungan 
sosial, makanya di rumahku itu 
dia suka stres juga, mamaku itu 

Faktor objek sasaran 
mempengaruhi 
persepsi 
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kan sukanya kayak ‘loh ini 
kayak gini’, ‘ini kan gini’, ‘ini 
tu jam segini sore’, pokoknya 
emang teriak-teriak sih, 
suamiku nggasukanya disitu 
emang. Dan waktu lahiran itu 
dia bilang ‘ya bener sih mama 
papa kamu ke Balikpapan, ngga 
ada yang ngriwuki’.’ 
(EN120416: 28) 
 
„Dia itu perfeksionis banget‟ 
(EN120416: 44) 
 
‘Suamiku itu kan emang 
orangnya cuek sih, jadi merasa 
di rumah itu dia nggapunya 
suara, maksudnya kayak ngga 
punya andil di rumah. Ya 
memang orangya pendiem, ya 
dia merasa aku kan nggapunya 
suara di rumah ini, yaudah. 
Padahal kalo keluargaku kalau 
ngomong itu ya emang ‘tektek’ 
gitu, ya suamiku nggabisa 
kayak gitu. Ya kurang perhatian 
mungkin ya. Jadi ya tiap hari, 
pagi itu sudah keluar ke kantor, 
udah keluar duluan gitu kali ya 
istilahnya.’ (EN220416: 20) 

19. Adanya dukungan emosional pada subjek 

selama hamil hingga melahirkan 

‘Ya aku merasa diayomi, itu 
Cuma bertahan sebulan aja. 
Terus habis itu balik lagi ke 
asal. Ya mungkin karena dia 
juga stres ya, di umur segini 
harus menjadi ayah. Ya kayak 
gitu sih, hanya awalnya aja.’ 
(EN120416: 76) 
 
‘Iya. Jadi dia nemenin di ruang 
bersalin. Dia emang orangnya 
tenang, terus dia bilang, ini pas 

Dukungan Emosional 
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so sweet mode ya ci, kan 
disuruh pegangin tangannya 
kan, aku udah bilang ‘yang 
sakit yang’, terus dia bilang ‘ini 
semua pasti akan berlalu’. Ya 
ditemenin, aku ngeremes dia, 
sampe bajunya aku remek. 
Sambil dielus-elus, itu kejadian 
langka banget. Terus pas udah 
selesai aku diopname kan. Di 
kamar itu kan ada 4 bed, dan 
akhirnya aku 1 bed tidur berdua 
sama suamiku.’ (EN120416: 
124) 
 
‘Kayak kemaren habis kelas, ya 
dia nungguin di depan kelas, ya 
diajak makan. Kalau sayang sih 
mungkin dengan cara dia nyari 
uang. Ya sekarang mungkin 
karena dia belum ada gelar 
sarjana, uang juga belum 
seberapa, jadi yang bisa dia 
jual adalah waktu dan 
energinya. Dia jual itu buat 
masa depan kita.’ (EN120416: 
154) 

20. Adanya bantuan secara langsung bagi 

subjek dari suami selama hamil 

hingga melahirkan 

‘Pokoknya dia nyediain 
uangnya, sama kalau aku minta 
ditemenin, ya ditemenin. Jadi 
kayak check up itu, ya 
ditemenin sama dia. Jadi aku 
searching sendiri tentang 
dokter, aku kan di RS Mitra 
Keluarga Waru, ada IMD nya 
juga, ada info harga aku 
kasihtau dia, dia sanggup apa 
ngga, ya kalo sanggup yawes 
ayo, gitu. Iya dia selalu 
nemenin check up, ngga pernah 
bolong.’ (EN120416: 78) 
 

Dukungan 
Instrumental 
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‘Yaapa ya waktu itu sembelit. 
Sampe masuk IRD mitra 
keluarga sih waktu itu. 
Susternya bilang sih kalau 
penyakitnya ibu hamil itu 
memang sembelit, yang anterin 
malem jam 12 waktu itu ya 
suamiku juga sih’ (EN120416: 
106) 
 
‘Kalau perhatian ke anak sih, 
ya dia lebih kayak presiden kali 
ya, jadi dia mengurusi hal yang 
besar, tapi hal perintilan itu 
ngga. Kayak gas aku perlu beli 
popok, perlu beli susu, ya dia 
beliin.’ (EN220416: 28) 

21. Penilaian subjek terhadap dukungan 

suami 

‘Em, iya, ya gimana ya, kadang 
iya, kadang ngga. Dia kan 
memang memprioritaskan 
pekerjaannya dulu.’ 
(EN120416: 150) 
 
‘Iya sudah pernah, ya aku 
bilang anggap rumah sendiri 
aja. Dia anggap rumah sendiri 
itu Cuma kamarnya doang. Jadi 
bersihin sepatu itu di kamar. 
Karena ya aku sadar sih, dia 
masih muda, masih 20 tahun, 
masih mikir ini-itu, mau sukses, 
tapi dia harus menjadi kepala 
keluarga, all of sudden, 
mungkin pelampiasannya ke 
aku.’ (EN220416: 102) 

Persepsi negatif 
terhadap dukungan 
suami 

22. Harapan subjek terhadap suami ‘Ya, dukung, disupport dalam 
artian minimal nanyain 
kabarlah, dia ikut terlibat 
dalam pengasuhan anak, atau 
dalam keluargaku, terus 
memperbanyak chit chat, 
karena aku sadar aku suka 

Persepsi terhadap 
dukungan suami 
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ngomong yang ngga penting 
kayak apa yang lagi ngehits di 
instagram. Ya seenggaknya 
diiyain aja gitu loh kalau 
memang nggabisa melanjutkan 
komunikasi. Ya jangan dibales 
ngga penting, aku jadi merasa 
kok gini sih. Intinya sih kayak 
gitu. Maksudnya lebih 
perhatian dikit.’ (EN220416: 
88) 
 
‘Pasca melahirkan itu sih, aku 
berharapnya dia lebih 
mendukung dalam hal dia juga 
mengurus anak, kayak mandiin, 
kalau kita pergi, biasanya dia 
kan yang ngeluarin mobil, nah 
dia itu diem di dalem mobil aja, 
aku yang bawa tas sama bawa 
anak. Ya aku berharap dia mau 
lah bantuin.’ (EN120416: 160) 

4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Hasil Analisis Data Subjek 1 

4.4.1.1 Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Postpartum Depression 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis menemukan beberapa 

faktor yang mempengaruhi terjadinya postpartum depression pada subjek.  Faktor 

pertama adalah faktor psikologis. Peralihan seseorang yang sendiri dan kini menjadi 

ada tambahan, yaitu seorang anak membuat subjek yang terbiasa mandiri cukup kaget 

saat harus memiliki anak. Subjek merasa bingung terhadap perannya sebagai ibu, dan 

masih memiliki keinginan untuk memiliki waktu sendirian dan berjalan-jalan.  
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 Faktor kedua adalah faktor pengalaman. Subjek merupakan primipara, yang 

juga merupakan anak sulung dan tidak memiliki saudara perempuan yang sudah 

menikah. Sehingga, memiliki dan merawat anak adalah pengalaman baru bagi subjek. 

Pada awal memiliki anak adalah masa yang cukup membuat subjek tertekan karena 

anak sering menangis dan terbangun di malam hari. Subjek belum mengerti mengenai 

arti tangisan anak, sehingga hal tersebut cukup membuat subjek merasa bingung 

harus berbuat apa untuk menenangkan anak.  

 Faktor yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu kurangnya dukungan suami. 

Semenjak menikah hingga melahirkan komunikasi antara subjek dan suami kurang 

baik, subjek mengatakan bahwa hal tersebut terjadi mungkin karena subjek dan suami 

sama-sama sedang beradaptasi dengan perna barunya masing-masing. Suami subjek 

yang bekerja sebagai seorang guru mengaji di salah satu sekolah di Sidoarjo serta 

wirausaha cukup sibuk dan jarang berkomunikasi dengan subjek. Suami subjek 

berangkat bekerja di pagi hari dan pulang di malam hari. Sejak saat itu, komunikasi 

yang terjalin di antara subjek dan suami kurang baik. Subjek bercerita bahwa selama 

ini sosok yang selalu mendukungnya dan memberi perhatian adalah keluarga dan 

support groupnya.  

4.4.1.2 Persepsi Primipara terhadap Dukungan Suami 

 Dukungan suami adalah suatu usaha pertolongan yang diberikan suami 

kepada istri dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan mental, memberi rasa 

percaya diri, dorongan, semangat, nasihat serta sebuah penerimaan. Dukungan juga 
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merupakan adanya keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk dimintai 

pertolongan, semangat, penerimaan, apabila individu mengalami kesulitan (Johnson 

& Johnson, 1991).  

Selama menjalani pernikahan selama 1 tahun 6 bulan bersama dengan suami, 

LK merasa tidak mendapat dukungan yang cukup berarti, terutama pasca melahirkan. 

LK merasakan ada perubahan sikap dari suami semenjak dirinya  hamil hingga saat 

ini. Suami LK yang bekerja dari pagi hingga malam menjadi jarang mengajak 

berbicara LK. Suami juga hanya mengajak anak bermain ketika istri tidak lagi 

bersama anak, seperti saat LK sedang berada di dapur atau di kamar mandi. Akan 

tetapi, jika LK kembali ke kamar, maka suami menyudahi bermainnya dengan anak, 

dan tidak mengajak berbicara LK.  

Perubahan sikap yang dialami suami sendiri juga tidak diketahui alasannya 

oleh LK. Setiap LK mencoba mengajak berbicara selalu berujung pada kemarahan 

suami, hingga LK dan suami bertengkar. Oleh sebab itu, LK menjadi malas untuk 

mengajak berbicara suami, jika memang tidak ada keperluan.  

 Selain komunikasi yang terjalin tidak cukup baik antara LK dan suami, 

konflik yang kerap dialami oleh LK dan suami adalah konflik ekonomi. LK dan 

suami yang sama-sama bekerja tidak memiliki aturan dari awal mengenai pembagian 

ekonomi dalam keluarganya. LK menyebutkan bahwa terkadang dia yang harus 

membayar keperluan rumah tangga mendasar, seperti membayar listrik. Namun 

terkadang, jika LK membutuhkan keperluan terkait dengan kebutuhan anak, seperti 
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popok dan susu, LK yang berada di rumah akan menitip pada suami, dan suami akan 

membelikannya.  

 Suami subjek yang sudah tidak pulang ke rumah dalam waktu 2 bulan terakhir 

ini juga semakin membuat LK bingung dengan sikap suami. LK yang baru menjalani 

peran sebagai seorang ibu, merasa berjuang sendirian dalam membesarkan bayinya. 

Awal dari perubahan sikap suami cukup membuat LK tertekan, ditambah dengan 

pengalaman barunya sebagai seorang ibu. LK sering menangis secara tiba-tiba, dan 

ketika LK ingin menceritakan mengenai apa yang dirasakannya, LK tidak memiliki 

sosok dekat yang bisa diajak bercerita.  

 LK merasa dirinya tidak diperhatikan, tidak dicintai, serta tidak dihargai 

sebagai istri maupun seorang ibu, sehingga segala bentuk perlakuan yang dilakukan 

oleh suaminya dimaknai dengan negatif. Pada masa awal melahirkan, hal tersebut 

membuat LK cukup kesulitan dalam melewati masa depresinya setelah melahirkan. 

Namun, karena LK menerima dukungan dari pihak keluarga dan support groupnya, 

LK berusaha untuk mengatasi depresi yang ia alami.   

 Berdasarkan hal tersebut, LK memiliki persepsi negatif terhadap dukungan 

suami, karena LK tidak merasakan adanya sosok suami yang memberi dukungan 

kepadanya, terutama dalam masa penyesuaian diri pasca melahirkan, hingga LK 

mengalami postpartum depression.  
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4.4.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Faktor yang mempengaruhi persepsi subjek LK terhadap dukungan suami 

adalah penerima (perceiver) itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi persepsi 

subjek terhadap dukungan suami adalah adanya harapan subjek terhadap suami. 

Dengan latar belakang suami yang cukup taat beragama, subjek memiliki harapan 

terhadap suami bahwa suaminya adalah orang yang mampu menjadi suami sesuai 

harapan LK, yaitu perhatian dan menyayangi.  

 Faktor berikutnya yang mempengaruhi persepsi LK adalah situasi. Pertemuan 

pertama LK dengan suami terjadi di tempat LK bekerja saat ini. Saat LK datang ke 

tempat mengajar, LK bertemu dengan suami yang ketika itu mengundurkan diri 

sebagai pengajar juga. Ketika itu dikatakan LK, bahwa suaminya menyukai LK sejak 

pertama bertemu. Kemudian, komunikasi keduanya berlanjut via WhatsApp. Dan 

sebulan kemudian, suami LK datang ke rumah orangtua LK untuk melamar. LK 

berpikir bahwa sosok suami adalah sosok yang taat beragama, sehingga suami dapat 

menjadi imam yang baik baginya, sehingga LK menerima lamaran tersebut.  

Situasi berikutnya yang mempengaruhi persepsi LK terhadap suami adalah 

relasi intim antara suami dengan LK. Hubungan LK dengan suami semenjak menikah 

memang tidak terlalu terbuka. Perubahan sikap suami semakin terasa ketika LK 

melahirkan. Suami menjadi pulang larut malam, dan menjadi jarang mengajak 

berbicara LK. Pasca melahirkan, suami juga memutuskan untuk tidak pulang ke 

rumah, dan tidak menjalin komunikasi dengan LK. Hal tersebut membuat LK 
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memandang dan menilai segala tindakan suaminya tidak membantu LK untuk 

menyesuaikan diri pasca melahirkan.  

 Setelah melahirkan, LK merasakan ada perubahan yang terjadi pada suami. 

Suami memang terkenal pekerja keras, dan saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan 

guru mengaji di salah satu sekolah di Sidoarjo. Karena waktu yang dihabiskan suami 

lebih banyak pada pekerjaannya, subjek merasa suami tidak memiliki waktu yang 

banyak bagi subjek dan anak. Hingga, sejak 2 bulan lalu suami LK tidak pulang ke 

rumah membuat LK merasa bahwa suaminya tidak mencintai dan menghargainya. 

Sehingga subjek menilai negatif terhadap tindakan dan perilaku suami. 

 Faktor berikutnya adalah objek yang dipersepsikan. Ada beberapa ciri-ciri 

yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Ciri pertama yang dapat menimbulkan 

kesan pada subjek adalah keunikan (novelty). Keunikan yang dimiliki oleh suami 

menurut LK adalah sosoknya yang pekerja keras serta taat dalam agama, 

menimbulkan rasa positif dari subjek terhadap suami. Ciri berikutnya adalah ciri 

kekompakan (proximity), yaitu kekompakkan objek dengan latar belakang sosial. 

Latar belakang suami yang cukup taat beragama membuat LK berpikir bahwa suami 

mampu menjadi kepala keluarga dan imam yang sesuai dengan harapan LK. Akan 

tetapi, setelah menjalani rumah tangga dengan suami, ada perubahan yang terjadi. LK 

merasa bahwa suami kurang sesuai dengan latar belakang yang dimiliki berdasarkan 

sikap suami terhadap LK pasca melahirkan. Hal tersebut membuat LK memiliki 

persepsi negatif terhadap suami.  
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4.4.1.4 Bentuk Dukungan yang Diberikan Suami 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis menemukan 3 bentuk 

dukungan yang diberikan kepada LK, yaitu dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dan dukungan penghargaan.  

 Dukungan emosional adalah adanya interaksi berupa cinta kasih sayang, 

ungkapan empati, menawarkan simpati, dengan orang terdekat. Pada awal 

pernikahan, suami LK tidak terlalu menuntut LK untuk dapat melakukan pekerjaan 

rumah tangga dengan sempurna, dan masih merasa seperti orang berpacaran. 

Kemudian, dukungan emosional yang diberikan suami pasca melahirkan berupa 

menemani saat LK memberikan ASI kepada anak, dan sambil LK memberikan ASI 

kepada anak, suami LK memijat LK agar LK merasa rileks dalam memberikan ASI. 

Suami juga cukup banyak mengajak LK untuk mengobrol pada awal melahirkan.  

 Selain dukungan emosional, suami subjek juga memberikan dukungan 

instrumental. Dukungan instrumental merupakan pertolongan langsung atau nyata 

yang diberikan guna mencapai suatu tujuan. Pertolongan langsung yang diberikan 

suami terhadap LK adalah membantu pekerjaan rumah, dan kadang mengingatkan 

subjek mengenai pekerjaan rumah yang belum dilakukan. Pertolongan lain yang 

diberikan suami terhadap subjek adalah menemani saat LK harus check-up terhadap 

kelahirannya, serta membelikan beberapa keperluan anak yang dibutuhkan.  

 Dukungan penghargaan yang diberikan suami terhadap LK berupa 

pembahasan mengenai sifat baik yang saling dimiliki antara keduanya, sehingga 
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pembahasan tersebut membuat subjek dan suami saling memuji. Pasca melahirkan 

LK mengatakan bahwa pembahasan tersebut sudah jarang terjadi, karena masing-

masing dari mereka sudah memiliki kesibukan masing-masing. 

4.4.2 Hasil Analisis Data Subjek 2 

4.4.2.1 Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Postpartum Depression  

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis menemukan faktor yang 

membuat subjek mengalami postpartum depression. Faktor pertama adalah faktor 

psikologis. Keadaan hamil membuat subjek merasa bahwa di dalam satu tubuh 

terdapat dua jiwa, demikian juga keadaan pasca melahirkan. Subjek tidak hanya 

mengurus dan merawat diri sendiri, tetapi juga mengurus dan merawat anak beserta 

suami. Peralihan yang dirasa subjek cukup cepat ini membuat subjek merasa tertekan 

setelah melahirkan. Peralihan dari seseorang yang awalnya sendiri dan kini harus 

merawat dan membesarkan anak menjadi beban bagi subjek. Subjek mulai 

mencemaskan apakah ia mampu untuk membesarkan anak serta menjadi ibu yang 

ideal bagi anak kelak. Pikiran negatif kerap kali membuat subjek mudah menangis 

dan tidak percaya bahwa ia mampu untuk menjadi seorang ibu.  

 Faktor kedua adalah faktor pengalaman. Sebagai primipara, memiliki bayi 

adalah situasi dan pengalaman pertama bagi subjek. Subjek perlu beradaptasi dalam 

memiliki bayi. Hal ini terungkap ketika anak subjek menangis, subjek tidak 

mengetahui penyebab anak menangis, sehingga hal tersebut membuat subjek cukup 

tertekan dan ingin membuang anaknya. Subjek dan suami merupakan pasangan baru 
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yang tidak mengerti sama sekali mengenai cara merawat anak. Subjek dan suami 

mencari informasi mengenai cara merawat anak melalui mesin pencari di internet. 

Sehingga, karena belum adanya pengalaman dalam memiliki anak menjadikan 

pemicu stres bagi subjek pasca melahirkan. 

 Faktor ketiga adalah faktor sosial budaya. Lingkungan tempat tinggal yang 

kurang memadai bagi ibu dapat menimbulkan terjadinya depresi pasca melahirkan. 

Dalam hal ini, subjek tinggal bersama keluarga besar suami, dan adanya berbagai 

masukan dalam hal merawat anak cukup membuat subjek tertekan dan terkadang 

menangis. Subjek tidak menyangka bahwa pernikahan yang ia jalani juga memiliki 

arti bahwa ia harus menikah dengan adat istiadat Bali, serta keluarga besar suami. Hal 

tersebut terkadang membuat subjek menangis. Menurut adat istiadat Bali, seorang 

istri harus mengabdi pada keluarga suami, menjalankan persembahyangan, hal 

tersebut membuat WP cukup tertekan pada situasi tersebut.  

 Faktor keempat adalah faktor biologis, yaitu adanya kelelahan fisik yang 

dialami setelah melahirkan. Pasca persalinan subjek mengalami kelelahan, seperti 

kurang tidur dan seluruh badan terasa sakit. Maka dari itu, pasca melahirkan, subjek 

memilih untuk tidak menggendong dan segera memberi susu kepada anak, tetapi 

memilih untuk beristirahat. Subjek mengakui bahwa ia merasa kurang tidur, sehingga 

ia meminta waktu untuk diberi istirahat. Kelelahan ini terus berlanjut ketika subjek 

pulang dari rumah sakit, subjek harus memberi ASI, dan terjaga di malam hari, 

karena subjek mengakui ia takut untuk tidur nyenyak karena nanti tidak bisa 
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mendengar suara tangisan anaknya. Hal tersebut membuat subjek selalu tidak bisa 

tidur nyenyak dan jika tertidur pun masih memiliki pikiran-pikiran negatif mengenai 

anak, sehingga subjek mengalami kelelahan secara berlebihan.  

4.4.2.2 Persepsi Primipara terhadap Dukungan Suami 

 Subjek merasakan keadaan tertekan pasca keluar dari rumah sakit. Subjek 

menyebutkan bahwa ia menderita postpartum depression atau depresi pasca 

melahirkan berdasarkan gejala-gejala yang ia rasakan, seperti menangis tanpa alasan 

yang jelas, selalu merasa sedih, lelah secara fisik, merasa rendah diri, cemas 

berlebihan, sulit tidur pasca melahirkan, hingga melukai diri sendiri, dan ingin 

melukai anak.  

 Dugaan subjek mengalami postpartum depression diperkuat dengan hasil 

diagnosis dari psikiater yang subjek datangi. Saat itu subjek mendatangi psikiater, 

karena subjek merasa ada yang salah dengan kognitifnya. Subjek menganggap semua 

yang dilakukan orang terhadapnya bersikap negatif, termasuk hal-hal yang dilakukan 

suaminya. Hal-hal tersebut membuat subjek merasa sedih tidak menentu, sehingga 

subjek membuat keputusan untuk berkonsultasi dengan psikiater tanpa sepengetahuan 

suami. Berdasarkan cerita dan kondisi yang dipaparkan oleh subjek kepada psikiater, 

psikiater tersebut mendiagnosis bahwa subjek mengalami postpartum depression. 

 Semenjak subjek menceritakan keadaannya kepada suami, suami subjek 

berusaha untuk memberikan berbagai pertolongan kepada subjek guna 

mengembalikan rasa percaya diri subjek, dan meningkatkan semangat subjek. Usaha 



149 
 

 
 

untuk memberikan pertolongan diartikan sebagai dukungan sosial (Johnson dan 

Johnson, 1991).    

Dukungan sosial yang diperoleh subjek dari orang terdekat, dalam hal ini 

suami didapatkan melalui persepsi. Sejak keluar dari rumah sakit, WP memang telah 

merasakan kondisi tertekan yang membuat dirinya mengalami krisis pasca 

melahirkan, hingga mengalami postpartum depression. Sejak saat itu, dukungan yang 

diberikan suami terhadapnya dirasakan memberikan manfaat bagi WP untuk 

mengatasi krisis tersebut dan beradaptasi terhadap peran serta lingkungan barunya.  

 Suami subjek telah memberikan dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, serta dukungan informatif saat subjek 

mengalami postpartum depression, dan subjek mengakui bahwa dirinya merasakan ia 

diperhatikan, dicintai, serta dihargai, sehingga dukungan suami dipersepsi secara 

positif oleh subjek.  

4.4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Hal yang mempengaruhi subjek dalam melihat, memahami, serta menilai 

dukungan suami pasca melahirkan antara lain adalah faktor perceiver atau pelaku 

persepsi itu sendiri, dalam hal ini adalah subjek WP. Subjek memandang setiap 

perlakuan suami terhadapnya pasca melahirkan, dan memberikan penilaian terhadap 

setiap dukungan tersebut. Hal yang mempengaruhi pemahaman dan penilaian tersebut 

adalah karakteristik pribadi subjek, seperti konsep diri, sikap, maupun harapan. 
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 Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, yang 

mempengaruhi keyakinan tentang diri sendiri. Pasca melahirkan, subjek memiliki 

konsep diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Subjek tidak percaya diri akan 

kemampuannya sebagai istri maupun sebagai ibu. hal tersebut dikarenakan subjek 

yang tidak dapat melihat secara positif segala masukan orang lain terhadap dirinya. 

Sehingga subjek selalu menyalahkan dirinya sendiri jika ia tidak bisa memenuhi 

harapan orang lain terhadapnya, terutama dalam hal merawat dan membesarkan anak. 

 Selain WP memiliki konsep diri yang negatif, WP yang memiliki skemata 

negatif terhadap realita mengakibatkan WP melihat realita secara salah (Beck, 1967, 

dalam Davison, 2010). Hal tersebut membuat WP menjadi depresi dan menyalahkan 

diri sendiri pada kegagalan yang terjadi, misal dalam hal pengasuhan anak, skema 

negatif tersebut membuat WP terus-menerus membuat WP berpikir betapa tidak 

berharganya diri WP.  

 Setelah melahirkan, subjek juga merasa rendah diri, hal ini disebabkan adanya 

perubahan fisik yang terjadi pasca melahirkan. Subjek merasa bahwa setelah 

melahirkan, penampilan fisiknya tidak lagi seperti sebelum subjek melahirkan. Hal 

tersebut membuat ia merasa rendah diri serta tidak percaya diri, sehingga subjek takut 

jika suaminya tidak mencintainya lagi.  

 Adanya konsep diri yang buruk yang dibangun oleh subjek sendiri, serta sikap 

rendah diri yang dimilikinya membuat subjek menilai bahwa perhatian dan kasih 
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sayang yang diberikan oleh suaminya selalu kurang dan tidak bisa mengatasi rasa 

ketidakberdayaannya maupun sikap rendah dirinya.  

Faktor berikutnya yang mempengaruhi persepsi WP terhadap dukungan suami 

adalah situasi. Lingkungan tempat subjek melakukan persepsi adalah di rumah 

keluarga besar suami. Pada situasi rumah yang ditinggali tidak hanya oleh satu 

keluarga saja, membuat subjek menerima berbagai masukan, terutama pasca 

melahirkan. Hal tersebut membuat subjek cukup tertekan, pada situasi dan kondisi 

seperti itu, suami subjek memberikan dukungan kepada subjek berupa semangat dan 

memberitahu subjek untuk tidak terlalu memikirkan omongan dari pihak luar 

terhadapnya. Suami juga turut memberi perhatian dan membantu subjek dalam 

merawat anak mereka. 

 Adapun karakteristik dari suami yang cukup perhatian terhadap subjek, serta 

cukup sabar dalam menghadapi gejala depresi yang dialami subjek membentuk 

persepsi subjek terhadap suami secara positif, karena subjek merasa berharga dan 

dicintai, dan hal tersebut membantu subjek untuk menghadapi gejala depresi yang ia 

alami pasca melahirkan.  

4.4.2.4 Bentuk Dukungan yang Diberikan Suami 

 Dukungan suami merupakan suatu bantuan yang diberikan suami kepada 

istrinya yang baru pertama kali melahirkan dan mengalami postpartum depression. 

Adapun bentuk dukungan suami yang diterima oleh subjek adalah dukungan 
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emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, serta dukungan 

informatif.  

 Dukungan emosional yang didapatkan oleh subjek adalah adanya perhatian 

serta kasih sayang yang diberikan oleh suami kepada subjek ketika subjek mengalami 

depresi pasca melahirkan. Subjek yang mengetahui bahwa ia mengalami depresi 

pasca melahirkan segera memberitahukan kondisinya kepada suami, dan suami dapat 

menerima keadaan tersebut. Suami subjek selalu memberi perhatian dan menjadi 

tempat berkeluh kesah dari subjek. Ketika subjek menangis dan merasa tertekan 

subjek menceritakan yang ia rasakan kepada suami, dan suami subjek dengan sabar 

mendengarkan dan berusaha menenangkan subjek. Subjek berharap agar perhatian 

dan kesabaran suami untuk mendengarkannya tidak berkurang, karena itu 

membuatnya merasa aman dan berharga. 

 Dukungan penghargaan yang diterima oleh subjek adalah adanya ungkapan 

pujian yang diberikan suami kepadanya saat hamil hingga melahirkan. Suami subjek 

merasa senang dengan adanya peningkatan berat badan subjek ketika hamil serta 

pasca melahirkan. Suami subjek merasa subjek cukup kurus ketika subjek belum 

hamil dan melahirkan.  

 Dukungan instrumental yang didapatkan subjek dari suami berupa bantuan 

dalam merawat anak. Bantuan tersebut seperti mengganti popok anak, menggendong, 

hingga menidurkan anak. Akibat dari bantuan yang diberikan suami terhadap subjek, 
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subjek merasa rasa lelahnya dapat berkurang, karena subjek dapat berbagi tugas 

merawat anak dengan suami.  

   Adapun dukungan informatif yang didapatkan subjek berawal mengenai 

informasi seputar kehamilan dan melahirkan. Sumber informasi yang didapatkan 

suami adalah mesin pencari. Ketika suami mendapatkan informasi mengenai hal yang 

dicari maka suami akan memberitahukan kepada subjek, kemudian subjek dan suami 

akan berdiskusi bersama. Saat subjek menjelaskan kepada suami bahwa sepertinya 

subjek mengalami depresi, suami juga turut memberikan nasihat, serta masukan 

kepada subjek. Suami juga pernah membatasi informasi dari pihak luar yang masuk 

kepada subjek, karena subjek adalah orang yang cukup memikirkan perkataan orang 

lain. Dan jika hal tersebut terjadi, maka subjek akan merasa tertekan.  

4.4.3 Hasil Analisis Data Subjek 3 

4.4.3.1 Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Postpartum Depression 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis menemukan beberapa 

faktor yang menyebabkan terjadinya postpartum depression pada subjek. Faktor 

sosial, yaitu kurangnya dukungan suami diduga menjadi salah satu munculnya 

depresi pasca melahirkan yang dialami oleh subjek. Suami subjek saat ini masih aktif 

sebagai mahasiswa dan juga bekerja sebagai senior manager di salah satu perusahaan 

MLM di Surabaya. Hal tersebut cukup menyita waktu suami untuk menghabiskan 

waktu bersama keluarga.  
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 Adapun hal lain juga yang membuat subjek merasakan kesedihan berlebihan 

pasca melahirkan adalah sikap suami yang membuat subjek sedih dan kecewa. Antara 

lain adalah suami memberikan nama anak mereka dengan nama perempuan lain yang 

sempat disukai oleh suami subjek. Kepribadian suami subjek yang cukup pendiam 

dan antisosial juga cukup berdampak bagi kedekatan antara suami dengan keluarga 

subjek. Orangtua subjek selalu menegur sikap suami melalui subjek, namun suami 

tidak mengindahkannya. Sehingga, tidak ada kedekatan antara suami dengan keluarga 

subjek. 

 Faktor sosial lainnya adalah adanya tuntutan dari saudara subjek terhadap 

subjek. Saat ini dari 4 bersaudara, hanya subjek yang tinggal di rumah untuk merawat 

ayah beserta ibu. Ketiga saudara subjek tinggal di luar kota, dan tanggung jawab 

subjek di rumah terasa lebih berat, karena harus merawat dua keluarga sekaligus. 

Kondisi ayah subjek yang kurang sehat terkadang membuat ibu subjek menjadi lebih 

mudah marah, dan berimbas ke subjek. Hal tersebut juga kadang membuat subjek 

merasa lelah. Kemudian, saudara subjek yang tiap kali menelepon menanyakan kabar 

ayahnya, bukan menanyakan kabar subjek, hal tersebut membuat subjek tidak 

memiliki tempat bercerita mengenai kesedihannya.  

 Faktor berikutnya adalah faktor pengalaman. Subjek EN merupakan primipara 

yang belum memiliki pengalaman sama sekali dalam merawat anak. Berperan 

sebagai istri, ibu, serta menjalankan perannya sebagai anak sekaligus membuat subjek 
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sering berada dalam posisi tertekan, dan hal tersebut membuat subjek terkadang 

menangis dan marah.  

4.4.3.2 Persepsi Primipara terhadap Dukungan Suami 

Berdasarkan hasil analisis data, suami subjek memberikan dukungan terhadap 

subjek hanya di awal pasca melahirkan. Dukungan yang diberikan antara lain adalah 

dukungan emosional dan dukungan instrumental.  

Subjek dan suami menikah muda karena adanya kehamilan di luar 

pernikahan. Semenjak pernikahan, subjek dan suami tinggal di rumah orangtua 

subjek, karena subjek juga harus merawat papanya yang sudah terkena stroke dari 

tahun 2003. Berbagai tekananpun dirasakan subjek pasca menikah dan melahirkan. 

tekanan tersebut datang dari kondisi ayah subjek yang memiliki watak keras, bisnis 

subjek yang sedang tidak terurus, serta sikap suami yang kurang perhatian.  

Kondisi ayah subjek yang semakin melemah, serta watak ayah yang cukup 

keras membuat subjek terkadang merasa lelah dan tertekan bila berada di rumah. hal 

serupa juga membuat ibu subjek menjadi lebih mudah untuk marah, dan 

dilampiaskannya ke subjek. Tekanan yang dirasakan subjek semakin bertambah 

ketika sikap suami yang akhir-akhir ini menurut subjek cukup datar. Hal tersebut 

membuat subjek merasa berjuang sendirian untuk menghadapi berbagai tekanan yang 

dihadapinya. 

Suami subjek memprioritaskan pekerjaannya. Sehingga subjek merasa bahwa 

hanya dirinyalah yang membesarkan anak. Suami subjek membantu subjek hanya 
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ketika subjek meminta bantuannya secara langsung. Subjek berharap bahwa 

suaminya lebih terlibat dalam pengasuhan anak, dan lebih peka terhadap situasi dan 

kondisi yang dialami oleh subjek.  

Karena subjek merasa bahwa keadaan tertekannya juga dipicu oleh sikap 

suami, dan beberapa bulan ini suami mengalami sedikit perubahan sikap terhadapnya, 

maka subjek merasa bahwa suaminya tidak membantunya dalam mengatasi masa 

depresi pasca melahirkan yang subjek alami.  

4.4.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi EN terhadap dukungan suami 

adalah faktor penerima, atau dari EN sendiri, faktor situasi, serta objek yang 

dipersepsi, yaitu dukungan suami. 

Faktor penerima yang mempengaruhi persepsi EN terhadap dukungan suami 

adalah pengalaman masa lalu. Adanya pengalaman bahwa suami pernah berkirim 

pesan dengan perempuan lain di awal pernikahan membuat subjek memiliki penilaian 

yang berbeda terhadap suami. Adanya konsep diri yang negatif dari subjek juga 

membuatnya memandang orang lain secara negatif. EN memiliki pandangan bahwa 

EN adalah orang yang tidak memiliki pendirian tetap dan ceroboh, maka dari itu dia 

selalu bergantung terhadap keputusan orang lain, termasuk suami.  

Faktor situasi yang mempengaruhi persepsi EN terhadap dukungan suami 

adalah lingkungan tempat tinggal subjek dan suami berada. Setelah menikah, subjek 

dan suami tinggal bersama kedua orangtua subjek di rumah orangtua subjek. situasi 
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di rumah subjek yang juga cukup menekan subjek. Ayah subjek yang mengalami 

stroke sejak tahun 2003, dan memiliki watak keras cukup membuat subjek dan ibu 

subjek harus sangat bersabar dalam merawat anak. Subjek juga dituntut oleh saudara- 

saudara subjek yang tinggal di luar kota untuk terus menjaga dan merawat ayah tanpa 

menanyakan kabar subjek. Jadi pada situasi tersebut, subjek harus merawat 3 orang, 

yaitu ayah, anak, serta suami. Subjek tidak menyalahkan ayah yang mengalami 

penurunan kondisi fisik, namun pada kondisi tersebut subjek tidak merasakan ada 

bantuan dari suami kepadanya. Hal tersebut membuat subjek merasa lelah terhadap 

sikap suami.  

Karakteristik dari suami subjek menurutnya adalah antisosial, dan pendiam. 

Subjek yang jarang bicara di rumah, terutama kepada orangtua subjek, membuat 

subjek menjadi penengah di antara orangtua dan suami. Setiap suami bepergian dari 

rumah, suami tidak berpamitan kepada orangtua subjek, dan suami selalu melakukan 

aktivitas hanya di dalam kamar subjek. Beberapa kali subjek telah memberitahu 

kepada suami mengenai sikapnya tersebut, namun hal itu tidak ditanggapi secara 

positif. Sehingga, subjek merasa lelah untuk memberitahu daripada nantinya mereka 

menjadi bertengkar.  

4.4.3.4 Bentuk Dukungan yang Diberikan Suami 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bentuk dukungan yang diberikan 

suami terhadap subjek EN adalah dukungan emosional dan dukungan instrumental. 

Dukungan emosional yang diberikan suami terhadap subjek EN adalah mendampingi 
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EN selama proses melahirkan. EN mengatakan bahwa suaminya terus mendampingi 

dan memberi semangat kepada EN ketika proses melahirkan hingga akhirnya EN 

melahirkan melalui proses normal. Ketika EN merasakan rasa sakit pada saat 

melahirkan, suami EN terus mengelus subjek, dan menggenggam tangan subjek. 

Kemudian subjek bercerita bahwa ia adalah orang yang senang bercerita, dan 

sosok yang selalu subjek ajak bercerita adalah suami subjek. EN merasa cukup 

senang jika suami subjek mendengarkan ceritanya, terutama pasca melahirkan. EN 

mengatakan bahwa ia cukup terbuka dengan suaminya, dan ia merasa senang jika 

suaminya mau mendengarkan ceritanya. 6 bulan setelah melahirkan, subjek dan 

suami kembali aktif berkuliah, setiap subjek selesai kelas, suami subjek selalu 

menunggu subjek di depan kelas kemudian mengajak subjek untuk makan. Hal 

tersebut juga hal yang membuat subjek merasa senang.  

Akan tetapi, setelah suami subjek menjadi lebih sibuk dalam bekerja, suami 

subjek menjadi jarang untuk bercerita dan memberi tanggapan yang kurang baik 

terhadap cerita subjek. Hal tersebut membuat subjek menjadi berpikir untuk bercerita 

atau mengajak berdiskusi suami, mengingat tanggapan suami yang dirasa tidak 

seperti dulu.  

Bentuk dukungan lain yang diterima oleh subjek adalah dukungan 

instrumental. Dukungan instrumental atau dukungan nyata sebagai bentuk 

pertolongan terhadap seseorang untuk mencapai tujuannya diberikan suami terhadap 

EN berupa pemenuhan kebutuhan finansial yang dipakai untuk membelikan 
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kebutuhan pokok anak, seperti susu atau popok. Bantuan nyata tersebut juga berupa 

mengajak anak bermain ketika EN sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, 

maupun menggendong, serta mengganti popok anak. Dukungan instrumental lainnya 

yang diberikan oleh suami adalah mengantarkan subjek ke rumah sakit di tengah 

malam karena sembelit yang dialami.  

Bentuk dukungan lain yang didapat oleh subjek pasca melahirkan adalah 

dukungan informasi. Akan tetapi dukungan tersebut tidak diberikan oleh suami. 

Dukungan informasi yang didapat subjek berasal dari orangtua subjek dan orangtua 

suami. Ketika hamil, orangtua subjek cukup banyak memberi informasi mengenai 

kehamilan terhadap subjek. Hal serupa juga didapatkan oleh subjek dari orangtua 

suami, yang memberikan informasi mengenai makanan yang cocok bagi 

perkembangan anak subjek.  
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Tabel 4.5 Analisis Kasus Persepsi Primipara yang Mengalami Postpartum Depression terhadap Dukungan 
Suami 

 

Unit Analisis Subjek 1 (LK) Subjek 2 (WP) Subjek 3 (EN) 
Identitas  

Usia 27 tahun 27 tahun 21 tahun 
Agama Islam Hindu Islam 

Pendidikan Terakhir S2 S1 SMA 
Pekerjaan Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga Mahasiswa 

Usia pernikahan 1 tahun 6 bulan 6 tahun 1 tahun 4 bulan 
Proses Melahirkan Normal Normal-Induksi Normal 
Pekerjaan Suami Wiraswasta Pegawai Swasta Mahasiswa 

Domisili Kadang tinggal di rumah Sidoarjo, 
terkadang di Surabaya dengan orangtua 

Tinggal bersama keluarga besar suami 
di Bali 

Tinggal bersama orangtua di Surabaya 

Suku Bangsa Jawa Bali Jawa 
Status Primipara Primipara Primipara 

Peristiwa Pasca 
melahirkan 

Ketiadaan dukungan suami, karena 
suami mengalami perubahan sikap dan 

tidak pulang ke rumah sejak 2 bulan 
terakhir 

- Tinggal bersama keluarga besar 
suami dalam 1 rumah 

- Perubahan penampilan yang membuat 
tidak percaya diri 

- Konsep diri negatif 

- Ketiadaan dukungan suami 
- Orangtua yang sakit dan juga harus 

dijaga 

Gejala Postpartum 
Depression 

- Menangisprimipara dan tidak 
ada dukungan suami 

- Lelah Memberi ASI dan 
bekerja 

- Cemas  takut tidak bisa 
membesarkan bayi dan tidak bisa 

- Cemas berlebihanapakah bisa 
membesarkan anak 

- Sulit tidur  tidak dapat tidur 
nyenyak, karena terus 
memikirkan kalau anak 
menangis dan tidak mendengar 

- Menangis Sensitif dan 
ketiadaan dukungan suami 

- Cemas dan khawatir berlebih 
 Primipara dan biaya untuk 
membesarkan anak 

- Lelah Mengurus anak, 



161 

 

 
 

menjadi ibu yang baik 
- Perasaan sensitifmenyalahkan 

diri sendiri 
- Kurang tidurMemberi ASI 

pada malam hari, suami tidak 
bangun membantu 

- Menyalahkan diri sendiri serta 
suami 

- Pikiran melukai diribeban 
pikiran 

bagaimana 
- Menangis perasaan menjadi 

sensitif dan tidak bisa menerima 
masukan dari orang lain 

- Kelelahan Memberi ASI dan 
mengurus anak membuat fisik 
menjadi mudah lelah 

- Melukai diri agar 
diperhatikan suami 

- Melukai anak tidak tahan 
dengan tangisannya 

- Hubungan seksual 
terganggukomunikasi dengan 
suami buruk 

suami, serta keluarga 
- Menyalahkan diri sendiri dan 

anak di awal melahirkan 
- Merasa tertekan di rumah  

Mama subjek menjadi lebih 
sering bicara dengan nada 
tinggi, serta tekanan dari 
saudara subjek, dan sikap 
suami 

 
 

Dukungan yang diperoleh dari suami 
 Dukungan Emosional: 

- Menemani istri memberi ASI 
pada awal kelahiran 

- Memijat istri ketika memberikan 
ASI 

- Tidak menuntut subjek harus 
mampu mengurus rumah tangga 

- Menemani check-up 

Dukungan Emosional: 
- Menemani proses persalinan 

dari awal hingga akhir 
- Mendengarkan keluhan subjek 

mengenai perasaan sedih dan 
cemasnya 

- Menanyakan kabar subjek dan 
anak jika suami sedang bekerja 

- Mengajak subjek jalan-jalan 
ketika suami memiliki waktu 
senggang 

- Mengalah jika subjek mulai 
marah tanpa alasan yang jelas 

- Memahami kondisi subjek yang 

Dukungan Emosional: 
- Suami menemani proses 

melahirkan 
- Mendengarkan keluh kesah 

subjek 
- Mengelus dan memberi 

semangat subjek ketika 
melahirkan 

- Menunggui subjek setiap 
selesai kelas kuliah lalu 
mengajak makan bersama 
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menyatakan diri jika ia 
mengalami depresi 

- Menemani proses pemberian 
ASI ke anak  

 Dukungan Instrumental: 
- Membantu pekerjaan rumah 
- Membelikan kebutuhan pokok 

bayi 
- Memijat istri pada awal 

kelahiran anak atau saat 
memberi ASI 

Dukungan Informasional: 
- Suami mencari informasi 

mengenai kelahiran dan yang 
berhubungan dengan bayi 

- Pembatasan informasi yang 
masuk dari pihak luar agar tidak 
membuat subjek terlalu 
memikirkan 

Dukungan Instrumental: 
- Suami membelikan kebutuhan 

pokok dari anak, seperti susu 
atau popok 

- Menemani anak bermain 
- Memenuhi kebutuhan finansial 

keluarga 

 Dukungan Penghargaan: 
- Memuji kelebihan antara suami 

dan subjek 

Dukungan Instrumental: 
- Suami ikut menggendong, 

mengganti popok, dan 
menidurkan anak 

Dukungan informasional: 
- Didapatkan subjek dari 

orangtua subjek dan mertua 
subjek, berupa informasi 
mengenai makanan ke anak 
yang cocok 

  Dukungan Penghargaan: 
- Adanya pujian dari suami 

terhadap penampilan fisik 
subjek 

 

Persepsi pada Dukungan Suami 
 Negatif Positif Negatif 
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4.5 Pembahasan Penelitian Persepsi terhadap Dukungan Suami pada Primipara 

yang Mengalami Depresi Pasca Melahirkan (Postpartum Depression) 

 Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang, yaitu LK (27 tahun), 

WP (27 tahun), dan EN (21 tahun). Penulis memilih ketiga subjek ini karena ketiga 

subjek memenuhi kriteria subjek penelitian, yaitu perempuan berusia antara 18 tahun 

hingga 40 tahun, telah menikah, baru mengalami pengalaman melahirkan untuk 

pertama kali, serta mengalami postaprtum depression atau depresi pasca melahirkan 

yang diketahui dari hasil skor skala EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale).  

 Subjek LK atau subjek 1 telah menikah selama 18 bulan dan memiliki anak 

usia 4 bulan, serta memiliki skor dalam skala sebesar 22. Awalnya subjek cukup 

kaget dengan kehamilannya, karena tidak menyangka akan diberikan momongan 

dalam waktu cepat. Setelah melahirkan, subjekmerasa menjadi lebih sensitif, cemas 

dan khawatir terhadap kemampuannya untuk merawat anak, dan tiba-tiba menangis. 

Hal tersebut semakin terasa ketika subjek merasakan suaminya bersikap berbeda 

hingga akhirnya suaminya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Subjek merasa 

bahwa ia sedang berjuang sendiri dan suaminya tidak membantunya, sehingga subjek 

menilai negatif terhadap suami.  

Subjek WP atau subjek 2 telah menikah selama 6 tahun, memiliki anak usia 4 

tahun, serta memiliki skor dalam skala sebesar 20. Subjek menyadari bahwa ia 

mengalami depresi setelah keluar dari rumah sakit. Subjek memiliki konsep diri yang 

negatif sehingga subjek tidak bisa menerima dirinya pasca melahirkan dengan baik. 
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Subjek sering menangis secara tiba-tiba, dan cemas akan kemampuannya dalam 

merawat anak. Subjek juga merasa rendah diri pasca melahirkan sehingga subjek 

pernah melukai dirinya sendiri agar mendapatkan perhatian lebih dari suami. Ketika 

masa depresi dan subjek belum mendapat bantuan dari tenaga profesional, subjek 

juga sempat ingin membuang anaknya karena tidak tahan dengan tangisannya. Subjek 

merasa tertekan karena ia harus beradaptasi terhadap peran baru serta lingkungan 

baru tempat ia berada setelah menikah, sehingga proses adaptasi tersebut dianggap 

salah satu fase terberat dalam kehidupannya. Namun, sejak awal keluar dari rumah 

sakit, subjek sudah memberitahukan kondisinya kepada suami, orang yang dianggap 

paling dekat dengannya. Suami subjek menerima keadaan tersebut dan selalu 

memberi dukungan terhadap subjek. Dukungan yang diberikan kepada subjek antara 

lain adalah dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan penghargaan, 

serta dukungan instrumental. Dengan adanya dukungan-dukungan yang diberikan 

suami, subjek merasa lebih baik dan mulai memiliki konsep diri yang positif, 

sehingga pandangan subjek terhadap segala dukungan yang diberikan suami 

terhadapnya positif, karena telah membantunya dalam menghadapi postpartum 

depression.  

 Subjek EN atau subjek 3 telah menikah selama 1 tahun 4 bulan, memiliki 

anak usia 11 bulan, serta memiliki skor dalam skala sebesar 18. Berbagai gejala yang 

dialami subjek pasca melahirkan adalah sering menangis tiba-tiba, menjadi lebih 

sensitif, mudah lelah, berkurangnya konsentrasi, perubahan pola makan, adanya 
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perasaan ingin melukai diri dengan cara memukul, dan terkadang bila marah, 

perasaan marah tersebut disalurkan ke anak. Adapun hal yang menyebabkan 

terjadinya postpartum depression pada EN adalah suasana tempat tinggal EN pasca 

melahirkan, yaitu di rumah orangtua, serta ketiadaan dukungan suami. EN harus 

merawat ayahnya yang sedang dalam kondisi tidak sehat, dan ibu subjek menjadi 

lebih sensitif karena kondisi tersebut, sehingga EN harus menjadi penengah di 

rumahnya. Kondisi tertekan yang dialami EN juga ditambah dengan sikap suami 

yang antisosial dan cukup pendiam di rumah, sehingga EN merasa sendirian dalam 

hal membesarkan anak. Akibat hal tersebut, EN merasa bahwa dirinya tidak ditolong 

oleh suami untuk menghadapi rasa depresinya, sehingga EN memiliki persepsi 

negatif terhadap dukungan suami.  

 Ketiga subjek tersebut menunjukkan persepsi yang berbeda terhadap 

dukungan suami ketika mengalami postpartum depression. 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 
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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 postpartum depression, faktor yang mempengaruhi 

persepsi, serta bentuk dukungan yang diberikan suami terhadap primipara yang 

mengalami postpartum depression. Akan tetapi ketiga subjek tersebut memiliki 

kesamaan dalam faktor penyebab postpartum depression, 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 seorang ibu (Bobak, dkk, 2005).  

 Subjek LK dan subjek EN memiliki kesamaan dalam faktor yang 

menyebabkan postpartum depression, 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 
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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 postpartum depression dapat mempersepsi suatu 

dukungan secara positif ketika primipara merasa atau mempersepsikan dukungan 

sebagai hal yang membuat primipara merasa menjadi lebih nyaman, lebih dihargai, 
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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 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 
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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 postpartum depressionnya saat ini. Kemudian pada subjek ketiga, yaitu 
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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 postpartum 

depression. 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 
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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.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk dukungan 

yang cukup membantu primipara menghadapi postpartum depression adalah 

dukungan emosional. Dukungan emosional memungkinkan ibu baru yang memiliki 

masalah dapat menceritakan masalahnya kepada orang lain, terutama suami. Isteri 

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 dan 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 
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gangguan nafsu makan. Masalah tersebut dapat menimbulkan depresi pasca 

persalinan pada perempuan primipara. 

Penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari kelemahan. Adapun 

kelemahan dari penelitian ini adalah penggunaan teori persepsi sosial oleh Thoha. 

Menurut penulis perlu ada penjelasan mengenai proses persepsi terhadap dukungan 

sosial. Sehingga akan lebih jelas untuk menggambarkan bagaimana persepsi yang 

dimiliki setiap orang dapat berbeda. Selain itu, perlu ada ketegasan antara subjek 

yang mengalami postpartum blues dengan postpartum depression. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penjelasan analisis data yang telah dituliskan, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi primipara yang mengalami depresi pasca melahirkan (postpartum 

depression) terhadap dukungan suami berbeda. Persepsi tersebut berupa persepsi 

positif dan persepsi negatif. 

2. Perbedaan persepsi primipara yang mengalami postpartum depression 

disebabkan beberapa faktor penyebab postpartum depression. Faktor pertama adalah 

penyebab terjadinya postpartum depression. Pada subjek 1, penyebab terjadinya 

postpartum depression adalah karena tidak adanya dukungan sosial yang diberikan 

oleh suami. Penyebab terjadinya postpartum depression pada subjek ke 2 adalah 

karena subjek memiliki konsep diri yang negatif tentang dirinya, sehingga subjek 

menjadi tidak percaya diri akan kemampuannya merawat anak dan menyebabkan 

subjek 2 menjadi tertekan. Pada subjek 3, postpartum depression disebabkan karena 

ketiadaaan dukungan suami kepada subjek, terutama dukungan emosional.  

3. Perbedaan persepsi dari ketiga subjek terhadap dukungan suami juga 

disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap dukungan sosial, yaitu 

faktor perceiver, faktor situasi, dan faktor objek yang dipersepsi.  
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4. Persepsi terhadap dukungan suami pada primipara yang mengalami 

postpartum depression akan mempengaruhi primipara dalam menyesuaikan diri 

dengan peran barunya sebagai ibu. 

5. Primipara yang mengalami postpartum depression yang mempersepsi 

positif dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan penghargaan, 

maupun dukungan instrumental dari suaminya akan lebih mudah untuk menghadapi 

postpartum depression. Sebaliknya, primipara yang mempersepsi negatif bentuk 

dukungan yang diberikan suaminya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 

postpartum depression.     

6. Salah satu bentuk dukungan suami yang diharapkan mampu mengatasi 

postpartum depression adalah dukungan emosional, yaitu adanya ungkapan simpati, 

kepedulian, perhatian terhadap primipara, karena dukungan tersebut mampu 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi primipara. 

5.2 Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang 

dapat diberikan oleh penulis antara lain: 

1. Bagi subjek penelitian 

a. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi ibu yang sempurna seperti 

harapan orang lain, karena pemikiran-pemikiran tersebut hanya akan membuat diri 

menjadi semakin cemas terhadap perkembangan bayi.  
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b. Membangun persepsi yang positif terhadap dukungan suami bergantung 

pada dukungan yang diberikan suami terhadap primipara yang mengalami 

postpartum depression. Oleh sebab itu, ada baiknya suami dan istri saling terbuka. 

c. Berbicara pada suami, selaku seseorang yang paling dekat mengenai 

ketidaknyamanan secara fisik atau psikologis atau perasaan cemas berlebih yang 

dirasakan setelah melahirkan  

2. Bagi masyarakat 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para suami beserta dengan 

istri yang baru pertama kali mengalami proses kelahiran untuk memberikan 

dukungan pada istri. Dukungan tersebut yang paling dibutuhkan oleh primipara 

adalah dukungan emosional, berupa perhatian dan kasih sayang. 

3. Bagi pihak rumah sakit, lembaga kesehatan, atau tenaga medis  

a. Bagi pihak rumah sakit, lembaga kesehatan, ataupun tenaga medis kiranya 

dapat memberikan penanganan lebih lanjut terhadap primipara yang mengalami 

postpartum depression, seperti memberikan informasi hal apa yang dapat dilakukan 

untuk mencegah postpartum blues menjadi postpartum depression. 

b. Pihak rumah sakit, lembaga kesehatan, dan tenaga medis sekiranya tidak 

menganggap remeh perubahan suasana mood primipara pasca melahirkan. Sekiranya 

pihak rumah sakit, lembaga kesehatan, atau tenaga medis dapat memantau primipara 

yang menunjukkan gejala postpartum blues untuk mencegah terjadinya postpartum 

depression.   
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4. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Penelitian ini masih banyak kekurangan, terutama dalam mengungkapkan 

terjadinya proses persepsi pada primipara yang mengalami postpartum depression 

terhadap dukungan suami tersebut. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya 

menjelaskan faktor yang mempengaruhi persepsi namun tidak menjelaskan 

bagaimana proses persepsi yang terjadi.  

b. Ada baiknya peneliti selanjutanya juga melakukan triangulasi sumber, yaitu 

significant others, dalam hal ini adalah suami. Hal tersebut untuk mengetahui 

dukungan apa yang sebenarnya diberikan kepada primipara serta tanggapannya 

terhadap primipara yang mengalami postpartum depression. 
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SUBJEK 1 (WAWANCARA I) 

Nama Partisipan  : LK Kode Partisipan : S1.W1.LK.060216 
Lokasi                 : Rumah Orangtua Subjek Waktu                : 14.10 – 16.15 
Pewawancara      : Lucky W.Marmer (LM) Tanggal              : 6 Februari 2016 
 

CATATAN LAPANGAN 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara pertama dilakukan di rumah orangtua 
subjek karena subjek saat pengambilan data sedang 
berkunjung ke rumah orangtua.  Awalnya proses 
pengambilan data pertama dilakukan di ruang praktek 
dokter gigi miliki ibu subjek, karena saat itu praktek dokter 
milik ibu subjek belum buka. Menjelang jam buka praktek 
milik ibu subjek, maka kami pindah tempat di ruang tamu 
yang berisikan sofa, televisi, dan buku-buku yang berada di 
atas sofa.  

Keadaan Subjek Secara Umum Subjek adalah seorang wanita berusia 27 tahun. Subjek 
memiliki kulit sawo matang, memakai jilbab, memakai 
kacamata, dan mengenakan baju panjang berwarna merah.  

Perilaku Subjek Secara Umum Pada proses pengambilan data tahap pertama, subjek 
merupakan orang yang cukup ramah. Subjek dan penulis 
baru berkenalan secara langsung di hari tersebut. Subjek 
orang yang cukup senang bercerita, subjek cukup antusias 
dan ekspresif dalam menceritakan pengalaman hidupnya, 
terutama mengenai pendidikannya. Subjek cukup terbuka 
dalam menceritakan kondisi keluarganya, dan di tengah 
proses wawancara, ibu subjek membawa anak subjek 
kepada subjek untuk diberikan ASI.  
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 Baris Tabel Transkrip Catatan Reflektif dan 
Koding 

LM 1 Mulai dari nama lengkapnya Mba Identitas Subjek 
LK 2 Nama lengkapnya LK 
LM 3 Usianya Mba sekarang berapa? 
LK 4 27 tahun, aku lahir tahun 88 
LM 5 Mba sekarang bekerja? Pekerjaan Subjek  Guru 

mengaji di Griya Qur‟an, 
Sidoarjo 

LK 6 Iya kerja 
LM 7 Di? 
LK 8 Di anu, Griya Qur‟an. Jadi guru ngaji sekarang. 
LM 9 Setiap hari Mba? 
LK 10 Heem, setiap hari, Senin sampe Jumat. Jadi kayak karyawan gitu, ya 

maksdunya masuknya kayak karyawan, apa kantoran kali ya. Jadi 
kayak tempat kursus gitu kan.  

LM 11 Di Sidoarjo Mba? 
LK 12 Heem. Di Pondok Jati.  
LM 13 Kalau untuk menikah, menikah usia berapa Mba? Menikah pada Agustus 2014 di 

usia 25 tahun LK 14 Aku nikah itu usia 25 apa ya. Pokoknya 2014, Agustus 2014, 
InsyaAllah. 

LM 15 Asalnya Mba darimana? Asal subjek  Surabaya 
LK 16 Kalo asal bisa dibilang dari Surabaya. Ya orangtua asli Surabaya, 

cuman aku ngga lahir disini. Lahir di Ambon, karena tugas 
orangtua. Terus lama disini sejak aku SD sampe kuliah S1 aku 
disini. Jadi bisa dibilang aku orang Surabaya. Cuman aku nggabisa 
bahasa Jawa.  
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LM 17 Loh iya Mba?  
LK 18 Yawes bahasa Jawa yang kasar gitu, percakapan bisa. Cuman kalo 

yang halus aku nggabisa. Ngerti sih, orang ngomong aku ngerti, 
cuman ya nggabisa nimpalinnya, jawab pake bahasa alus. Yawes 
pake bahasa indonesia aja.  

 

LM 19 Mba anak keberapa Mba?  
LK 20 Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku yang pertama masih 

kuliah di ITS, yang satu lagi di Jakarta. Keduanya laki-laki.  
Status dalam keluarga  Anak 
pertama dari 3 bersaudara 

LM 21 Mba sendiri orangnya yang seperti apa?mungkin bisa mulai dari 
sekolah sampe kuliah? 

 

LK 22 Gimana ya..ehm bentar bentar. Ya aku sih SD kan deket sini, yang 
tadi kamu jalan deket lampu merah, ada SD Muhammadiyah disitu. 
Waktu pindah dari Ambon itu SD Negeri, ya aku pindah kesana. 
Aku pikir sih aku dari SD udah mulai berusaha mandirilah, sempet  
sih dulu pulang anter jemput. Cuman akirnya belajar sendiri naik 
bemo terus sampe smp juga gitu. SMPku di Waru. SMPku itu SMP 
Islam juga, SMP Al-Fallah, dulunya kan di deket Sutos. Tahun 
kedua itu gedungnya pindah kesitu, akhirnya jadi jauh yang di delta 
sari. Sempet sih dulu anter jemput juga, akhirnya belajar naik 
angkot. Yaudah jalan dari ruko situ sampe ke depan nyebrang jalan 
kadang bareng sama temen. Ya abis itu SMA, di SMA kompleks 
kan, awalnya kan masih naik angkot juga, mulai kelas 2 dapet sim, 
baru aku naik motor. Jadi sebelumnya ya naik angkot juga, jadi ya 
pokoknya aku ini cenderung berusaha mandiri dari kecil. Soalnya 
kan kebanyakan temen masih dianter jemput. Ya sesekali sih 
orangtua kadang anter, kadang jemput. Tapi ngga selalu yang tiap 
hari. Terus aku pikir kadang di sekolah aku ini orangnya moody, 
kadang seneng, kadang kesel. Sebenernya temen-temen tau 
bangetlah. Cuman pas jaman-jamannya SMA aku dulu itu, putri 

Proses pendidikan subjek  
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huan zu itu kan, film Taiwan, China, pokonya habis sorenya film itu 
diputer, besoknya di sekolah pasti heboh.  

LM 23 Ngomongin itu ya?  
LK 24 Ya berusaha nikmati sekolah dengan cara-cara seperti itulah. Terus 

ya ikut-ikut kegiatan. Ikut SKI, terus dulu SMP aku sempet ikut 
taekwondo, cuman sebentar aja sih, karena capek ya. Terus males 
nerusin. Pas SMA mau nerusin lagi, tapi udah ngga tertarik lagi. 
Jadi SMA ya lebih ke sekolah pulang, sekolah pulang. Terus mulai 
kelas 2 apa 3 itu temenku ngajakin aku debat bahasa inggris, terus 
,ehhm, apa, temen-temen sekelasku kebanyakan kan orientasinya 
pengen masuk kedokteran, atau ke ITS, masuk teknik, arsitekturlah, 
apalah. Terus ibuku sendiri kan dokter gigi, sempet ditawarin jadi 
dokter gigi, ngga maksa emang, hanya menawarkan jadi dokter gigi 
aja enaka, gini, gini dibandingkan dengan dokter umum. Dokter 
umum kan harus jaga di UGD, begini begini, kalo dokter gigi kan 
ngga harus sampe kayak gitu. Bisa prakterk di rumah. Bisa lebih 
santai dan bagi waktu sama keluarga lebih enak. Cuman aku mikir, 
ngga ada minat kesitu, walaupun sebenernya aku dari ipa. Padahal 
sebenernya aku suka bahasa. Cuman kelas bahasa kok ngga ada. 
Akhirnya ada temen aku ngajak daftar psikologi. Katanya nanti bisa 
belajar tentang diri sendiri, tentang orang lain. Akhirnya ya daftar 
psikologi. Sempet kepikiran daftar sastra inggris juga, karena kan 
aku dari dulu suka bahasa inggris. Ternyata aku pikir-pikir lagi, kalo 
cuman bahasa inggris ap ya kesannya terlalu sempit, kupikir bahasa 
itu pengantar aja kita buat alat, nanti bidang ilmunya kita pake buat 
belajar yang lain. Cuman ternyata setelah kuliah, ya baru tau kalo 
sastra itu ngga cuman belajar bahasa. Oh gitu ya..jadi setengah 
nyesel gitu. Maksudnya itu bahkan aku tidak mencoba untuk 
mengambil jalan itu. Waktu itu daftar psikologi lewat jalur prestasi, 

Proses pendidikan subjek 
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tapi ngga keterima, ya sempet sedih sih. Terus lewat PMDK umum, 
akhirnya keterima. Abis itu behenti sampe tahap itu kan, karena 
mikirnya kasian yang lain belum dapet jurusan. Tapi aku disuruh 
coba SPMB, sekarang SNMPTN. Karena kan PMDK lebih mahal. 
Dan Alhamdullilah yang SNMPTN ketrima. Tahun keempat, terus 
aku mikir lagi pengen pindah sastra lagi. Karena kok skripsi itu 
susah ya, tapi ya akhirnya tak kerjakan, akhirnya selesai juga. 

LM 25 Dalam kurun waktu berapa Mba?  
LK 26 4,5. Jadi ya hampir molor juga ya. Selesai dari kuliah ya 

Alhamdullilah, skripsi aku lumayan dihargai, sempet diminta pihak 
perpus juga. Terus ternyata lulus sarjana psikologi, ditawarin sama 
orangtua juga untuk lanjut S2. Aku itu ngga kebayang aku ngasih 
konseling, bukan suatu yang kucita-citakan. Kayaknya itu ngga deh. 
Akhirnya masih belum tau mau ngapain. Terus waktu itu, aku 
setahun terakhir kuliah aku les bahasa jepang. Sampai setelah itu 
aku masih lanjut juga les bahasa jepang sambil ngaji juga di tempat 
aku ngajar itu. Jadi kegiatanku itu ya les sama ngaji. Terus aku 
pengen nyari beasiswa, jepang. Kata ibuku aku disuruh cari 
beasiswa S2 yang nanti bisa sekolah ke Jepang. Dan aku liat ada 
seniorku yang dia itu dari HI Unair, kuliah di kajian wilayah Jepang 
UI. Dan ternyata dia dapet beasiswa ke Jepang. Dan akhirnya aku 
daftar itu di UI dan ternyata keterima.  

Pendidikan S2 subjek 

LM 27 Setelah itu gimana Mba?  
LK 28 Ya cuman repotnya pas aku balik Surabaya, dan pengen apply ke 

Unair jadi dosen pendidikan Jepang. Eh ke Unesa dulu, waktu itu 
yang buka pertama itu di Unesa. Itu lucunya aku dimasukin ke 
psikologi. Padahal disitu aku tulis apply untuk pendidikan Jepang 
karena S2 aku itu. Dan itu aku lulus tahap 1, 2, dan 3, sampe tajap 
aku wawancara sama dekan. Baru disana mereka sadar, loh S2mu 

Setelah kembali dari S2 di UI 
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apa, S1mu apa. Yang jelas kalau mau jadi dosen di Indonesia, 
mereka minta S1 maupun S2nya linier. Akhirnya yaudah, aku balik 
ngaji lagi, ditawarin buat ngajar. Ngajar itu syaratnya adalah punya 
hafalan Alquran, akhirnya aku bisa apply disitu bukan karena S1 
atau S2 tapi karena hafalan tadi. Jadi aku kerja disitu, ketemu calon 
suami disitu. Makanya akhirnya aku menikah ngga lama setelah itu.  

LM 29 Suami juga guru disitu?  
LK 30 Heem dia juga guru disitu. Waktu itu aku baru masuk, dia 

kontraknya sudah mau habis. Dia juga udah mau keluar. Tapi kita 
sempet ketemu dalam satu acara dan terus berlanjut. Jadi aku masuk 
ke Griya Quran itu sekitar Juni 2014, pokoknya sebelum puasa, 
sekitar puasaan kita kenalan. Akhirnya Agustus itu menikah, terus 
mulai Oktober aku tinggal Sidoarjo. Awalnya sih belum kepikiran 
untuk punya anak ya, ya karena kan masih perkenalan, mau 
pacaran-pacaran dulu. Dan ternyata, ya Allah berkehendak lain. 
Januari 2015 itu aku hamil. Terus yaudah, awalnya juga aku 
„What?‟ hamil?.  

Perkenalan dengan suami 
 
Respon pertama ketika hamil 

LM 31 Kenapa mba?  
LK 32 Ya ngga nyangka banget. Ya karena sama-sama belum 

merencanakan. Kebanyakan orang habis menikah kan 
merencanakan punya anak, kita sih mikirnya mau nyantai dulu aja, 
masih menata ekonomi, masih menata kenalan juga. Aku sama dia 
loh kenalnya sebentar banget. Juni apa juli gitu ya baru kenal. Terus 
ngobrol di whatsapp 10 hari, ya setelah itu dia melamar aku. 
Yaudah abis itu aku doa, istiqarah, ya jangan sampe ini salah 
jalanlah. Aku pikir kalau emang dia serius, yaudahlah mau nunggu 
apa lagi. Toh banyak juga kan orang pacaran lama, terus putus. 
Yaudahlah kalo emang niatnya sama-sama baik, yaudah akhirnya 
gitu, Agustus nikah. Makanya aku kan nyantai nyantai aja, mau 

Pertemuan dengan suami 
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punya anaknya setaun lagi mungkin. Ya ternyata setelah 6 bulan, 
Alhamdullilah. Selama hamil itu aku masih ngajar, masih nyetir 
motor sendiri. Pokoknya kalo capek ya istirahat, sampe akhirnya 
Oktober itu melahirkan. Ya begitulah, bener-bener luar biasa. Jadi 
hidup itu kayak ngga penah linier banget. Berusaha menikmati aja 
kalau hidupku seperti ini. Sampe akhirnya aku jadi ibu. 

LM 33 Pernah kebayang ngga mba untuk menjadi ibu?  
LK 34 Ngga, sama sekali ngga. Malah aku pernah berpikir aku akan 

sendirian sampe tua, aku udah survive. Karena ya aku kemana-mana 
sendiri, nggaboleh bergantung sama orang. Ya daridulu sendiri, 
karena dari kecil juga berusaha mandiri. Oh sampe aku mikir kalo 
umur 24 atau 25 belum menikah, yaudah ngga apa, ngga terus 
bergantung sama sosok lelaki. Lah kok ternyata terus ada yang gini. 
Kaget banget. Sampe aku nggabisa tidur, gimana ini, bener aja. Ya 
dulu orang-orang nanya udah umur kok belum nikah, ya aku mikir 
jangan sampe nikah karena udah usia aja. Nikah ya karena sudah 
siap dan ketemu orang yang emang serius. Jadi akhirnya ketika udah 
menikah dan punya anak itu ya aku ngga menyangka. Aku nikah aja 
aku ngga nyangka kok. Temen-temen juga, aku ngga ada deket 
sama siapa-siapa kok udah nikah aja. Dan aku baru tau juga kalo 
keluarga suamiku itu di Sulawesi, tapi orang Jawa. Dari situ mikir, 
wah kalau lebaran ke Sulawesi jauh juga ya. Karena kalau dari 
keluarga aku semua ini kan keluargaku di Surabaya semua, jadi 
ngga pernah mudik. Cuman tahun lalu, karena hamil ngga mudik 
kesana, itu pas 7 bulan atau 8 bulan ya. Jadi izin sama mertua dulu 
kalau ngga mudik.  

Adaptasi setelah melahirkan 

LM 35 Tapi sudah pernah belum ke Sulawesinya bertemu mertua?  
LK 36 Belum sama sekali sejak menikah. Jadi pertama kali ketemu ibu 

mertua itu ya pas aku menikah itu. Apalagi sekarang, bayi aku 
Pertemuan dengan mertua 
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masih 3 bulan ini, masih repot. Paling kontakan lewat telepon, sms.  
LM 37 Kalau dari orangtua Mba sendiri gimana?  
LK 38 Alhamdullilah orangtua aku termasuk yang membebaskan pilihan 

anak-anaknya, paling ya memang mengarahkan, tapi keputusan ada 
di anaknya. Paling ya dari kecil, sd sampe smp orangtua 
mengharuskan anaknya menempuh pendidikan di sekolah berbasis 
agama. Baru sma, orangtua membebaskan ingin dimana.  

Hubungan subjek dengan 
orangtua 

LM 39 Tadi Mba cerita suami Mba sudah selesai kerja disana ya? Sekarang 
berarti kesibukan suami mba apa? 

 

LK 40 Eh, jadi gini dia itu lebih seneng kerja sendiri, kayak wirausaha gitu. 
Dia jadi supplier herbal, terus sekarang dia ini usaha bibit buah tin, 
pokoknya dia punya usaha tanaman gitu lah ya, aku juga ngga 
terlalu paham. Tapi ternyata, mungkin dia masih seneng ngajar juga, 
dia balik ngajar ke sekolah, daftar di SD Muhhamaddiyah 2 
Sidoarjo, ngajar ngaji, ngajar quran juga akhirnya, sama ngajar 
ekskul. Jadi kalo pagi dia ngajar, terus sorenya dia ngurusin 
taneman gitu.   

Pekerjaan suami subjek  

LM 41 Kalau setelah melahirkan itu bagaimana Mba? Adaptasi pasca melahirkan 
LK 42 Kadang itu nggapaham sama maunya, kamu ini maunya apa sih nak. 

Tapi yaudahlah akunya yang harus lebih sabar. Yaudah ditungguin 
aja dia maunya apa.  

LM 43 Suami mba itu orang yang seperti apa?  
LK 44 Gimana ya, jadi awal aku kenal itu kan karena sama-sama di Griya 

Quran. Ya aku berpikir dia bisa menjadi imam yang baik, pokoknya 
agamanya baik. Dia mau usaha. Ehm, setelah menikah kupikir dia 
akan begitu, cuman memang akhir-akhir ini, ya setiap orang 
berubahlah ya, dia jadi sibuk kerja daripada dirumahnya. Pagi dia 
kerja, sore juga ngurusin usahanya. Sama dia juga kalo ngga salah 
sama temennya punya usaha, jual pakaian. Jadi dia jarang banget di 

Kepribadian Suami 
 
Faktor yang mempengaruhi 
persepsi  Pengalaman masa 
lalu dan nilai  
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rumah. Ya kok jadinya sibuk kerja gitu, di rumah itu cuman pulang 
jam 9, jam 6 pagi udah berangkat lagi. Jadi apa ya, ngga seperti 
yang aku harapkan, kok kayak gini. Dulu kan bilangnya waktu buat 
keluarga.  Wirausaha itu biar ngga terikat sama kantor dan ngga 
terikat sama orang. Terus bisa punya waktu sama keluarga. Terus 
dia beda, bisa jadi juga karena dia tidak menyangka akan punya 
anak secepat ini. Yah akhir-akhir ini malah kayak sosok suami itu 
ngga ada di rumah. Yaudah dateng, terus nengok sebentar, terus 
capek, yaudah istirahat. Akhirnya Bapak sama Ibu yang sampe turun 
tangan ikut ngobrol, ya pokoknya mencari jalan keluar.   

suami merasa tidak ada 
sosok suami 

LM 45 Tapi tetep main sama anak?  
LK 46 Iya, Alhamdullilah, pagi habis subuh jadi masih main. Cuma 

nggatau kenapa mungkin ada masalah sama akunya, jadi kalo 
misalnya pas aku ngga ada, kayak lagi di dapur, lagi mandi, dia 
deketin fatih, nyamperin, terus main-main. Sudah selesai aku balik, 
dia pergi. Jadi yang kayak apa sih. Terus sedih sendiri. Yaudahlah 
mungkin dia masih adaptasi kali ya. Bahwa dengan perubahan 
statusnya dia sebagai ayah, dia masih perlu belajar. Kalau aku kan 
mikirnya, aku mau ngga mau aku kan harus jadi ibu. Ketika sudah 
melahirkan, aku nggabisa yang ini masih aku., nyantai-nyantai 
dengan ritme hidupku yang kayak dulu, sesuka hati, terus tidur 
malem, terus bangun ya nonton drama. Ada yang harus berubah ya. 
Aku mau ngga mau harus menyesuaikan dengan si kecil ini. Bahwa 
ini memang amanah yang luar biasa. Kalau dia kan kupikir karena 
dia ngga harus nyusuin juga, jadi ya, dia masih harus perlu adaptasi 
untuk menjadi figur ayah dan tetap harus bekerja. Yaudahlah aku 
harus kembali lagi, aku harus survive, yaudah wis yang bisa 
kukerjakan ya kukerjakan, pokoknya kerjaan rumah kalau sudah 
capek yaudah ditinggal tidur. Ketika harus urus anak, yaudah harus 

Persepsi terhadap suami 
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diurus. Akhirnya ya kembali lagi sih, intinya harus survive. Ya 
bismillah pokoknya. Alhamdullilah kan orangtua juga masih ada. 
Jadi masih tertolong lah ya, jadi pas aku udah capek itu, ya ibuku 
bantuin. Jadi ketika aku di rumah, banyak yang ngemong dia kan, 
banyak yang ajakin ngobrol, jadi bisa istirahat. Mungkin memang 
porsi aku sekarang ya begitu, bisa survivenya begitu.   

LM 47 Kalau penyesuaian awalnya Mba yang dari belum menikah sampai 
menikah itu seperti apa? 

 

LK 48 Eh itu juga sih ya, dari awalnya aku harus urus diri sendiri, tiba-tiba 
ada yang perlu dibangunin juga, perlu dibikinin minum, perlu 
disiapin makan, itu yang mungkin menjadi em apa, ngatur ritme 
hidup tadi. Terus, Alhamdullilah awal-awal itu dia yang ngga terlalu 
menuntut aku harus bisa masak, siapin ini itu, itu ngga, jadi ya 
cenderung nyantailah, masih kayak orang pacaran. Kadang ya dia 
juga bantuin kerjaan rumah, kadang ngingetin, kadang ya berantem 
berantem juga. Terus ketika ada anak, dia jadi jarang ada di rumah, 
itu yang kayak ini kenapa ya. Aku pikir ketika aku membahas itu, 
daripada nanti tambah rame, energiku tambah habis, capek, 
yaudahlah, aku terus doa sama Allah, gimana baiknya nanti, 
jalannya seperti apa, aku kerjakan apa yang aku bisa. Ngurusin 
begini kan sudah capek, butuh tenaga ekstra. Jadi aku pikir dia mau 
ngapain, yaudahlah terserah.  

Penyesuaian awal pernikahan 
 
Dukungan emosional Tidak 
menuntut subjek harus mampu 
mengurus rumah tangga 
 
Dukungan instrumental 
Membantu pekerjaan rumah 
 
Perubahan sikap suami setelah 
memiliki anak jarang ada di 
rumah 

LM 49 Jadi sekarang lebih yaudah gitu Mba?   
LK 50 Iya ekstrimnya, aku bilang kalau memang mau pisah yasudah, tapi 

kayaknya dia yang belum siap. Jadi kalau emang aku harus sendiri, 
ya gimana, harus dijalanin. Daripada kayak gini. Tapi kayaknya 
belum siap mengambil jalan itu. Di rumah juga sudah jarang 
ngobrol. Ya gimana mau ngobrol, pulang aja jam segitu, aku sudah 
tidur. Kadang dia dateng, aku sudah mau tidur. Capek juga kan, 

Subjek merasa lelah harus 
mengurus rumah dan memberi 
ASI lelah fisik, psikis 
 
Lelah berlebihan 
Sering menangis 
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harus ngurusin rumah, harus nyusuin juga. Ya kadang kesel juga, 
udah capek fisik, capek hati, dan dia ngga ada. Dan aku pikir 
daripada sekarang aku makin capek, yaudahlah dia mau berbuat apa, 
selama dia ngga main kasar, dan daripada aku salah ngomong juga, 
dan untuk menghemat energiku sendiri. Ya sekarang bisa main ke 
Surabaya, ya aku refreshing. Dan ketika aku harus kembali pulang, 
ya aku harus berjuang lagi. Akhirnya sih aku berusaha untuk 
memindset seperti itu. Daripada capek, nangis sendiri, terus sakit 
hati, ya bismillah aja.  Dijalanin dan diterima aja, toh yasudah 
terjadi. Rumah tangga memang ngga pernah ada yang benar-benar 
ideal, ya, orang lain juga bilang dijalanin aja, toh yang lebih berat 
juga ada. Ya proses sih ya. Harapannya juga seperti apa, 
kenyataannya begini. Memang pas awal lahiran itu, ngga tau deh, 
kayaknya kena baby blues gitu kali ya. Jadi itu kayak khawatir 
sendiri, aduh nanti anak ini kayak gimana. Jadi seminggu setelah 
lahiran masih di rumah ibu, karena aku khawatir gimana cara 
mandiinnya lah, segala macem, jadi masih butuh bantuan. Sampai 
seminggu di rumah ibu, sampai dia copot udel. Waktu aqiqah juga 
disini, dan ternyata yang bikin berat disini juga adalah banyak tamu. 
Itu yang bikin capek. Jadi mereka itu enak dateng, wah lucu ya, 
sedangkan nanti ketika anak ini beol, nangis, ditinggal. Sempet 
waktu itu ada tamu yang datengnya malem, dan betah sekali. Aku 
udah mau marah rasanya. Sampe orangtuaku bilang kamu ini malu-
maluin aja. Tapi aku pikir mereka nggabisa ngerti aku butuh 
istirahat. Waktu itu aku merasa habis isya aku harus segera tidur, 
karena kan malem dia suka bangun, buat nyusulah, apalah. Sekarang 
sih Alhamdullilah tidurnya lebih teratur. Awal-awal lahiran itu aku 
nggatau gimana caranya nyusu sambil tidur. Jadi dulu aku nyusuin 
sambil duduk, dan itu udah setengah ngantuk gitu, itu lelah banget. 

Awalnya postpartum blues 
Sering khawatir 
 
Kurang tidur  Terbangun 
untuk memberi ASI 
 
Sedih  Karena tidak ada 
suami  
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Dan waktu habis melahirkan itu, suami kan di Sidoarjo, jadi malem 
tidur sini, tapi pernah dia ngga dateng, dan aku bingung harus 
gimana, aku harus survive sendiri. Jadi itu bikin aku sedih. Tapi kalo 
aku sedih terus, aku takut asinya ngga keluar. Soalnya kan ada 
pengaruhnya. Yaudah akhirnya berusaha menghibur diri, berdoa. 
Jadi ya gimana ya, aku perbanyak ngaji, nggaboleh terlalu kepikiran 
yang negatif, segala kekhawatiran tentang nanti anak ini sekolahnya 
gimana, ibunya gimana, harus bisa sembuh dari pikiran itu sendiri. 
Karena orang lain belum tentu bisa paham. Ya aku menghadapi 
status baru juga kan butuh adaptasi. Nggabisa langsung oh aku jadi 
ibu, bisa ini itu.   

LM 51 Kalau selama masa kehamilan, apa ada gangguan kesehatan yang 
pernah mba alami? 

 

LK 52 Eh, secara umum Alhamdullilah sehat ya. Ya paling mual-mual, 3 
bulan pertama itu mual, nasi itu ya kayak apa ya. Alhamdullilah 
masih sehat meskipun tetep ngajar. Mungkin ini, waktu awal hamil 
berat badanku turun banget. Biasanya orang hamil kan berat 
badannya naik. Dari 67 kg jadi 61 kg. Terus mulai naik, jadi 63 
sampai akhirnya kehamilan usia 9 bulan itu sekitar 67-68, jadi 
kembali seperti menikah awal. Kupikir apa karena stres, kepikiran 
tentang hamil begitu, dan ya itu juga karena, ya aku ngga nyalahin 
dia, suami, jadi kadang itu kayak aku makan, aku sendiri merasa aku 
kurang menjaga makanku, kalau misalnya pengen makan, ya makan, 
kalau ngga, ya ngga. Dia sendiri juga karena repot dengan dirinya, 
ngga selalu nanyain aku sudah makan atau belum. Jadi ya, 
Alhamdullilah, kalau aku masih bisa pergi makan, ya aku keluar beli 
makan.  

Menyalahkan diri sendiri dan 
suami mempengaruhi berat 
badan 

LM 53 Sendirian mba?  
LK 54 Heem sendiri. Ya ternyata Allah masih menjaga hingga aku bisa Suami jarang berada di rumah 
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melahirkan anak dengan normal. Tapi sekarang kok dia malah 
banyak perginya, yaudah mau gimana, mau protes juga nanti 
dibilangnya nggabisa ngerti orang kerja. Daripada tambah berantem.  

LM 55 Kalau pasca melahirkan, apa yang Mba rasakan?  
LK 56 Campur-campur banget rasanya. Yang jelas seneng, tapi banyak 

khawatirnya, seperti nanti anak ini gimana. Bisa ngga sih aku jadi 
ibu buat dia. Apa karena orientasinya kan belum kepikiran untuk 
menikah, apalagi mau menjadi ibu. Jadi aku ngga terlalu banyak-
banyak baca buku tentang kehamilan, persalinan, melahirkan, 
mengurus anak. Paling khawatirnya itu disitu. Nggabisa berperan 
menjadi ibu. Terus semakin lama semakin nyadar, ya aku ngga 
sendirian. Ada temen yang ngajak gabung ke grup, namanya 
PSYCHOASI mami. Grup emak-emak psikologi, terus dari situ 
belajar, yang aku khawatirkan itu wajar, yang terjadi pada ibu-ibu 
lain. Kayak oh nggabisa istirahat, cucian masih banyak, ternyata 
ngga aku tok yang ngalamin. Dari situ aku mulai dapet semacam 
support group. Walaupun mereka jauh, ngga kenal beberapa disitu, 
dari chat yang mereka kirim, aku merasa bisa, ayo semangat ras. 
Karena memang sejak menikah aku sudah jarang ketemu sama 
temen-temen, apalagi aku dan suami tumbuh dari latar belakang 
yang beda banget, yang kita emang bener-bener baru ketemu. Jadi 
temen-temennya juga sudah beda. Jadi ketika melahirkan, aku 
merasa sendirian, tapi ada group itu aku jadi merasa kebantulah ya. 
Dan juga dukungan dari orangtua sangat membantu. Alhamdullilah 
orangtua masih ada dan menyediakan aku butuh apa. Kerjaan masih 
banyak, ya ngapain galau-galau, sudahlah diikhlaskan saja. Ntar 
juga ada jalannya. Sempet kesel juga sih, apaan sih, anak bikinnya 
bareng, ya maksudnya, kasarnya seperti itu. Okelah rezeki dari 
Allah, Allah yang kasih, orang usaha juga gimana, kalau memang 

Riwayat pasca melahirkan 
Banyak khawatir. 
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belum dikasih, ya belum. Tapi kok aku harus ngalamin ini sendiri, 
ya kembali lagi, mungkin memang porsiku harus seperti itu, yang 
harus aku hadapi harus seperti ini, yasudah, dijalanin aja, mau 
gimana. Yasudah dibanyakin bersyukur, ya ini proses. Kadang 
memang masih berontak juga, kenapa harus begini, kenapa harus 
begitu.  

LM 57 Kalau proses persalinannya sendiri seperti apa Mba?  
LK 58 Alhamdullilah normal. Jadi waktu melahirkan itu, awal rencana 

kelahiran tanggal 14 Oktober, ternyata molor. Aku tunggu sampe 
tanggal 16, kok ngga ada kontraksi, itu bikin frustasi, kok ngga 
lahir-lahir sih. Sampai akhirnya tanggal 22 Oktober periksa ke 
dokter, yaudah ini dirangsang supaya gampang, mumpung air 
ketubannya masih bagus, dan takutnya berat bayi semakin gede, 
nanti takutnya susah di kandungannya. Aku juga mikir gimana ya 
melahirkan itu, dengan segala kekhawatiranku. Jalan lahir itu kayak 
gimana, ternyata tanggal 23, belum sampai jam 12 malem itu sakit, 
semakin sakit, sampe akhirnya keluar darah, sampai akhirnya 
sampai di rumah sakit sudah bukaan 7. Alhamdullilah jam 5 lewat 
19 lahir normal. Benar-benar ngga nyangka, sampe kemeng-
kemeng. Itu bener-bener ngga nyangka, dan pengalaman luar biasa. 
Ternyata melahirkan itu berat banget. Sakit banget, tapi setelah itu 
yaudah. Kadang itu rasanya ini anak turun dari langit, dari burung 
bangau gitu, tahu-tahu yaudah jadi segini. Ketika mau melahirkan 
ya mikir gimana ya habis ini. Kalau ditanya rasa sakitnya gimana 
pas melahirkan, yasudah lupa, karena setelah melahirkan dan harus 
menyusui itu adalah perjuangan yang lebih. Ternyata sampai harus 
ngeluarin asi, menjalin kelekatan yang baik, itu juga perlu usaha. 
Jadi ketika harus menghadapi itu, rasa sakitnya melahirkan itu sudah 
terlupakan, walaupun waktu itu di rumah sakit rasanya sakit banget.  

Proses persalinan 
 
Tantangan setelah melahirkan 
 Memberi ASI  
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LM 59 Adakah tantangan setelah melahirkan yang Mba hadapi?  
LK 60 Menyusui. Karena awal-awal kan sempet sakit, puting itu sempet 

sakit, rasanya seperti digigit. Pada waktu itu setelah melahirkan, asi 
itu ngga langsung keluar. Terus juga sempet lecet, dan puting 
sempat masuk, jadi sama perawat dibikinin alat supaya bisa keluar. 
Akhirnya bisa air susunya keluar, dan itu sudah santai aku. Ternyata 
ngga, menjaga air susu supaya tetap keluar itu adalah perjuangan. 
Apalagi sekarang sudah kerja, gimana supaya stok asi itu tetep ada 
di kulkas. Terus juga kayak bangun malam buat nyusuin, kerasa 
banget. Akhirnya ya itu sakitnya pas melahirkan itu terlupakan 
terganti sama sakit yang lain. Ternyata ya ada perjuangan yang lebih 
lagi. Ya melahirkan itu berat, tapi ternyata menyusui itu ngga kalah 
berat.  

Tantangan pasca melahirkan 
 Memberikan ASI 

LM 61 Mba pernah mendengar tentang postpartum depression atau depresi 
pasca melahirkan ngga? 

 

LK 62 Ohh, ya denger-denger aja. Kupikir kan ekstrimnya sampai mau 
membunuh anaknya ya. Aku pikir hampir sama kayak babyblues 
gitu ngga sih. Yang aku tahu sih setelah melahirkan dia masih 
belum bisa menerima keadaan dirinya. Ada kecenderungan untuk 
bunuh anaknya, itu sih yang sekilas aku denger dan baca.   

 

LM 63 Karena dari hasil skala yang Mba isi, mungkin ini ada 
kecenderungan ke arah sana Mba 

 

LK 64 PPD? Iya sih aku juga merasa, karena dari temen di group bilang, 
hati-hati loh babyblues kamu berkepanjangan. Jadi waktu setelah 
melahirkan aku sering ditinggal, ngga ada temen, jadi habis nyusuin 
itu aku sering nangis sendiri. Hidupku kok kayak gini sih, kenapa 
harus begini, begitu. Yah, harus banyak ngajilah, berdoa, mendekat 
sama Allah. Segala kekhawatiran itu aku lupakan. Ya itu baru-baru 
ini sih mikir kayak gini, sebelumnya ya mikir masak harus aku terus 

Dukungan instrumental pada 
awal melahirkan 
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sendirian yang ngurusin anak. Awal-awal dia masih sempet bantu. 
Pernah dulu awal pas mau imunisasi, ya berdua aja, dan si kecil 
nangis keras di posyandu, aku bingung, ini yaapa. Mana tiap jam dia 
juga bangun.  

LM 65 Kalau hal yang paling membahagiakan dari memiliki bayi apa Mba?  
LK 66 Ya melihat perkembangannya itu loh, dari awal yang dia kecil gitu. 

Pernah pas sendawa itu, dia itu tangannya kayak mau merangkul 
gitu, itu kebahagiaan yang nggabisa aku gambarkan. Ya ini harat 
karunkulah. Pas nyusuin, tanganku dipegang gitu, rasanya bahagia. 
Terus udah mulai bisa tengkurep, mulai ngoceh, senyum, jadi 
rasanya luar biasa gitu loh. Ketika orang lain mengharapkan 
diberikan begini, dan aku dapatkan, ya diterima aja, bersyukur. Dan 
aku bisa nyusuin, itu rasanya Alhamdullilah.  

 

LM 67 Apakah selama proses kehamilan hingga melahirkan suami Mba 
mendampingi? 

Dukungan emosional 
Mendampingi pasca 
melahirkan, ikut sedih ketika 
ASI belum keluar 
 
Memijat dan menemani serta 
masih mengajak ngobrol 
subjek  

LK 68 Ngga yang di rumah sakit, bukan karena ngga mau, tapi karena 
keadaan. Jadi pas kontraksi itu yang mendadak jam 12 malem, 
sedangkan waktu itu dia di Sidoarjo, dan dalam kondisi kontraksi 
aku sudah kabarin tolong habis subuh ke Surabaya saja, sudah sakit 
banget disini. Ternyata ya Alhamdullilah prosesnya cepet. Jam 
setengah 5 itu masuk rumah sakit, jam 5 lewat 19 itu sudah 
melahirkan, dan dia dateng itu jam 7 apa gitu loh, karena waktu itu 
kan jauh, dan waktu itu dia merasa bersalah juga, karena nggabisa 
mendampingi. Cuman yang aku ngga habis pikir adalah kenapa dia 
berubah sekarang. Iya, orang berubah ya. Jadi kayak euphoria aja, 
waktu baru pertama kali melahirkan, dia ada disitu mendampingi, 
bahkan ikut sedih waktu ASInya belum keluar. Tapi terus sekarang 
ketika, katakanlah kondisi lebih tenang dan aku bisa adaptasi, kok 
dia malah ngga mendampingi seperti yang aku harapkan, dia ada 
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disitu dan nemenin. Awal ketika aku menyusui, dia masih ada disitu, 
kadang mijitin, nemenin, pokoknya masih ngajak ngobrol. Sekarang 
itu, cuman kayak orang survey aja, dateng, liat anak kondisinya oke, 
yasudah. Padahal sampe anak bisa segede sekarang ini gimana dong, 
kan ada usaha aku menjaga, ya aku tidak bermaksud untuk 
membesarkan usahaku. Ya cuman kok dia ngga ada disitu. 
Alhamdullilah masih ada keluarga besarlah.  

LM 69 Kalau selama melahirkan, Mba mengalami mimpi buruk ngga?  
LK 70 Ehm, mimpi buruk, Alhamdullilah ngga. Kalau tidur sih mungkin 

yang ngga teratur, kalau siang itu. Kadang kerepotan pas malem, 
abis maghrib udah tidur, nanti malemnya nggabisa tidur lagi.  

Gangguan tidur 

LM 71 Apakah Mba punya ketakutan berlebihan ngga sih berhubungan 
dengan bayinya? 

 

LK 72 Waktu awal kelahiran aja kali ya, habis ini gimana, habis nyusuin 
ini gimana, kayak aku nggabisa ngasih yang terbaik buat dia. Kayak 
aduh anak ini gimana ya, jadi kayak meratapin sendiri, jadinya ya 
nangis-nangis. Besok dia gede gimana, nanti gimana. Ya bingung-
bingung gimana. Terus juga kayak aku bakal punya uang apa ngga 
buat dia sekolah. Karena waktu itu kan juga kondisi masih penuh 
penyesuaianlah. Akhirnya jadi khawatir soal finansial, cuman terus 
ya seiring berjalannya waktu juga, untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari ada aja Allah kasih. Akhirnya yaudahlah jangan terlalu 
khawatir. Ya masalah keuangan sih, aku merasa kayak diabaikan.  

Ketakutan berlebihan 
mengenai bayi 

LM 73 Maksudnya diabaikan gimana Mba?  
LK 74 Ya suamiku sibuk kerja sendiri. Sempet itu kayak tagihan-tagihan 

itu aku bayar sendiri.  
Sikap suami 

LM 75 Tapi sempet ada komunikasi Mba?  
LK 76 Ya sempet sih kita berantem, terus ngobrol, tapi setelah itu akhirnya 

dia mendiamkan aku lagi. Akhirnya aku males ngomong sama dia, 
Konflik dengan suami 
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daripada aku salah ngomong juga, terus malah nyakitin, yaudahlah. 
Sempet sih aku ngomong, ya ada perubahan, tapi masih belum yang 
baik banget.  

LM 77 Berarti untuk ekonomi sendiri dalam keluarga bagaimana Mba?  
LK 78 Nah itu, kemaren sempet kita sendiri-sendiri gitu kan, memang 

suami memberi tapi untuk aku, aku masih biayain sendiri. Itu juga 
yang sempet bikin kesel. Akhirnya aku ngomong, ya dia kasih, 
sisanya kalo memang kurang, aku nambahin sendiri. Jadi kadang 
butuhnya apa, baru dia kasih. Ya selama masih bisa aku talangin, 
aku talangin, dan ngga berharap diganti juga.  

Finansial dalam keluarga 

LM 79 Mba pernah berpikir untuk melukai diri sendiri?Apakah itu karena 
tidak mampu merawat bayi atau yang lain? 

 

LK 80 Ehm, gimana ya, 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 secara 
fisik, tapi lebih kayak aku ngga makan, udah bodo, nangis-nangis, 
lebih ke arah seperti itu. Tapi bukan sampai ke percobaan bunuh 
diri. Tidak sampai melukai fisik, lebih ke beban pikiran aja sih. 
Karena ya mau dilampiaskan ke siapa, mau diceritain ke orang lain, 
belum tentu orang lain bisa mengerti. Sama temen juga jauh. 
Akhirnya banyak pikiran negatif, dan mungkin arah melukainya ya 
seperti itu.  

Pikiran untuk melukai diri 

LM 81 Setelah melahirkan, apakah Mba merasa menjadi tidak bisa 
konsentrasi untuk berkegiatan? 

 

LK 82 Kalau ngga konsentrasinya sih, mungkin cuman ke membagi waktu 
aja ya. Hanya di sisi lainnya, aku merasa menjadi lebih fokus, 
karena tahu mana yang menjadi prioritasku. Aku harus ngajar, 
ngurus anak, cari waktu untuk me time. Kalau dulu, aku ingin ini 
itu, kadang kayak lupa dan glambyarlah ya.  

 



200 
 

 

LM 83 Kalau gangguan fisik lain pasca melahirkan ada Mba?  
LK 84 Paling ya nyeri karena menyusui, karena masih adaptasi ya. Gangguan fisik pasca 

melahirkan 
LM 85 Mba Laras sendiri memandang diri mba, apakah Mba sosok yang 

ideal sebagai seorang ibu? 
 

LK 86 Ngga. Karena aku sendiri masih pengen main, karena 
pembawaannya masih suka lupa umur. Dulu sempat dibilang bipolar 
gitu, jadi kalo seneng, seneng, kalo sedih, ya sedih. Moodynya itu 
banget. Orang lihat aku di luar itu ceria, padahal nggatau di 
dalemnya itu nangis bombay.  

 Pandangan terhadap diri 
sendiri sebagai ibu 

LM 87 Kalau sosok yang selalu Mba ajak cerita tentang perasaan Mba ini 
siapa? 

 

LK 88 Ya ibukku. Paling kalau temen, yang di group. Secara umum aja sih, 
apalagi kan bukan orang yang aku kenal deket.   

Sosok yang diajak bercerita 
mengenai kesedihannya  Ibu 
dan support group 

LM 89 Kalau untuk dukungan dari suami, apa yang diberikan Mba?  
LK 90 Hampir-hampir ngga sih. Kayak selama kehamilan, malah kitanya 

berantem, aku sendiri sih merasa dia kurang memberikan dukungan 
selama hamil. Jadi kalau untuk informasi mengenai kehamilan sih, 
aku sama ibu. Atau dari temen-temen. 

Pandangan terhadap suami 

LM 91 Apakah Mba cukup terbuka kepada suami dengan yang Mba 
rasakan, terutama perasaan pasca melahirkan? 

 

LK 92 Ngga sih ya, jadi kadang aku berpikir aku simpen sendiri aja, karena 
dia ngga ngalamin dan dia juga sekarang repot, jadi yaudah aku 
simpen sendiri, tulis di buku harian, atau cerita ke ibu. Dan 
sampaikan lewat doa. Kalau ngomong ke dia sih memang jarang. 
Karena dia sendiripun jarang menceritakan kondisinya dia gimana, 
gimana. Lagi baik dia cerita, sekarang sudah jarang.  

Pandangan terhadap suami 

LM 93 Berarti Mba merasa kurang atas dukungan suami terutama dalam  
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mengahadapi situasi pasca melahirkan ini? 
LK 94 Heem, kayak aku sekarang ini kan dia hampir-hampir ngga ada gitu 

loh. Yaudah aku harus berjuang sendiri.  
Pandangan terhadap suami 

LM 95 Kalau dari Mba sendiri, dukungan suami apa yang Mba butuhkan?  
LK 96 Ya, bahwa ini tanggung jawab berdua. Aku sih berharap dia 

bersikap baik aja sama aku, ngga cuman sekedar membantu 
kebutuhan rumah tangga, tapi juga bahwa dia ada disitu buat aku. 
Nemenin ngobrol, mensupport ayo kamu bisa. Yasudahlah, 
akhirnya aku sendiri males ngomong sama dia, karena urusan dapur, 
kamar depan, aku mondar-mandir, dia hanya diam saja. Pernah juga, 
sambil nyusuin, yang diajak ngomong cuman si kecil, aku itu kayak 
ngga ada, emangnya aku pabrik susu apa. Iya itu kadang aku ada, 
tapi dianggap ngga ada. Kadang kalau ada orang bilang nanti Fatih 
mau punya adek, aku mikirnya bukan sakit melahirkan yang akan 
kuhadapi, tapi rasa sakit karena aku harus menghadapi ini sendirian 
lagi. Karena tidak ada jaminan setelah itu dia akan berubah, menjadi 
suami yang pengertian, penyayang. Kadang aku harus masak 
sendiri, beli makan sendiri. Aku hanya ingin dia bersikap baik aja. 
Di rumah ingin diajak ngobrol, kok ini kayak ngga dianggap.  

Harapan, bukan hanya 
dukungan instrumental saja 
tetapi dukungan emosional 
juga 

LM 97 Untuk respon keluarga suami terhadap kelahiran Mba sendiri seperti 
apa? 

 

LK 98 Ya karena mereka jauh kali ya, mereka mendoakan, mereka baik. 
Cuman aku nggatau dianya kenapa. Ya mungkin masih adaptasi 
juga ya, dia juga belajar untuk menjadi ayah. Ya selama hamil itu, 
aku jalan sendiri ke mal, beli sushi, hehe. 

 

LM 99 Kalau selama hamil, apakah Mba ditemenin check up?  
LK 100 Nemenin check up itu rasanya cuma sekali deh. Mendekati akhir 

justru pas mau lahiran. Awalnya aku pergi sendiri sama ibu. Jadi 
yang lebih banyak ngurusi kehamilan itu ibu. Jadi kayak ngerasa ini 

Dukungan instrumental  
Menemani check up pada 
pertemuan pertama 
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sebenernya anaknya siapa ya. 
LM 101 Terus sekarang Mba mudah lelah ngga sih?  
LK 102 Ya kadang habis menyusui itu, lebih capek. Waktu hamil itu aja 

paling ngerasa nggabisa gesit gitu. Jadi pas masih 9 bulan, aku ya 
masih nyetir sendiri. Ya kadang memang suami jemput, tapi pernah 
waktu tu aku harus nyetir lebih jauh, dia ngediemin aja. Yasudah, 
ini lebih penting, si kecil. Kadang pas tidur, ada suami atau ngga, 
yasudahlah. Akhirnya mengabaikan.  

Kelelahan berlebihan 

LM 103 Tangguh ya Mba?  
LK 104 Tapi dalamnya rapuh, ada saat orang ngga melihat aku nangis-

nangis sendiri. Ya ada masanya aku sedih, kok hidupku begini. Dan 
ketika ketemu orang lain, aku harus biasa aja, mereka nggaperlu 
tahu di balik itu ada apa. Karena orang yang dekat sekalipun, 
mereka belum tentu bisa mengerti. 

Menangis dan sensitif 
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SUBJEK 1 (WAWANCARA II) 

Nama Partisipan  : LK Kode Partisipan : S1.W2.LK160416 
Lokasi                 : Rumah Orangtua Subjek Waktu                : 13.00 – 13.35 
Pewawancara      : Lucky W.Marmer (LM) Tanggal              : 16 April 2016 
 

CATATAN LAPANGAN 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara kedua dilakukan di rumah orangtua 
subjek karena subjek saat pengambilan data sedang 
berkunjung ke rumah orangtua. Pengambilan data tahap 
kedua dilakukan di ruang tamu. Subjek dan penulis duduk 
di bawah dengan alas kasur lipat karena saat itu sofa di 
ruang tamu tengah penuh berisikan buku-buku milik ayah 
subjek.  

Keadaan Subjek Secara Umum Saat itu subjek terlihat cukup lelah, karena subjek baru 
pulang dari rapat kepengurusan. Subjek mengenakan jilbab 
dan baju panjang berwarna hitam dan sedang tidak memakai 
kacamata.   

Perilaku Subjek Secara Umum Pada proses pengambilan data tahap kedua subjek terlihat 
cukup tenang dan kooperatif dalam menjawa beberapa 
pertanyaan. Subjek merasa lebih baik dibandingkan saat 
pertemuan pertama. Subjek bercerita bahwa ia sudah mulai 
bisa beradaptasi dengan keadaannya, meskipun saat 
pengambilan data tahap kedua, subjek menceritakan 
bagaimana ia harus berjuan dengan kondisi rumah 
tangganya saat ini.  
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 Baris 
Tabel 

Transkrip Catatan Reflektif dan Koding 

LM 1 Selamat siang mba  
LK 2 Selamat siang uci  
LM 3 Mba saya ingin bertanya lagi, jadi pada kuisioner poin ketiga 

saya menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang seharusnya 
terjadi, mba mengisinya hampir selalu. Mungkin Mba bisa 
jelaskan mengapa itu hampir selalu? 

 

LK 4 Oh itu menyalahkan diri sendiri, ya, karena kan kayak 
sesuatu yang di luar kendaliku sendiri ini kok seperti ini 
seperti ini, harusnya kan bisa diatur, tapi kenapa kok 
nggabisa. Ya mungkin terus daripada nyalahin orang dan 
belum tentu mereka juga yang salah, jadi kupikir jawabannya 
hampir selalu. Ya aku nyalahin diri sendiri. 

Menyalahkan diri sendiri atas kejadian 
yang terjadi 

LM 5 Sesuatu yang terjadi yang Mba maksud itu seperti apa?  
LK 6 Ya kalau pas repot, ada barang yang ketinggalan, mungkin 

kan bisa ditata dulu kayak gimana, persiapannya kurang, 
berarti kan itu salahku sendiri, bukan salah orang.  

 

LM 7 Maksud dari persiapan ini terkait dengan bayi Mba?  
LK 8 Heem, misal mau pergi sama fatih, terus ada yang kurang, 

ada yang apa, ya bagaimanapun aku juga yang harus 
tanggung jawab, jadi yaudah itu tanggung jawabku sendiri, 
gabisa nyalahin orang, jadi lebih nyalahin diri sendiri. Ya 
karena bagaimanapun ini hidupku juga. 

Menyalahkan diri sendiri 

LM 9 Nyalahinnya ini dalam bentuk pikiran gitu Mba?Wah ini 
gara-gara aku ini? 

 

LK 10 Ya kurang lebih seperti itu, apa sih gini-gini, aku kok ngga  
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teliti, kayak gitu. 
LM 11 Kemudian, mba mengisi sangat sering merasa cemas tanpa 

alasan yang jelas 
 

LK 12 Ya iya sih, waktu itu ingetku cemas tanpa sebab itu habis 
nyusuin, anaknya tenang udah tidur, nah setelah anaknya 
tenang dan tidur itu aku baru bisa mikirin, nanti ke depannya 
gimana, sekolahnya gimana, aku bisa didik dia apa ngga, ya 
kayak gimana-gimana itu loh, yang segala sesuatunya belum 
terjadi, buat aku kepikiran. Dan waktu itu pas ibuku lagi 
pergi, bapak lagi kerja, kan jadi aku Cuma berdua sama anak. 
Kan waktu dia bangun, jadinya fokusnya ke dia kan, gimana 
cara nenangin dia, misalnya udah selesai nyusuin dia, beres, 
habis itu mikir habis ini gimana, gimana, jadi sedih sendiri. 
Ya itu gimana-gimananya itu yang buat aku kepikiran, 
ditambah liat wajah dia yang innocent gitu kan. 

Kecemasan berlebihan 

LM 13 Tapi apakah akhirnya sekarang bisa Mba atasi?  
LK 14 Ya alhamdullilah kalau sekarang sih sudah ngga terlalu 

kepikiran ya, jadi lebih ya udahlah, nanti aja, jadi sekarang 
bisa mikir kayak gitu. Kalau kemarin-kemarin kan masih 
gitu, adaptasi jadi ibu itu kayak gimana. Sekarang sih udah 
lumayan perlu sesuatu minta tolong, minta tolong ke ibu, ke 
temen, atau misal cari bantuan kemana, sekarang lebih 
tenang sih, ngga nangis-nangis sendiri. Lebih yaudahlah, 
lebih bisa ngatasin, insyaAllah. Ya pada akhirnya harus bisa, 
bertahap juga sih, kemarin mungkin karena masih baru 
banget, jadi adaptasi banget.  

Adaptasi menjadi ibu 
 
Dukungan dari orangtua dan grup 

LM 15 Apa yang membuat Mba merasa terbebani dan terkadang 
tidak bisa mengatasinya dengan baik? 

 

LK 16 Mungkin lebih ke perasaan aja sih, karena hal –hal yang Kecemasan berlebihan 
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belum terjadi itu kan, awal melahirkan ya masih merasa 
begitu, tapi setelah bisa mengatur ritme istirahat dan 
sebagainya ya berpikir lagi memang apa sih hal terburuk 
yang bisa terjadi, yaudahlah kalau memang dia nangis, ya 
disusuin, kalau dia belum mau tidur, ya diajak main, kalau 
dulu kan mikir aduh ini anak belum tidur, nggabisa nyuci, 
nggabisa ini, nggabisa itu, terus lama-lama akhirnya 
yaudahlah. Akhirnya sharing di grup, ya kalau memang ngga 
sempet nyuci, yaudah, kalau belum sempet nyetrika, yaudah. 
Ngapain terlalu dipikir. Apalagi sekarang dia lebih aktif, jadi 
setelah dia bangun, ya ditemenin main, ketawa-ketawa, 
digendong, terus akhirnya ngantuk, sama-sama tidur bareng, 
akhirnya bisa mengikuti ritmenya adek. Mau nggamau, 
karena kalau ngga kan akhirnya menjadi beban tersendiri 
kan, dipikir-pikir lagi akhirnya dinikmati aja.  

LM 17 Tadi mba bilang share ke grup ya?  
LK 18 Iya, grup emak-emak psikologi. Karena kan yang bikin 

duluan senior psikologi juga. Terus ada temen yang ajakin, 
yaudah gabung disitu. Dan akhirnya saling sharing, iya kamu 
itu ngga sendiri kok yang merasa begitu, aku juga ngalamin, 
gini-gini. Mereka saling ngingetin masa ini itu hanya 
sebentar, dan nanti akan berlalu. Yaudah dinikmati aja. Nanti 
setelah melewati masa itu, nanti bakal kangen.  

Dukungan dari kelompok psychoasi 

LM 19 Apakah perasaan-perasaan seperti itu pernah Mba bicarakan 
kepada suami? 

 

LK 20 Eh, ya dulu-dulu aja, awal aja sih, soalnya kan dia repot, aku 
kadang nulis diary aja, cerita ke dia itu jarang. Kadang 
ketemu sama-sama sudah capek, ya istirahat aja. Banyaknya 
sih, aku nulis diary, atau kadang nulis blog, biar lega. Kalau 

Sikap kepada suami 



207 
 

 

cerita sama suami jarang, ngga terlalu intens. 
LM 21 Apakah sebelum menikah Mba sama suami ini pernah saling 

curhat atau memuji mungkin Mba? 
 

LK 22 Emmh, kayaknya sih pernah sih ya, soalnya kan kenalnya 
sebentar, ketemunya singkat, banyak ngobrolnya juga di 
WA, jadi sekedar aja. Ya pasti ada sih masa-masa seperti itu.  

 

LM 23 Lalu pasca menikah dan melahirkan ini apa masih ada pujian 
gitu Mba? 

 

LK 24 Ya lebih jarang sih ya, mungkin sudah dengan segala 
kerepotan ya. Kalau dulu kan memang masih dalam masa 
santai, kenalan-kenalan, kita masih bisa membahas hal yang 
umum, jadi nilai plus antara satu dengan yang lain, kalau 
sekarang kan sudah repot, jadi sepertinya hal-hal seperti itu 
terabaikan.  

 

LM 25 Apakah suami pernah menanggapi tentang cara Mba 
merawat anak? 

 

LK 26 Emmh, ngga juga sih ya, dia nyantai sepertinya.  
LM 27 Apakah dia ikut membantu?  
LK 28 Ya sesekali membantu. Dukungan instrumental  
LM 29 Semasa ada pikiran tidak menentu dan mba menangis tiba-

tiba, apakah suami mengetahui hal tersebut? 
 

LK 30 Oh ngga. Dia ngga tau.  
LM 31 Berarti Mba juga ngga menceritakan ke suami mengenai 

perasaan Mba? 
 

LK 32 Ngga, kan dia ngga ngerti.  Tidak terbuka dengan suami 
LM 33 Perasaan setelah melahirkan apakah ada Mba ceritakan?  
LK 34 Ya paling sesekali aja, tapi setelah itu ya ngga.  
LM 35 Kemudian tanggapannya suami apa Mba?  
LK 36 Waktu itu sih ya, masih berusaha untuk mendukung, sama- Dukungan emosional pada awal menjadi 
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sama berjuang, ya pahalanya besar, ya semacam itu. Awal-
awal itu masih ada ngasih semangatlah. 

ibu 

LM 37 Mba, selama Mba memberikan ASI, apakah suami turut 
menemani kalau di rumah? 

 

LK 38 Emmh, ingetku itu yang seminggu pertama habis melahirkan. 
Habis itu lama-lama yaudah, cenderung engga. Tapi 
yaudahlah. Toh di satu sisi aku juga berpikir dia juga 
nggabisa ngasih, yaudahlah. Ya kadang dia sempet 
kebangun, kadang ngga.   

Dukungan emosional pada saat menyusui 

LM 39 Oya Mba apakah bayi tidurnya masih kebangun di tengah 
malem? 

 

LK 40 Sudah ada ritmenya sih sekarang. Jadi kadang sore, habis 
mandi dia  capek, sore sudah tidur, tapi kadang eh apa, 
pernah sampe maghrib dia ngga tidur. Tapi kalau malem, 
tidurnya panjang. Paling kebangun, nyusu, terus tidur lagi. 
Jam 3 udah bangun. Paling gitu sih, habis subuh, bangun, 
main-main sebentar, tidur lagi sampai jam 6 atau jam 7. 

 

LM 41 Di saat anak terbangun, apakah suami juga ikut bangun Mba?  
LK 42 Ngga. Dia tetep tidur, kecuali kalau nangisnya keras. Jadi 

sebagian besar sih dia ngga bangun. 
 

LM 43 Apa Mba pernah membangunkan suami untuk minta 
bantuan? 

 

LK 44 Emh, kalau aku ngga bisa ngatasin sendiri sih, aku bangunin 
dia. Tapi selebihnya kalau aku masih bisa, ya aku urusin 
sendiri. Paling kan nyusuin, kalau ngga, dia bangun, pipis 
terus aku ganti celananya, paling gitu aja sih. Kalau aku 
masih bisa sendiri, ya aku urusin sendiri.  

Mengurus anak sendiri 

LM 45 Maksudnya ngga bisa ngatasin sendiri itu seperti apa Mba?  
LK 46 Ya misalnya pas aku lagi capek, aku lagi ngantuk banget.  
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LM 47 Bagaimana perasaan Mba ketika suami turut mendampingi, 
misal saat memberi asi atau menemani saat bangun malam? 

 

LK 48 Ya seneng sih, berarti kan ngga merasa sendirian. Tapi 
kembali lagi, kalau memang dia ngga bangun, yaudah. Aku 
ngga boleh nuntut. Dan aku sendiri nggaboleh berharap, 
nanti aku kecewa. Jadi yaudahlah, dia milih seperti itu, dia 
yang ngga menikmati masa seperti ini. Tapi misalnya ketika 
dia ada, ya seneng sih, Cuma kadang ya aku biasa aja, ohya 
makasih, ya kayak gitu.  

Perasaan ketika suami mendampingi 
memberi ASI 

LM 49 Apakah Mba pernah minta bantuan ke suami misal terkait 
dengan kebutuhan anak, seperti nitip beli apa gitu Mba 

 

LK 50 Pernah sih ya, waktu itu pas dia yang keluar, dan aku masih 
cuti, aku nggabisa keluar, aku titip dia misalnya beli kapas 
buat pipis, paling ya hal kayak gitu, ya sesekali titip. Tapi 
kalau popok atau apa, aku kadang beli sendiri sih, ya beli 
online, karena kan yang ngerti itu aku. Ya kalau misalnya 
ada hal-hal yang bisa aku titip ke dia, ya aku titipin.  

Dukungan instrumental  

LM 51 Apakah menurut Mba suami adalah sosok yang membantu 
Mba dalam melewati masa depresi pasca melahirkan? 

 

LK 52 Ngga. Karena lebih ke ibuku sih yang membantu, apalagi 
ketika aku masuk kerja, ibuku yang nemenin. Jadi aku lebih 
sering sama ibu, jadi kalau melewati depresi, menurutku 
suami tidak membantu. Yang lebih membantu ya ibu dan 
teman-teman di grup. Yang lebih mendukung itu ya teman-
teman di grup, karena mereka sudah mengalami dan lebih 
mengerti.  

Tidak ada bantuan dari suami 
Persepsi pada dukungan suami 

LM 53 Untuk suami memberikan informasi mengenai bagaimana 
cara melewati masa depresi ini pun juga tidak ada? 

 

LK 54 Ngga ada.  Tidak ada dukungan informasi 
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LM 55 Di pertemuan pertama Mba menceritakan bagaimana sikap 
suami pasca melahirkan, apakah sampai sekarang masih 
sama Mba? 

 

LK 56 Emmh, berubah sih ya, ya cukup signifikan. Sangat drastis. 
Jadi yang dulu itu, karena masih adaptasi dengan kehadiran 
anak, ya masih adaptasi kali ya. Kita terakhir ketemu bulan 
apa? 

 

LM 57 Februari Mba  
LK 58 Jadi ini aku ceritain ke kamu aja, jadi di antara kita aja. Dia 

sudah 2 bulan tidak pulang, tanpa alasan yang jelas. Jadi 
kalau yang dulu masih ada kerjaan, sekarang tidak ada alasan 
yang jelas. Jadi terkait pertanyaan kamu, kami sudah lama 
tidak saling kontak. Makanya aku banyak disini. Sesekali aja 
aku pulang ke Sidoarjo. Jadi sama sekali tidak ngontak. Di 
satu sisi aku tinggal menunggu waktu aja. Ya untuk yang 
terbaik dan terburuk.  

 

LM 59 Berarti orangtua tahu ya Mba?  
LK 60 Iya, pastinya. Makanya aku banyak disini sekarang, hanya 

sesekali di Sidoarjo, karena memang kerjaku disana kan. 
 

LM 61 Jadi benar-benar lost contact Mba?  
LK 62 Iya, terkahir ketemu itu Februari, masih ada kontak sedikit. 

Setelah itu hampir ngga ada kabar, dan dia mulai nyalah-
nyalahin aku. Agak aneh sih ya, wong aku dengan segala 
kerepotanku itu, dia masih nyalahin aku. Dan itu bikin dia 
ngga kerasan di rumah. Dan itu menjadi pembenaran bagi dia 
untuk tidak pulang dan mengurusi keluarganya. Jadi dari 
maret april, yasudah satu setengah bulan, hampir dua bulan 
ya dia ngga pulang. Dia sama sekali ngga ada kabar. Terakhir 
itu dia whatsapp bulan maret bilang minta nomor rekening, 

Suami sudah 2 bulan tidak pulang ke 
rumah 
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dan aku balas ya buat apa. Dia bilang mau transfer. Dan aku 
berpikir memang caranya dia memberi nafkah itu seperti ini 
kah. Bisa dibilang dia perginya kemana itu aku tahu kalau itu 
ngga jauh dari rumah yang di Sidoarjo, ya sekitar 15 
menitlah. Ya itu loh aneh menurutku. Ya kali dia di tengah 
laut gitu ya, ngga ada sinyal, ngga ada apa gitu, atau dia jadi 
TKI di luar negeri. Engga kan. Aneh makanya. Ya aku pikir 
ngga kayak ginilah caranya kalau memang dia masih mau 
bertanggung jawab dengan keluarganya ya harusnya ngga 
kayak gini. Dan dia ngga ada minta maaf.  

LM 63 Jadi Mba ngga bales ya?  
LK 64 Iya sama sekali aku ngga balas. Jadi aku dan keluarga sudah 

berusaha untuk minta tolong ke pihak ketiga di luar keluarga 
untuk ngomong  ke dia, masalahnya apa, buat pulang, kita 
kembali lagi membangun rumah tangga, karena aku sendiri 
belum menemui langsung, jadi pihak ketiga itu yang ketemu 
dan berusaha menasehati, ya dia masih aja nyalahin aku. Aku 
yang salah. Lama-lama aku pikir kok gini sih, kenapa ya, 
akhirnya aku pikir kalau memang dia masih mau baik, ya 
pasti dia akan kembali dengan gentle. Kalau memang ngga, 
ya aku tinggal nunggu waktu aja, sampai akhirnya aku bisa 
nyelesein ini, dalam arti ya mengajukan pisah. Ya ini aku 
masih berusahalah, masih menunggu, tapi aku melihat ini 
kok dia ngga ada etikat baik. Tapi yasudahlah lihat nanti, 
Allah memberikan hati yang terbaik bagi dia. Sementara ini 
sih kondisinya masih seperti ini.  

 

LM 65 Kira-kira apa yang membuat suami seperti itu Mba?  
LK 66 Mungkin di satu sisi dia merasa inferior di keluargaku, jadi 

dia semakin merasa powerless di rumah, dan di satu sisi 
Penyebab suami tidak pulang ke rumah 
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keluarga dia cukup jauh kan. Dan dia mencari 
kenyamanannya sendiri dengan menyendiri, ya kayak 
menjomblo lagi. Jadi kemarin masa-masa satu bulan itu 
bener-bener berat, kayak ya apa, ngga terima, tapi lama-lama 
kupikir, aku harus bertahan. Kembali lagi hidupku harus 
tetap berjalan. Ya mungkin aku memang harus begini, ya 
jalanin aja, orang lain misalnya tanya-tanya, aku ya berusaha 
untuk tidak cerita biar tidak mengundang pertanyaan. 

LM 67 Kalau keluarga suami sendiri tahu Mba?  
LK 68 Sempet sih, waktu awal ada ribut, sekitar akhir Januari, 

mereka sempet diberitahu dan aku sempet bilang ke mereka 
juga, kalau memang perlu mertua mau kesini, silahkan, saya 
ganti biaya tiketnya. Ya tolonglah dikasihtahu, atau ada 
usaha damai atau islah. Ya beliau juga sudah musyawarah, 
gimana kalau harus ke Surabaya. Pertimbangan keluarga 
disana juga agak berat, karena sudah agak tua juga kan, terus 
bilangnya diurus dari sana aja, dari Sulawesi, kakak ipar 
yang akan nasehati, ohyaudah. Ya sampe sekarang juga ngga 
ada kontak lagi, udah hampir sebulan, mereka juga sudah 
ngga kontak atau menghubungi aku lagi. Atau sekedar 
bertanya juga ngga ada. Ya aku pikir, aku mau ceritapun, 
ngapain, karena mereka jauh dan nanti malah menjadi beban 
pikiran, ntar kesannya aku lapor-lapor. Ya aku sekarang 
tinggal menunggu waktu aja. Kalau memang dia mau baik, 
kalau versiku bertobat, mau membangun keluarga ini lagi, 
yaudah ayok. Walaupun aku juga berpikir pasti akan berat 
dari akunya, tapi ya bagaimanapun anaknya juga 
membutuhkan figur seorang ayah. Tapi kalau memang dia 
tidak ada etikat baik, itu berarti dia bukan figur yang baik, 
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yasudah jauhkan saja. Daripada dia memberikan pengaruh 
buruk terhadap anak. Jadi ya sekarang aku hanya menunggu 
waktu. Karena nggabisa gegabah juga kan urusan kayak 
begini, ya sambil berdoa juga. Sambil ikhtiar, gimana 
baiknya, kalau memang masih bisa bersama, mohon 
dibukakan jalan, tapi kalau misalnya aku yang disuruh 
jemput, ya ogah, yang laki siapa.  

LM 69 Bagaimana sikap Mba?  
LK 70 Ya aku berusaha untuk ngga nambahin kesalahanku sendiri, 

kalau aku marah-marah, dia semakin punya alasan buat ngga 
pulang. Makanya sekarang aku diemin sambil berdoa.  

 

LM 71 Berarti dari Mba juga tidak akan memulai komunikasi 
terlebih dahulu? 

 

LK 72 Iya, aku merasa aku dan keluarga sudah berusaha, dan 
dengan nanti aku semakin mengejar-ngejar dia, dia semakin 
besar kepala dan sombong, ngerasa sok dan ngerasa 
dibutuhin, dan aku ngga butuh suami yang seperti itu, kalau 
mau etikat yang baik, yaudah ayo, inisiatifnya ya harus dari 
dia, kalau dari aku sih mikirnya begitu. Ya sekarang sudah 
lebih menerima, ya memang di awal terasa sangat berat dan 
sempat kebawa pas ngajar aku kacau banget. Tapi lama-lama 
sudah terbiasa. Ya mungkin aku belajar dalam segala 
keadaan aku harus mampu beradaptasi, ketika akhirnya harus 
menjadi seperti ini, aku beradaptasi lagi terhadap perubahan, 
tapi tetep harus aku jalanin.  

Adaptasi terhadap situasi berat 
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  SUBJEK 2 (WAWANCARA I) 

Nama Partisipan  : WP Kode Partisipan : S2.W1.WP110316 
Lokasi                 : Rumah Orangtua Subjek Waktu                : 15.00 – 16.15 
Pewawancara      : Lucky W.Marmer (LM) Tanggal              : 11 Maret 2016 
 

CATATAN LAPANGAN 

Kondisi Tempat Wawancara Wawancara dilakukan di rumah orangtua subjek karena 
subjek saat pengambilan data sedang berkunjung ke rumah 
orangtua.  Proses pengambilan data dilakukan di kamar 
orangtua subjek, karena waktu itu subjek baru bangun dan 
ada anak subjek bermain di ruang tamu. Kamar tersebut 
berisikan satu tempat tidur berukuran 200 x 180, meja rias, 
mesin pendingin, lemari, serta meja belajar.  

Keadaan Subjek Secara Umum Subjek adalah seorang wanita berusia 27 tahun. Subjek 
memiliki kulit kuning langsat, berambut ikal panjang, 
memakai kacamata, dan memakai baju panjang berwarna 
biru. Ketika melakukan proses pengambilan data subjek 
tengah mengandung anak kedua berusia 7 bulan.  

Perilaku Subjek Secara Umum Ketika tiba di rumah orangtuanya, subjek tidur terlebih 
dahulu karena ia cukup kelelahan harus menyetir dari 
rumahnya ke rumah orangtua. Sehingga, penulis menunggu 
terlebih dahulu hingga subjek bangun dan siap untuk 
diwawancarai. Setelah subjek sudah bangun, maka ia 
memanggil penulis dan merasa siap untuk diwawancarai. 
Maka penulis masuk ke dalam kamar, dan memulai proses 
wawancara. Subjek cukup kooperatif dan terbuka dalam 
menceritakan mulai dari proses perkenalan dengan suami 
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hingga mengakui bahwa dirinya mengalami postpartum 
depression. Subjek cukup lugas dalam bercerita hingga 
terkadang penulis tertawa karena bahasa yang ia gunakan 
cukup jujur.  

 

 Baris 
Tabel 

Transkrip Catatan Reflektif dan Koding 

LM 1 Selamat siang Mba, asal Mba dari mana? Identitas Subjek 
WP 2 Asalnya dari Denpasar, em, Bapak dari Jawa, Ibu dari Bali, 

terus aku nikah di Bali, jadi bisa dikatakan aku asalnya dari 
Denpasar.  

LM 3 Kemudian Mba berapa bersaudara? 
WP 4 Em, 4, aku anak pertama, adikku ada 3. Perempuannya 2, 

laki-lakinya satu.   
LM 5 Saat ini Mba usianya berapa? 
WP 6 Tahun ini 28 tahun. 
LM 7 Apakah sekarang Mba bekerja?  
WP 8 Ngga, jadi ibu rumah tangga saja. Tapi dulu sempat kerja 

selama 1 tahun, tapi kerepotan. Karena mengurus anak, 
mengurus rumah. 

Sempat bekerja sebagai guru dan terapis 
anak berkebutuhan khusus selama 1 tahun 

LM 9 Kerja di mana Mba? 
WP 10 Kerja di sekolah. Jadi guru sama terapis untuk anak-anak 

autis. Jadi sekolahnya itu sekolah anak berkebutuhan 
khusus. Cuma ya itu, jadwalnya padat banget, jadi di kantor 
mengharuskan guru untuk menjadi terapis. Setelah pulang 
sekolah, siang, sorenya disuruh jadi terapis. Jadinya jam 
kerjanya seperti orang kantoran.  

LM 11 Dan itu membuat Mba kerepotan ya? Subjek mengundurkan diri dari pekerjaan 
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WP 12 Iya, soalnya di rumah ngga ada siapa. Jadi harus naruh bayi 
ke rumah neneknya dulu, ntar sorenya kerja harus jemput 
lagi, capek di jalan, boros uang bensin, gitu. Padahal gajinya 
tidak sebanding dengan capeknya. Dan menjadi terapis anak 
berkebutuhan khusus, energinya keserap.  

karena lelah, dan gaji tidak memenuhi 
kebutuhan hidup 

LM 13 Oke, berarti sekarang full time menjadi ibu rumah tangga ya 
Mba? 

WP 14 Iya, jadi ibu rumah tangga saja.  
LM 15 Kalau hubungan Mba dengan orangtua sendiri, ketika saat 

memutuskan berhenti kerja, kuliah? 
Hubungan subjek dengan orangtua 
Cukup dekat dan terbuka 

WP 16 Ya cukup dekat, semuanya pasti diobrolin sama mama sama 
bapak. Jadi ya, kayak kemaren pas berhenti kerja pinjem 
uang mama buat bayar penaltinya. Terus karena mama juga 
menyarankan berjenti aja, karena aku jadi tambah kurus, 
tambah kelihatan kuyu, jadi aku memutuskan yaudahlah.  

LM 17 Kalau Mba sendiri ini orangnya seperti apa? Kepribadian subjek  Moody, tidak tetap 
pendirian, childish WP 18 Aku itu moody-an, terus kadang naik kadang turun. Pagi ini 

happy, nanti siang bisa down, terus abis itu tidak tetap 
pendirian, kayaknya masih childish, tapi makin kesini sudah 
ngga terlalu, pas masih kuliah sampe awal menikah masih 
childish banget. Terus itu sih yang paling menonjol dari 
aku, aku moody-an.  

LM 19 Itu tiba-tiba banget atau ada pemicunya Mba? 
WP 20 Harus ada pemicunya dulu, tapi hal kecilpun bisa memicu 

aku untuk berubah mood dengan seketika.  
LM 21 Saat moody muncul, Mba punya hobi yang dilakukan ngga? 
WP 22 Eh, kalau dulu itu pelariannya, bukan hobi sih, pelarian aku 

bilang, soalnya ngga menguntungkan, pelarianku paling 
jalan-jalan, terus window shopping doang, pokoknya harus 
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ke mall kalau moodynya muncul. Harus keluar dari tempat 
dimana aku moody. Misal di rumah mood aku down, ya aku 
harus keluar dari tempat itu. Aku juga kalau laper, aku 
gampang banget moodnya down. Tapi kalau sekarang sih 
jarang, karena sudah punya anak, jadi kalau moodnya down 
ya lebih main sama anak. Mainan sama anak, ya meskipun 
itu cuma di rumah. Tapi aku bisa ngatasin moodynya.  

LM 23 Bisa ceritakan pertemuan pertamanya dengan suami mba? Pertemuan pertama dengan suami 
WP 24 Pertemuan dengan suami, aku sama-sama kuliah di luar kota 

sama suami. Jadi, kami itu temen nongkrong, habis itu ya 
karena sama-sama dari kota yang sama, sesama anak rantau, 
jadinya kenalan, terus deket, terus pacaran.  

LM 25 Untuk saat ini suami bekerja sebagai apa? Pekerjaan suami 
WP 26 Saat ini suami bekerja jadi tenaga IT di sebuah perusahaan 

swasta.  
LM 27 Pendidikan suami apa Mba? Latar belakang suami 
WP 28 Ya itu dia, sarjana IT dari sebuah universitas swasta di 

Surabaya. Dia berasal dari keluarga Hindu, Bali, tapi aku itu 
dari keluarga kristiani. Terus di kota ini kita dipertemukan, 
kita pacaran, akhirnya menikah, terus menikah otomatis itu 
aku masuk ke keluarganya, ya itu hindu. Dia itu anak 
pertama dari tiga bersaudara. Kalau di Bali itu, anak 
pertama itu memiliki peranan penting dalam sistem adat dan 
budaya. Jadi dibayangkan sendiri, dengan masuknya aku ke 
keluarganya, aku ya masuk ke sistem adat dan budayanya 
mereka dengan posisi yang sama seperti suamiku. Padahal 
aku ya nggatau apa-apa.  

LM 29 Jadi saat sudah menikah Mba ini bener-bener nggatau apa-
apa ya? 

Menikah Menyesuaikan dengan budaya 
suami 
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WP 30 Iya, karena budayanya mereka itu apa ya, saklek, kaku 
banget. Dan masuknya orang dalam keluarga Hindu Bali itu 
juga, kalau ngga dari budaya yang sama, apa ya, butuh 
usaha lebih gitu deh. Karena asing banget buat aku.  

 

LM 31 Berarti Mba perlu waktu cukup lama ya untuk adaptasi?  
WP 32 Jelas. Aku menikah ini adaptasinya banyak banget, sama 

suami, kan kita pacaran baru 2 tahun, habis itu adaptasi 
punya anak, punya bayi, beradaptasi dengan mertua, 
keluarga besarnya, terus sama tradisinya, sama ritual sehari-
harinya, sama budayanya, bahkan sama makanannya. 
Karena aku ngga biasa makan makanan orang bali. Jadi 
semuanya itu aku perlu beradaptasi. 

Adaptasi pasca melahirkan  
Penyesuaian dengan keluarga besar suami, 
tradisi, budaya suku suami, yaitu Bali 

LM 33 Apakah dari proses adaptasi itu, suami cukup membantu 
Mba dalam melewati itu? 

Menikah  Menikahi suami dan 
menikahi budaya 

WP 34 Kalau suamiku itu orangnya santai, cuma menurutku apa 
yang dia lakukan itu ngga cukup membantu, maksdunya 
terlalu besar, apa ya, serangan dari luar, hal yang harus aku 
pelajari itu banyak banget. Dan dia bantu, Cuma itu ngga 
terlalu nolong, karena lebih banyak hal yang lebih besar di 
sana ketimbang rumah tanggaku sendiri. Jadi istilahnya itu 
aku itu nikah dengan 2 hal. Menikahi suamiku sama 
menikahi budayanya. Dan yang paling susah itu budayanya 
ini.  

LM 35 Kalau suami Mba sendiri adalah orang yang seperti apa 
Mba? 

Kepribadian suami Santai, cuek 

WP 36 Suamiku itu dibilang dewasa juga ngga, dia orangnya cuek, 
santai, dan masih kayak anak ABG gitu loh. Jadi kita itu 
jarang ngomongin serius gitu tentang kehidupan.  

LM 37 Oya Mba dengan suami kan beda setahun, dengan usia  
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suami lebih muda ya? 
WP 38 Iya lebih muda, karena mungkin masih sama-sama kecil ya, 

jadi yang kita omongin itu ngga kayak orangtua. Paling 
ngobrol santai, sama kayak orang pacaran. Mengurus anak 
pun juga seperti itu. 

 

LM 39 Terus kalau mengatasi Mba yang moody gimana? Cara suami mengatasi sikap moody subjek 
WP 40 Ya dia kan cuek, biasanya kan kalo orang cuek itu semau 

gue, kalau ngatasin aku itu, karena dia udah tahu aku 
badmood, ya ditinggal. Jadinya dia biarin aku sendiri, 
nangis sendiri, marah sendiri, terus aku berubah lagi, ya 
ngobrol biasa lagi, kayak ngga habis badmood gitu.  

LM 41 Bagaimana penyesuaian awal Mba dengan pernikahan? Penyesuaian pasca menikah Fase 
terberat karena subjek harus tinggal di 
rumah suami bersama keluarga besar 
suami 
Dahulu hidup bebas, sekarang harus 
menyesuaikan peran sebagai seorang istri 
dan ibu 
 
Faktor Penyebab Postpartum Depression: 

- Fisik belum siap, terutama untuk 
begadang 

- Terlalu banyak tuntutan dari pihak 
luar 

- Semua informasi dari luar 
diterapkan kepada anak, dan jika 
tidak sesuai membuat subjek sedih 

WP 42 Berat banget. Itu rasanya fase terberat hidupku, selain 
mengerjakan skripsi. Jadi aku itu menikah harus tinggal di 
rumah suami, karena suami belum mampu secara finansial. 
Jadi belum punya rumah sendiri, belum punya pekerjaan 
tetap, sehingga kita memutuskan untuk ngontrak itu belum 
bisa. Jadi penghasilannya masih jauh, apalagi langsung 
punya baby kan. Jadi dari kehidupanku yang bebas, kuliah 
gitu, masih jadi anak mahasiswa, dan memang di rumah itu 
aku ngga pernah diatur sama orangtuaku, jadi setelah 
menikah, aku harus menyesuaikan diri sama orang baru, 
banyak orang baru, di antaranya suamiku, karena 
bangunnya sampe tidurnya harus lihat suamiku. Terus 
menyesuaikan peran sebagai istrinya, nyiapin makan, 
nyetrikain baju, padahal dulu tinggal ke laundry. Habis itu 
menyesuaikan peran sebagai ibu baru, yang terlalu banyak 
baca referensi. Jadi setelah melahirkan itu aku banyak baca 
referensi, karena aku kan orangnya sok tau nih. Jadi 
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ngurusin bayi itu loh, kenapa bayi itu cegukan, kenapa 
nggamau minum asi, itu aku tanya semua ke google. 
Soalnya aku gengsi nanya ke orang. Jadinya karena sok 
tahu, kuanggap aja google tahu semua, dan aku terapin. 
Ternyata beda-beda. Itu susahnya jad ibu ya itu. Habis itu 
peran sebagai ibu itu ya juga secara fisik kayaknya waktu 
itu aku belum siap, karena harus begadang. Terlalu banyak 
tuntutan, kayak waktu itu anak harus ASI, anak umur sekian 
beratnya harus sekian, kalau misalnya anak ngga mencapai 
berat segitu, aku udah stres duluan. Terus yang paling susah 
itu peran sebagai menantu dan orang baru di rumah suami. 
Karena kan kita masih hidup numpang nih, bener-bener 
numpang, jadi listrik, air, terus bahan masak makan sehari-
hari itu juga masih nebeng gitu. Jadi apa ya, aneh aja, 
apalagi keluarganya ini keluarga besar dan semua itu orang 
baru di mataku. Jadi aku itu menyesuaikannya banyak 
banget. Susah.   

LM 43 Akhirnya gimana mengatasi semua itu Mba? Mengalah Subjek belajar untuk 
mengalah terhadap keluarga besar di 
rumah suami 

WP 44 Kalau sekarang dibantu juga sih sama sikap suami aku yang 
cuek, sebelumnya apa-apa aku pikirin, tapi karena ngelihat 
suamiku yang punya rumah aja cuek, jadi aku harus cuek. 
Makanya aku belajar dari dia. Mengatasinya ya aku yang 
mengalah, aku yang ngikutin semua peraturan di rumah. 
Jadi yang ngga biasa masak, aku harus masak, yang ngga 
biasa nyuci, aku nyuci. Karena memang mereka ngga 
terbiasa pakai pembantu, jadinya ya aku belajar dari 0 untuk 
menjadi istri, ibu, pembantu.  

LM 45 Kalau dari perekonomian keluarga sendiri, apakah 
sometimes ada permalasahan? 

Perekonomian keluarga  80% masih 
dibantu oleh orangtua suami 
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WP 46 Emh, gini, kalau perekonomian ini jujur saja ya, kami masih 
dibantu 80% sama orangtuanya. Karena aku bilang dia kan 
anak pertama, cucu pertama, jadi kesayangan gitu loh kalau 
di Bali. Dan dia itu difasilitasi semuanya sama orangtuanya. 
Kayak listrik, air, kami ngga harus bayar, mobilpun itu 
sudah dikasih dari awal menikah, sampai bensin-bensinnya 
pun itu sudah tanggungan orangtuanya. Jadi mobil yang aku 
pakai ini sudah pasti isi bensin. Dan itu ngga masuk ke 
pengeluaran bulananku. Jadi dia kerja dan mendapat gaji itu 
untuk kita makan di luar, kalau untuk biaya rumah tangga 
itu ngga ada sama sekali menjadi tanggungan dia. Kita ini 
masih sangat dibantu dan ngga buat aku stres. Karena 
semuanya sudah difasilitasi, jadi kayak aku pindah rumah 
aja jadi anak orang.  

LM 47 Berarti gaji suami apakah ada yang mengatur?  
WP 48 Aku sama sekali ngga ikut campur. Tapi suamiku kasihtau 

slip gajinya berapa, aku cuman sekedar tahu aja, soalnya 
aku dapet uang sangu dari mertuaku. Perbulan dikasih 
berapa, langsung masuk atmku. Gaji suami itu buat jalan-
jalan, makan, sama nabung. Sisanya kalau mau belanja 
bulanan, pakai uang dari mertuaku. Ngga seperti orang 
menikah yang lain sih, dari gaji sekian, harus menyisihkan 
untuk bayar listrik, air, atau cicilan. Karena semua sudah 
tinggal pakai aja di rumah.  

 

LM 49 Nah, kalau cara mengatasi konflik dalam keluarga itu 
seperti apa Mba? 

 

WP 50 Kalau dulu, aku masih belum bisa nemuin caranya gimana, 
karena masih sama-sama kayak orang pacaran. Jadi adu 
mulut, adu argumen. Cuma sekarang lebih tenang, kita 

Bentuk dukungan suami  Ketika ada 
konflik, atau subjek marah, suami sudah 
menemukan cara untuk membuat subjek 
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sama-sama diem. Kalau aku marah-marah, dia tinggalin aku 
nonton tv. Jadi aku marah sendiri, nangis sendiri di kamar 
mandi. Sebentarnya lupa, yasudah hilang. Ya itu aku bilang 
aku moody. Kalau aku nangis, aku butuh waktu 3 jam untuk 
menangis. Sebentar selesai nangis, ya balik lagi kayak ngga 
ada apa-apa. Setelah itu, suamiku sekarang lebih banyak 
mengalah. Jadi kalau aku marah, dia terima aku marah, 
Cuma setelah aku menangis. Dia suruh aku ke kamar mandi 
dulu, nangis, selesaiin nangis, baru balik lagi ke kamar. 
Kalau sudah kayak gitu, biasanya marahku ngga meledak-
ledak, jadi bisa diomongin baik-baik. Dulu kan aku marah 
sambil nangis, terus dia ikut marah. Jadinya sama-sama 
bentrok, jadi tambah parah. Cuma sekarang ya 
penyelesaiannya begitu. Aku ke kamar mandi, terus dia 
minta ngerokok sambil nonton tv.   

tenang 

LM 52 Baik Mba, untuk respon pertama Mba saat mengetahui 
bahwa Mba hamil itu bagaimana? 

Perasaan ketika hamil Kaget, tidak ada 
rasa senang. Karena subjek tidak 
membayangkan kehidupan 
pernikahannya. 
 
 

WP 52 Kaget, takut, pokoknya ngga ada rasa seneng. Soalnya aku 
hamil di luar nikah, jadinya ada sih bayangan dengan gaya 
hidup seperti ini aku pasti bakal hamil, Cuma hamil aja, 
tidak menikahnya. Ya gitu deh, jadinya terlalu sempit mikir. 
Waktu itu kan banyak kejadian temen-temenku hamil terus 
punya anak, tapi anaknya dirawat sendiri. Tapi suamiku ini 
bertanggung jawab, jadinya kami menikah. Ya aku ngga 
mikir jauh ternyata kehidupan pernikahan itu seperti ini. 
pikirku itu ya kayak di sinetron, hidup berdua, ngontrak, 
ngurus anak, gampang gitu, eh ternyata salah. Yang buat 
aku sedih sih bukan hamilnya, tapi aku harus menikah itu 
loh, itu yang membuat aku ini kehamilan yang tidak 
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diinginkan. Bukan karena anaknya, tapi ke depannya yang 
tidak diinginkan. Anaknya ngga apa, tapi kehidupan setelah 
itu ternyata berat banget. Tanggung jawab setelah itu yang 
luar biasa.  

LM 53 Kalau begitu respon kedua belah pihak keluarga seperti apa 
mengetahui kejadian itu Mba? 

Respon keluarga terhadap kehamilan 
subjek 

WP 54 Kalau dari orangtuaku sih, nggatahu ya, aku ngga 
merasakan mereka marah, Cuma kecewa ya pasti, 
orangtuaku saat itu memberi dua pilihan, menikah atau 
ngerawat sendiri. Sekarang tergantung pihak keluarga laki-
laki. Dan pihak laki-laki ternyata mengambil keputusan 
untuk menikah, jadi anak itu dipertahankan dan kami harus 
bertanggung jawab dengan cara menikah. Jadinya menikah 
di usia muda.  

LM 55 Apakah pernah membayangkan untuk menikah di usia 
muda? 

Penyesuaian pasca pernikahan Tinggal 
bersama keluarga besar suami dan 
menjalankan tradisi agama Hindu WP 56 Menikah di usia muda itu aku bayangkan, karena di 

Surabayapun aku sudah hidup serumah dengan suamiku. 
Jadi ya aku pikir setelah menikah itu bakal hidup seperti itu. 
Ternyata menikah sama dia itu, berarti pindah ke rumahnya, 
which is di rumahnya itu ada banyak orang. Ada kakeknya, 
neneknya, tantenya, keponakannya, adiknya, pamannya, 
bibinya, ya itu yang tidak aku bayangkan. Aku pikir akan 
seperti di Surabaya, hidup berdua. Ternyata tidak, ditambah 
lagi tugas-tugas wanita Bali yang sangat beragam. Karena 
dia ini kan masih kental budayanya, apalagi domisilinya di 
Bali. Mungkin kalau di luar Bali ngga terlalu berat ya, tapi 
kalau di Bali itu otomatis harus menjalankan adat-
istiadatnya.  
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LM 57 Oke Mba, kalau selama kehamilan ini hingga melahirkan , 
apakah suami mendukung kehamilan ini? Seperti mencari 
informasi dari luar atau bagaimana? 

Dukungan informasional suami 
Membatasi informasi dari luar agar 
subjek tidak berpikir berlebihan  

WP 58 Kalau suamiku sih dukung-dukung aja, dia malah 
membatasi informasi yang masuk. Dia tau aku itu orangnya 
pemikir kan, jadi kalau misalnya anakku berat badannya 
ngga sesuai sama tabel berat bada, aku stres, aku baca itu 
kenapa, dia malah nggasuka, dia bilang ya jalanin aja, Cuma 
orang-orang di rumah itu yang pengaruhnya besar. Misalnya 
anakku batuk, respon di rumah itu besar banget. Jadi aku 
harus ke dokter, anakku harus dikasih antibiotik. Pokoknya 
ini karena kebanyakan makan ini, itu, jadi kebanyakan 
disalahin sama orang-orang gitu, selain suamiku loh ya. 
Kalau misalnya anakku jatuh, responnya itu berlebihan. Ya 
suamiku ngga bisa berbuat apa sih, tapi dalam hatiku ngga 
apa kok, tapi orang nanggapinnya, mungkin dianggap aku 
ibu baru, suamiku juga, kami orangtua baru, jadi turut 
campur keluarga cukup besar banget. 

LM 59 Kalau selama hamil, apa suami tetap memberi Mba pujian 
ngga? 

Dukungan penghargaan suami Ketika 
hamil, suami semakin memberi pujian 
terhadap subjek WP 60 Ya malah aku disuruh hamil terus. Karena jadinya gendut, 

soalnya kalau biasanya aku kurus. Ya tetep perhatian, malah 
tambah perhatian kok.  

LM 61 Apakah selama hamil, ada ngidamnya ngga?  
WP 62 Emh ngga, soalnya kalau aku sih misal pengen makan hari 

ini, pengen makan ayam penyet, bukan yang tengah malem 
pengen mangga, ngga. Tapi lebih ke hari ini mau makan ini, 
besok itu.  

 

LM 63 Biasanya suami turutin? Dukungan emosional suami Memberi 
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WP 64 Pasti, soalnya aku makan, kan dia juga makan. Kalau ngga 
diikutin ya dia ngga makan dong.  

perhatian terhadap subjek, menuruti 
permintaan subjek 

LM 65 Suami jadi lebih perhatian ngga ketika hamil Mba? Dukungan emsional suami Menjadi 
lebih perhatian terhadap subjek WP 66 Iya sih lebih perhatian. Karena kan aku orangnya nggabisa 

diem, jadi hamil pun aku masih jalan-jalan sendiri, nyetir 
sendiri. Jadi ya paling nanya-nanya aja, ngga berlebihan.  

LM 67 Adakah gangguan kesehatan yang Mba rasakan selama 
kehamilan? 

 

WP 68 Ngga ada sih, aku aja kadang lupa kalau aku hamil. Karena 
ngga terasa sih, aku tidur aja rasanya nyenyak, sampai 
ngorok. Kadang aku bangun tengah malem, ngecek perutku 
masih kembung atau ngga, takut tiba-tiba kempes gitu.  

Gejala Postpartum Depression 
Mengecek perut bolak-balik 

LM 69 Secara emosi apakah Mba merasakan perubahan? Tidak mengalami perubahan emosi karena 
dari awal merupakan orang yang moody WP 70 Tidak. Karena pada dasarnya emosiku sudah jelek. Sebelum 

hamilpun aku sudah moodyan, sensitif, terus lebay, jadi 
begitu hamil ya sama aja. Cuma ya aku batasin, karena aku 
takut nanti anakku jadinya cengeng. Jadinya ya lebih 
mengarah ke positif. 

LM 71 Kalau selama hamil itu komunikasi Mba dengan orang 
sekitar bagaimana? 

Komunikasi dengan lingkungan sosial 
tetap terjalin selama hamil melalui 
aplikasi pesan singkat WP 72 Ya tetep biasa saja, karena kan aku masih aktivitas. Ya 

Cuma setelah melahirkan, karena aku ngga pakai pembantu 
kan, aku jadinya harus selalu sama anakku, jadinya ya 
nggabisa pergi sama temen-temen sih palingan. Cuma 
karena semua temen-temenku sudah punya anak kan, jadi 
buatku itu ngga penting sih, untuk bersosialisasi untuk 
keluar gitu, toh sekarang ada handphone, jadi kalau mau 
ngobrol kan ada di grup, bisa personal chat. Yang penting 
tetep ngobrol sama temen, meskipun dalam dunia maya 
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saja, tapi menurutku itu sudah cukup.  
LM 73 Apakah selama check up kehamilan, Mba selalu ditemani 

suami? 
Dukungan instrumental suami 
Menemani selama check up 

WP 74 Iya ditemenin, karena ritualnya habis check up pasti jalan-
jalan.  

LM 75 Suami aktif ngga bertanya sama dokter selama check up itu 
Mba? 

 

WP 76 Ngga sih, soalnya dokternya cerewet. Jadi apa yang mau 
kita tanyain, sudah dijawab sama dokter.  

 

LM 77 Untuk proses melahirkannya Mba sendiri bisa Mba 
ceritakan? 

 

WP 78 Aku melahirkan dulu itu normal, di rumah sakit bersalin 
punya Belanda. Jadi yang buat aku takut mati itu bukan 
karena melahirkan, tapi karena rumah sakitnya. Jadi kayak 
film zaman dulu ruangannya, jadi ruang bersalinnya itu 
ngga ada alat modern sama sekali, semuanya manual, alat-
alatnya kayaknya masih yang lama, terus kursinya masih 
kursi zaman dulu, korden juga korden lama, itu yang buat 
takut kali ya. Tapi normal, aku masuk rumah sakit jam 1 
siang, itu bukaan 1. Terus sama suster aku disuruh jalan-
jalan, tapi aku males karena sakit, jadi aku ya tidur-tiduran 
aja. Jam 9 malem, ketubanku pecah, dibawa ke ruang 
bersalin, baru bukaan 3. Akhirnya diinduksi dari jam 9 
sampe jam 12, terus karena kehabisan oksigen, jadi dikasih 
alat bantu nafas, sama susternya bantu ngedorong, ngga 
sampe disedot sih bayinya, Cuma dibantu dorong saja. Ya 
akhirnya bayinya keluar. 

Proses Melahirkan  Normal-Induksi 

LM 79 Apakah selama proses bersalin itu suami ikut 
mendampingi? 

Dukungan Emosional Suami 
mendampingi proses persalinan 
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WP 80 Iya, padahal sebelumnya itu sempat berantem, pas 
malemnya. Karena aku nggamau diinduksi. Karena aku 
baca di internet, induksi itu sakit, induksi itu ngga enak. 
Terus aku berantem sampe nangis.  

LM 81 Apakah suami yang meminta diinduksi?  
WP 82 Bukan. Mertuaku, karena kan HP aku 17 Juni, tapi lewat 

sampe tanggal 19 Juni. Akhirnya tanggal 19 Juni itu, 
diputuskan buat diinduksi, ya akunya nangis-nangis. 
Marahan sama suamiku. Pas paginya itu aku pendarahan, 
yaudah ditemenin sama dia. Semua proses ditemenin, sampe 
dijaitnya itupun dia melihat.  

Proses Melahirkan  Suami menemani 
hingga proses subjek dijahit 

LM 83 Terus gimana Mba rasanya setelah berhasil melahirkan itu?  
WP 84 Rasanya lega, karena satu tugasku sudah selesai, bawaanku 

sudah keluar, deg-degan juga karena peran baru, dan itu aku 
ngga langsung pegang bayinya. Bayinya langsung dibawa 
suster, dikasih sufor, ditidurin di ruang bayi. Aku juga 
waktu itu ngga mikirin minta anakku, soalnya aku ngantuk, 
aku laper. Akhirnya aku ke kamar, di kamar aku istirahat, 
tidur. Itu aku masih belum minta bayiku, bukan karena ngga 
siap sih, tapi secara fisik aku masih ngantuk, dan gendong 
bayi aja ngga pernah. Besok siangnya baru dibawa, itupun 
Cuma ketemu sebentar, karena asinya ngga keluar. Nah dari 
situlah mulai masuk influence-influence yang ngga 
menurutku, aduh, jadi misalnya ini, kan seharusnya bayi itu 
menyusui, tapi bayiku nggamau sama putingku. Akhirnya 
macem-macem dibilang, putingku kecillah, aku ngga rajin 
mijit payudara, sehingga dia air susunya tidak terangsang, 
akhirnya terpaksa bayiku dikasih sufor. Terus aku browsing, 
kenapa ibu gagal menyusuilah, akibatnya apa, nah mulai 

Perasaan setelah melahirkan Lega, 
karena salah satu tugas sudah selesai, 
yaitu melahirkan 
 
Tantangan setelah melahirkan 
Memberikan ASI 
 
Penyebab postpartum depression 
Adanya masukan dari pihak luar 
mengenai mengapa anak tidak mau diberi 
ASI, hal tersebut membuat subjek cukup 
tertekan 
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dari situ aku stres. Terus aku cerita sama suamiku, suamiku 
juga ngga punya bekel apa-apa kan. Jadi kamu Cuma 
berpedoman sama google aja. Dan masukan dari orang lain 
itu besar banget, intinya selalu menyalahkan sih, karena 
yang aku alamin tidak sesuai dengan harapan dan 
seharusnya yang terjadi, baiknya itu gimana. Misalnya itu 
bayi setelah melahirkan kan menyusui, sedangkan bayiku 
tidak, jadinya itu aku yang disalahin.  

LM 85 Jadi ini adalah tantangan berikutnya bagi Mba 
ya?menghadapi pengaruh dari luar? 

 

WP 86 Iya, komentar-komentar negatif, dan aku orangnya memang 
sensitif kan. Mungkin maksudnya mereka memberi saran, 
memberi masukan, karena mereka kan lebih tua, lebih 
punya pengalaman, tapi akunya ini kan emang sensitif 
banget, jadi aku pikir itu mereka nyalahin aku, oh kenapa ya 
aku nggabisa kayak mereka. Perasaan dulu ngga gini deh, 
dulu gini, gitu, nah itu sudah nyakitin aku.  

Adaptasi pasca melahirkan Mendengar 
komentar dari orang lain, dan 
menanggapinya secara negatif 

LM 87 Apakah Mba tahu bahwa Mba mengalami depresi pasca 
melahirkan? 

 

WP 88 Iya tahu, aku kan kuliah di psikologi juga.   
LM 89 Sejak kapan?  
WP 90 Sejak aku keluar dari rumah sakit, itu aku tahu aku depresi. 

Karena itu, setiap omongan orang yang masuk, aku 
menganggap bahwa itu bukan masukan, tetapi kritikan, dan 
aku tidak bisa menerima kritik. Responku terhadap kritik itu 
negatif, negatifnya itu aku jadi menyalahkan diriku sendiri. 
Kenapa ya kok kayak gini, kayak gitu, apalagi aku megang 
bayi baru lahir kan, jadi sambil gendong sambil mikir 
omongan orang. Dan aku itu orangnya berusaha untuk 

Riwayat Postpartum 
DepressionMenyadari mengalami 
depresi setelah keluar dari rumah sakit 
karena tidak bisa menanggapi masukan 
dari orang lain sebagai hal yang positif.  
 
Memiliki konsep diri negatif Tidak bisa 
menerima kritik 
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meminimalkan omongan orang, apalagi yang langsung 
ngomong di depanku. Sedangkan tipe mertua dan nenek itu 
tipe yang langsung ngomong. Kalau sekarang sih aku 
mikirnya, oh itu karena mereka sayang sama cucunya, jadi 
dikasihtau. Cuma karena itu posisinya aku capek, begadang, 
terus diberikan fakta kalau dulu kok ini ngga kayak begini, 
akhirnya aku merasa berbeda, ya jadinya aku nyusuin 
sambil nangis sendiri, mandiin sambil nangis, makan sambil 
nangis, pokoknya setiap kegiatan yang aku lakukan itu 
sambil nangis. Sampai, waktu itu kan zamannya bbm ya, 
aku sampe bikin statuslah, fotoku juga yang emo-emo sedih 
gitu, aku bikin status curhat gitu loh, kalau aku itu stres, aku 
itu capek, aku itu lagi bersedih, ya kayak gitu-gitu.  

 
Fisik subjek cukup lelah Menangis 
sendiri, memandikan bayi menangis, 
memberi ASI subjek menangis, setiap 
kegiatan dilakukan sambil menangis 

LM 91 Berati itu lebih karena orang luar ya Mba bukan karena 
bayi? 

 

WP 92 Iya sih, kalau bayi itu lebih ke capek fisik. Aku ngurus anak, 
ngempu, pikiranku itu ke omongan orang. Misalnya, dalam 
sehari itu dia ngga pup, ya aku kepikiran orang ngomong, 
kok dia ngga pup, kenapa itu, habis minum apa itu, jangan-
jangan isi asinya jelek, sampai nggabisa pup. Ya kayak gitu, 
itu yang membuat aku kepikiran. Pokoknya setiap hal yang 
tidak sesuai dengan harapan mereka, itu selalu diomongkan 
di depanku, dan aku itu kepikiran, aku nggabisa cuek. Iyaya 
kenapa ya, gimana ya, akhirnya aku browsing, nah yang aku 
browsing ini juga ngga mendukung keadaanku saat itu. Jadi 
itu buat aku tambah stres. 

Faktor Postpartum Depression  
- Kelelahan fisik 
- Memikirkan jika kenyataan dalam 

merawat anak tidak sesuai dengan 
ekspektasi  Stres 

LM 93 Saat Mba seperti itu, suami bagaimana Mba?  
WP 94 Ya dia itu bantuin googling, ya itu karena google hasilnya 

juga kayak gitu, jadinya dia bingung. Akhirnya dia nguatin 
Dukungan informasional suami 
Membantu mencari informasi mengenai 
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aku, yaudah santai aja. Tapi ngga banyak yang bisa dia 
lakuin, karena aku orangnya memang egois ya. Menurutku 
apa yang orang lain lakukan padaku itu ngga berpengaruh 
besar. Semua itu dari pikiranku. Karena dasarnya pikiranku 
gitu, jadi ya dia Cuma bisa bantu ngelus-ngelus, 
nyemangatin. 

kondisi subjek di mesin pencari 
 
Dukungan emosionalMengelus-elus 
subjek untuk membuat tenang subjek 

LM 95 Mba dan suami kan memang orangtua baru ya, terus 
mengurus anak kan hal yang sangat baru, apakah itu bisa 
menjadi salah satu penyebab stresnya Mba? 

 

WP 96 Iya, dan yang paling terasa itu waktu anak sakit. Stresnya 
banget, sebenernya sakit flu biasa, tapi kita lebay karena, 
yah namanya anak manusia ya, jadinya pilek sedikit aja, kita 
khawatir, ngga pup aja, itu ya khawatir banget, apalagi kan 
bayi bisanya nangis ya, kalau dia bisa ngomong, ya jadi tau 
maunya apa. Ini owek-owek aja. 

Faktor Postpartum DepressionKetika 
anak sakit dan hanya menangis, membuat 
subjek tertekanStres 

LM 97 Apakah hal itu membuat Mba stres juga? 
WP 98 Iya pasti.  
LM 99 Lalu cara mengatasinya gimana Mba? 
WP 100 Nggabisa diatasi. Jadi semuanya itu membaik karena waktu. 

Jadi ya menurutku memang fasenya anak pada umur sekian 
ya bikin stres. Lama-lama dia bisa menunjukkan apa 
maunya. Aku mulai mengerti dia, stresnya itu jadi 
berkurang. Cuma awal-awal ya menurutku nggabisa diatasi, 
jadi aku sih beranggapan bahwa waktu yang bisa menjawab. 
Waktu dia kecil itu, sama sekali deh aku angkat tangan. 
Tapi semakin bertumbuh, ya aku mulai mengerti maunya 
dia apa. 

Mengatasi postpartum depression karena 
mulai memahami maksud anak 

LM 100 Nah Mba, apakah stres itu mempengaruhi dalam Mba 
memberikan ASI?misalnya ASInya ngga keluarlah atau 
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apa? 
WP 101 Ngga tahu ya, karena aku ngga mompa ya, jadi aku ngga 

tahu kapasitas asiku seberapa, Cuma dia lancar sih, dan 
berat badannya juga naik. Jadi menurutku stres itu mungkin 
mempengaruhi sedikit. 

 

LM 102 Kalau setelah melahirkan, Mba sering mengalami mimpi 
buruk ngga? 

 

WP 103 Cuma kesulitan tidur sih, ngga mimpi buruk. Itu karena 
saking capeknya, capek secara fisik dan pikiran. Misalnya 
anak sakit, padahal Cuma flu biasa, tapi aku mikirnya jauh. 
Kenapa ya sakitnya, gara-gara aku apa ya, gitu-gitu. Jadinya 
ya susah tidur sih, ngga nyenyak mau tidurnya. Cuma kalau 
sampe mimpi buruk ngga, soalnya aku ngga inget. 

Gejala Postpartum Depression 
Kesulitan tidur karena kepikiran 
berlebihan 
 
 

LM 104 Apakah setelah melahirkan Mba memiliki ketakutan 
terhadap situasi atau objek tertentu yang berkenaan dengan 
bayi? 

Gejala Postpartum Depression: 
 
Ketakutan pada objek atau situasi tertentu 

WP 105 Awal, waktu masih newborn iya, tapi seiring berjalannya 
waktu, kekhawatiran semacam itu sirna, karena aku bisa 
melihat kemampuanku sendiri mengurus dan membesarkan 
anak. Waktu bayi itu kan rentan banget ya, jadi aku kayak 
gendong anak tikus itu loh, ini mau diapain ya. Tapi 
ternyata naluri seperti itu tumbuh, induk hewan saja bisa 
kan. Lalu kenapa aku ngga?. Jadinya yaudah. 

LM 106 Tadi kan Mba cerita sering menangis tiba-tiba, kalau 
perasaan cemas setelah melahirkan tanpa mengetahui 
penyebabnya, apakah ada Mba? 

 

WP 107 Ya cemas aku bisa ngga ngajarin dia jalan, bisa ngga nanti 
belas asih, bisa ngga buatin dia makan, lebih ke itu. Pernah 
juga sama suamiku, aku banyakan ngabisin waktu sama 

Gejala Potspartum Depression: 
 
Cemas tanpa alasan 
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anak, nanti waktuku buat suami gimana, nanti dia mencari 
perhatian di luar gimana.  

LM 108 Apakah sejauh ini kecemasannya masih ada Mba?  
WP 109 Sudah berkurang dan sudah bisa mulai diatasi. Karena aku 

melihat sendiri buktinya bahwa ya aku bisa gitu mengatasi 
hal-hal yang kecillah, dan bisa membuat satu hal yang lebih 
baik.  

 

LM 110 Kalau dari pola makan sendiri, apakah ada perubahan Mba?  
WP 111 Ada, karena uang makannya dipakai beli pampers, beli 

aksesoris bayi, jadinya berkurang. Kalau nafsu makannya 
sih tetep, Cuma pola makan yang berubah karena harus 
hemat. Dan aku itu ngga bisa makan rumahan, maksudanya 
aku masak, terus makan itu selama 3 kali dalam sehari, jadi 
aku harus makan makanan di luar, walaupun tempe penyet 
aja. Karena sekarang sudah punya bayi, jatah bulanan untuk 
makan makanan seperti itu berkurang, jadinya pola 
makanku berubah, jadi pola makan rumahan, begitu.  

Gejala Postpartum Depression: 
 
Perubahan Pola Makan Karena finansial 

LM 112 Apakah setelah melahirkan, Mba pernah merasakan lelah 
berlebihan? 

 

WP 113 Iya, apalagi waktu menyusui, full kan, capek. Anak nempel, 
terus asinya disedot terus, sakit. Kerasa kok kalau kita 
belum makan, terus menyusui, sakit.  

Gejala Postpartum Depression: 
 
Lelah berlebihan 

LM 114 Di dalam skala, Mba mengisi cukup sering memiliki pikiran 
untuk melukai diri sendiri, bisa diceritakan Mba? 

 

WP 115 Itu lebih ke konflik suami sih waktu itu, karena capek, lagi 
stresnya ngurus anak di rumah, jadi kita ngga sempat 
merawat tubuh, mempercantik diri, pikiranku sudah 
kemana-mana, suamiku mencari perhatian di luar. Jadilah 
timbullah konflik-konflik dalam rumah tangga. Kami 

Gejala Postpartum Depression: 
 
Keinginan untuk melukai diri Lelah, 
dan stres mengurus anak jadi tidak sempat 
mengurus penampilan, dan membuat hal 



233 
 

 

bertengkar, karena pikiranku itu negatif aja, 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, kenapa aku bisa sampai begitu. 
Dari sana sih jadinya aku belajar, kok bodoh banget.  

tersebut memicu subjek berpikir bahwa 
suami mencari perhatian dari perempuan 
lain  Melukai diri untuk mendapat 
perhatian lebih dari suami 
 

LM 116 Apakah saat ini Mba merasa bahwa Mba adalah ibu yang 
kurang ideal? 

 

WP 117 Pasti ya, ya setiap ibu pasti merasa kurang ideal tapi bukan 
gagal, jadi memang, ya semua biar waktu yang menjawab. 
Sejauh ini saya sudah menjalankan peran saya sebagai ibu, 
dan memang pasti ada kekurangan kan. Karena saya ibu 
baru, Cuma kalau gagal ngga. Semua masih bisa dipelajari.  

Perasaan menjadi Ibu 

LM 118 Apakah suami itu selalu ada di saat Mba membutuhkan? 
Seperti saat menangis dan cemas? 

Dukungan emosional suami  Selalu ada 
di saat subjek membutuhkan 

WP 119 Iya, heem, selalu ada saat aku butuhin. 
LM 120 Sosok yang selalu Anda ajak bicara mengenai kesedihan 

dan cemas itu siapa? 
 

WP 121 Suami. Ya dia pasti merespon dan memberi feedback. Sosok terdekat subjek Suami selalu 
merespon mengenai kesedihan dan rasa 
cemas subjek 

LM 122 Kalau dari keluarga Mba sendiri, apakah keluarga 
mengetahui Mba mengalami depresi pasca melahirkan? 

 

WP 123 Kalau dari keluarga suami sih aku kurang tau ya, tapi kalau 
keluargaku sendiri tau. Karena kalau ada apa-apa kan aku 

 



234 
 

 

selalu cerita sama mama sampe nangis-nangis. Ya itu dulu. 
Cuma lama-lama karena aku pikir itu buat orang lain 
kepikiran, ya akhirnya ngga. 

LM 124 Sosok yang Mba anggap paling nyaman untuk mengetahui 
kondisi Mba siapa? 

 

WP 125 Ngga ada sih, ya karena semua berasal dari diriku sendiri. 
Cuma aku pasti cerita ke suamiku sendiri kalau aku stres. 
Tapi untuk nyamannya, lebih ke diri sendiri. Jadi proses 
healingku itu lebih ke diriku sendiri bukan dari orang lain. 
karena aku nggabisa dengerin orang lain, mental.  

Sosok terdekat subjek  Suami diajak 
berbicara mengenai kondisi yang 
membuat subjek stres 

LM 126 Kalau untuk suami sendiri, cara dia membantu Mba 
menghadapi depresi pasca melahirkan seperti apa? 

 

WP 127 Ya pasti ngajak jalan-jalan, pokoknya keluar dari tempat 
dimana aku merasa tidak nyaman, makan es krim.  

Dukungan instrumental suami 
Mengajak subjek jalan-jalan 

LM 128 Kalau untuk cara merawat bayi, apakah suami pernah 
mengomentari Mba? 

 

WP 129 Ngga, ngga, karena dia juga penganut google, referensi 
kami sama. Cuma ya itu terlalu banyak influence dari luar, 
jadi ya kadang kalau suami denger itu, suami terpengaruh, 
Cuma aku yakinin menurutku ngga gitu kok. Akhirnya dia 
ada di pihakku, karena bagaimanapun juga itu anak kita, 
bukan anak orang lain.   

 

LM 130 Suami turut ikut merawat anak ngga Mba?Kalau iya seperti 
apa? 

 

WP 131 Iya, seperti ganti, mandiin, mengganti popok, gendongin, 
tidurin.  

Dukungan instrumental suami 
Memandikan anak, mengganti popok, 
menggendong, menidurkan anak 

LM 132 Dukungan terbaik apa yang telah suami berikan selama Mba 
mengalami depresi paca melahirkan? 
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WP 133 Dengan dia menjadi pendengar yang baik saja itu sudah 
cukup sih, aku ngeluh, aku marah, dia diem  dan duduk 
diam mendengarkan itu sudah cukup ya, dan tidak 
terpancing emosinya atau membalikkan kata-kataku, itu 
sudah cukup.  

Persepsi pada dukungan suami 
Dukungan emosional  
 
Faktor yang mempengaruhi persepsi pada 
dukungan suami  Karakteristik suami 
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SUBJEK 2 (WAWANCARA II) 

Nama Partisipan  : WP Kode Partisipan : S2.W2.WP240316 
Lokasi                 : Rumah Orangtua Subjek Waktu                : 13.00 – 13.31 
Pewawancara      : Lucky W.Marmer (LM) Tanggal              : 24 Maret 2016 
 

CATATAN LAPANGAN 

Kondisi Tempat Wawancara Pengambilan data kedua dilakukan di rumah orangtua 
subjek karena subjek saat pengambilan data sedang 
berkunjung ke rumah orangtua.  Proses pengambilan data 
dilakukan kembali di kamar orangtua subjek, karena waktu 
itu subjek baru bangun dan ada anak subjek bermain di 
ruang tamu. Kamar tersebut berisikan satu tempat tidur 
berukuran 200 x 180, meja rias, mesin pendingin, lemari, 
serta meja belajar.  

Keadaan Subjek Secara Umum Subjek adalah seorang wanita berusia 27 tahun. Subjek 
memiliki kulit kuning langsat, berambut ikal panjang, 
memakai kacamata, dan memakai baju lengan pendek dan 
celana berwarna cokelat. Ketika melakukan proses 
pengambilan data subjek tengah mengandung anak kedua 
berusia 7 bulan. 

Perilaku Subjek Secara Umum Pada proses pengambilan data tahap kedua, subjek 
menceritakan beberapa hal yang tidak ia ungkapkan di awal 
pertemuan. Subjek bercerita cukup terbuka dan di tengah 
proses wawancara, beberapa kali anak subjek masuk ke 
dalam kamar dan beribcara dengan subjek.  
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 Baris 
Tabel 

Transkrip Catatan Reflektif dan Koding 

LM 1 Baik Mba, berdasarkan skala yang Mba isi kemarin, ada 
indikasi bahwa Mba mengalami depresi pasca melahirkan. 
Dan saat pertemuan pertama kemarin Mba mengatakan 
bahwa Mba menyadari Mba mengalami depresi pasca 
melahirkan. Waktu itu kapan Mba menyadari Mba 
mengalami depresi? 

 

WP 2 Dari awal lahiran sih, kayaknya sudah sadar.  Menyadari postpartum depression sejak 
melahirkan 

LM 3 Apakah itu berasal dari faktor luar seperti yang Mba 
sampaikan pertama kali? 

 

WP 4 Iya faktor dari luar, selain itu juga fisik kan drop banget, 
karena bayi baru lahir, terus pengetahuan masih minim, dan 
bayi masih beradaptasi juga dengan lingkungan luar, dia kan 
dikit-dikit nangis, jadi aku stres tiap kali dia menangis. Jadi 
pikirku itu ada yang salah kalau dia nangis.  Dan waktu itu 
juga begadang terus, menyusui, jadi kondisi badan tidak fit, 
pikiran juga stres tiap denger dia nangis, makanya dari situ 
aku merasa aku stres dan menuju ke depresi. Karena lelah 
sih, karena ngga dapet tidur nyenyak. 

Faktor Postpartum Depression  Faktor 
eksternal (lingkungan keluarga besar) dan 
kelelahan fisik 

LM 5 Saat itu apa ada perasaan sampai tidak mau menyentuh gitu 
ngga Mba?  

 

WP 6 Ngga, malah sempet mau aku buang. Jadi rasanya pas dia 
menangis itu. 

Gejala Postpartum Depression  Ingin 
membuang bayinya setiap mendengar 
tangisan anaknya 

LM 7 Itu kondisi sudah balik ke rumah ya Mba?  
WP 8 Iya sudah di rumah, apalagi kalau malam gitu, aku udah 

ngantuk banget, dan dia nangis, aku bingung mau ngapain, 
Gejala Postpartum Depression  Ingin 
membuang anak karena rasa lelah dan 
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ya rasanya pengen buang, supaya ngga kedengeran suara 
tangisannya. Ya sampe segitunya sih.  

tidak tahu harus berbuat apa ketika anak 
menangis di tengah malam 

LM 9 Apakah perasaan seperti itu, Mba ceritakan ke suami?  
WP 10 Emh, engga sih. Aku Cuma bilang capek aja, ngga yang 

sampe pengen ngebuang. Udah dibantuin suami, tapi tetep 
aja tidurnya ngga nyenyak. 

Dukungan instrumental suami  
Membantu subjek saat anak terbangun di 
tengah malam 

LM 11 Apakah itu berlangsung cukup lama dan selama menyusui 
juga? 

 

WP 12 Ya aku full ASI, terus semakin besar kan tangisannya 
berkurang, Cuma aktivitasnya yang bertambah, ya tetep aja 
capeknya kerasa.  

Gejala Postpartum Depression  
Kelelahan berlebihan karena full ASI dan 
mengurusi rumah tangga 

LM 13 Hal ini juga membuat sulit tidur ya Mba?Karena begadang 
dan tangisan bayi? 

 

WP 14 Iya, karena ngga tau maunya dia apa, terus badan itu terasa 
ngawang, padahal makannya sudah banyak, tapi tidurnya 
yang ngga nyenyak. Tidur sih, Cuma ya nggabisa nyenyak, 
takut kalau nyenyak, dia kebangun, terus aku ngga nyadar. 
Jadi aku tidur itu sambil mikir, bangun-bangun kepala 
rasanya ngawang. 

Gejala Postpartum Depression  tidur 
tidak nyenyak karena badan terasa lelah 

LM 15 Oya Mba, pada kuisioner kan Mba mengisi sering 
berpikiran untuk melukai diri sendiri kan ya? Dan pada 
pertemuan pertama Mba bercerita bahwa itu untuk mencari 
perhatian suami pada saat itu, bisa diceritakan lagi Mba, 
apakah ada hubungannya dengan Mba memiliki anak? 

 

WP 16 Konflik itu murni dari aku sendiri, ya cemburu, ingin 
mencari perhatian, ngga ada nyalahin anak, walaupun saat 
itu sempat berpikir, secara fisik ibu yang setelah melahirkan 
kan berubah, dan ketakutan itu ada, ketakutan tidak 
diperhatikan lagi oleh pasangan karena perubahan bentuk 

Gejala Postpartum Depression  
Mengalami krisis percaya diri akibat 
perubahan fisik pasca melahirkan 
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badan, bentuk fisik karena melahirkan, Cuma aku ngga 
sampe menyalahkan anakku, ngga. Murni karena aku, aku 
blank, menyalahkan diri sendiri, sampe nggabisa jaga 
badan, merawat diri, takut buat kehilangan, jadi caraku ya 
waktu itu melukai diriku sendiri untuk mencari perhatian 
suami.  

LM 17 Apakah sekarang masih ada pikiran seperti itu Mba?  
WP 18 Ngga, jadi setelah fase paling down dari kehidupanku, 

karena itu aku merasa rendah diri, sama sekali aku tidak 
percaya dengan diriku sendiri, secara kemampuan, 
penampilan, aku ngga suka gitu loh dengan penampilanku 
yang sekarang. Akhirnya sampe bisa mikir kesitu kan 
artinya udah buta gitu loh, udah ngga mikir apa-apa. Terus 
setelah aku melukai diriku sendiri itu, aku langsung sadar, 
kalau aku sudah berada pada fase paling bawah dalam 
hidupku. Respon yang aku dapat itu tidak sesuai dengan 
harapan, harapanku kan setelah aku melakukan hal tersebut, 
aku dapat perhatian yang sama seperti dulu yang aku 
inginkan. Ternyata ngga, suamiku malah semakin menjauh, 
dan itu malah memperburuk suasana. Terus awalnya aku 
ngga percaya diri, sekarang malah orang lain yang ngga 
percaya sama aku. Suamiku ngga percaya bahwa aku bisa 
menjaga diriku sendiri, dan kemungkinan juga aku bisa 
melukai anakku. Akhirnya malah semakin rumit, konfliknya 
bukan malah selesai, malah makin parah. Ada masalah lain 
yang timbul, muncul ketidakpercayaan dari orang lain, dari 
suamiku. Akhirnya ya aku mikir, aku merenung, karena aku 
kan paling nggabisa dengerin nasihat orang, ada sesuatu 
yang salah ini di kepalaku. Aku memutuskan untuk ke 

Faktor Postpartum Depression : 
- Ada rasa tidak percaya diri 

terhadap kemampuan (primipara) 
- Rasa rendah diri karena 

penampilan berubah 
Merupakan fase terendah dalam 
kehidupan subjek yaitu melukai diri 
sendiri untuk mendapatkan perhatian lebih 
dari suami 
 
Dampak  Suami tidak memberi 
perhatian, malah menjauh, karena muncul 
rasa tidak percaya suami terhadap subjek 
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psikiater.  
LM 19 Apakah suami mengetahui hal itu?Mba ke psikiater?  
WP 20 Ngga. Karena setelah kejadian itu, kami sama sekali ngga 

bicara, semua bertambah parah. Awalnya kami masih ada 
ngomong nih, masih ada percakapan. Setelah kejadian ini, 
dia marah, kecewa. Akhirnya aku memutuskan sendiri, aku 
butuh pertolongan, Cuma yang tindakannya nyata. Karena 
kalau curhat ke orang lainpun, tidak menyelesaikan 
masalah, karena datangnya dari aku sendiri, dari pikiranku. 
Motivasi apa, macam-macam, sudah seringlah aku denger, 
Cuma sepertinya aku memerlukan tindakan yang ekstrim, 
yang bener-bener bisa merubah. Waktu itu aku memang 
belum kepikiran dan belum tau, tapi ya itu aku merasa aku 
depresi. Kan biasanya orang depresi itu larinya ke psikiater. 
Tujuanku waktu itu, aku merasa aku sakit. Aku merasa aku 
ngga normal, ngga sehat, karena pikiranku waktu itu kacau 
banget, ngga tenang, tidurnya ngga nyenyak, terus badan itu 
sepertinya lelah banget. Jadi aku berpikir kayaknya aku 
harus ke dokter, Cuma kalau ke dokter umumpun, bukan itu 
kayaknya. Akhirnya aku ke psikiater, cerita-cerita, dan 
ternyata memang itu adalah masalah umum yang dihadapi 
saat orang baru pertama kali melahirkan. Jadi wanita 
mengalami krisis percaya diri, dan memang waktu itu belum 
dites kepribadian, Cuma berdasarkan wawancara aja, 
psikiaternya mengarahkan ke depresi, karena aku baru 
punya anak, menjalani peran baru, kehidupan yang baru, 
lingkungan yang baru, banyak hal yang harus aku 
adaptasikan, aku ngga kuat, dan fisikku juga lemah, aku 
mengurus dua orang, ngurus anak dan diriku sendiri, aku 

Tidak ada komunikasi antar subjek dan 
suami setelah subjek melakukan tindakan 
melukai diri 
 
Subjek merasa ada yang salah dengan 
kognisinya, sehingga subjek memutuskan 
untuk konsultasi dengan psikiater 
 
Psikiater mendiagnosa bahwa subjek 
mengalami postpartum depression dilihat 
dari gejala-gejala subjek. Psikiater 
memberikan subjek 2 jenis obat, yaitu 
antidepresan dan obat tidur. 
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ngga pake pembantu juga, jadi ya secara fisik aku lemah 
banget. Ya dokternya bilang bisa membantu, dia memberi 
aku obat, obat tidur sama antidepresan. Resep obat tidur, 
biar aku bisa istirahat, ya jadi deep sleep gitu biar aku bisa 
tidur nyenyak. Setelah tidur nyenyak kan, waktu bangun 
badan jadi seger. Terus aku dikasih antidepresan, untuk 
meredam depresiku. Karena memang tegang banget, jadi 
aku dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu minu,. Setelah itu 
dilihat hasilnya, kalau ngga ada perubahan, balik lagi. Ngga 
ada 2 minggu sih aku minum, seminggu aja aku  udah 
merasa lebih baik, ya mungkin sugesti sih, jadi aku ngga 
percaya sama orang, percayanya sama obat. Karena kalau 
orang sakit harus minum obat. Ya dari situ aku mulailah 
bisa berpikir lebih jernih. Dulu kan impulsif banget, ada 
pikiran apa, aku langsung brutal. Pokoknya tindakan itu aku 
ngga pikirkan ke depannya, kayak yang kemarin itu. Jadi 
kalau aku begini memunculkan masalah baru atau ngga. 
Terus aku merasa itu adalah hal terburuk dalam hidupku, 
jadi aku sampe ke psikiater minta obat kan. Karena memang 
didiagnosa depresi. Sekarang aku merasa jauh lebih sehat, 
dulu kan aku merasa ngga pernah sehat, sakit terus.  

LM 21 Sampai minum obat pun suami tidak tahu Mba?  
WP 22 Iya, aku minumnya sembunyi-sembunyi.  Subjek tidak memberitahu suami bahwa 

dirinya pergi ke psikiater dan 
mendapatkan obat, sehingga subjek 
minum obat secara diam-diam 

LM 23 Dan ngga pernah cerita juga, bahkan setelah merasa sehat 
juga? 

 

WP 24 Ngga, karena aku merasa itu adalah fase tergelapku. Setelah Subjek tidak menceritakan bahwa dirinya 
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minum obat, aku merasa aku lebih bisa mengontrol 
emosiku, tidur nyenyak banget. Jadi tidur siang, tidur 
malem, aku merasa ah anakku ngga rewel kok. Padahal 
sebelumnya ya sama aja kali ya. Tapi menurutku sih, yang 
menolongku itu ya obat itu. Ya aku bersyukur aku juga ngga 
ketergantungan, ngga berpikir untuk kesana lagi. Tapi ya 
yang membuatku bangkit dari keterpurukanku itu obat dari 
psikiater itu. Semenjak itu semua berubah. Aku bisa 
mengontrol diriku sendiri.  

pergi ke psikiater karena merasa itu 
adalah fase tergelap subjek.  

LM 25 Dan akhirnya baikan sama suami juga?  
WP 26 Iya. Awalnya kan aku nggabisa ngomong, jadi tiap bicara 

selalu ada emosi, pokonya ada emosi negatif keluar. Dan itu 
memperburuk percakapan kami. Dan sekarang semua jadi 
lebih baik. Aku menata cara bicara, sikap yang kukeluarkan 
juga tidak memancing emosi suamiku. Ya more betterlah. 
Aku merasa oh sudah cukup yang kemarin, dan ngga mau 
aku ulangin lagi. Sudah sadar gitu, kalau dulu kan aku ngga 
mikir ke depannya gimana. Jadi aku lebih bisa mengontrol 
diri. Sekarang udah ngga minum apa-apa sih, sama sekali.  

Setelah mengkonsumsi obat, subjek 
merasa menjadi lebih baik dan dapat 
mengontrol emosinya. 

LM 27 Apakah Mba pernah membayangkan jika suami tidak 
memberikan dukungan pada Mba saat depresi ini? 

 

WP 28 Ya pasti, aku kan orang negative thinker, selalu memikirkan 
hal negatif, jangankan membayangkan, dia berperilaku yang 
berbeda sedikit saja, aku sudah judge, ngga mendukung gitu 
loh. Nah itulah, pikiran-pikiran itu yang kupelihara. 
Walaupun sikap dia ada yang berbeda, dan ngga berperilaku 
seperti yang aku inginin, aku udah berpikir ah dia ngga 
mendukung aku. Padahal kalau, dibandingin sama orang-
orang lain, sikap-sikapnya dia ya ngga seburuk orang lain. 

Persepsi terhadap dukungan suami  
Positif 
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Kalau sampai dia ngga mendukung aku, kayaknya bukan 
depresi lagi deh, tapi aku udah jadi pasien tetapnya 
psikiater. Syukurnya sih ngga ya, dan aku bisa percaya 
suamiku. Dulu aku ngga percaya suamiku, sering 
beranggapan dia ngga mendukung, padahal dia mendukung. 
Aku bisa bertahan sampe sekarang, pastilah karena 
dukungannya dia.    

LM 29 Apakah suami sendiri mengetahui bahwa Mba mengalami 
depresi? 

 

WP 30 Tahu banget. Aku bilang dan cerita, dan sikapku yang 
seperti ini pastilah juga sudah menganggu hidupnya dia. 
Makanya dia tahu kalau aku stres, depresi. Cuma dia ya 
ngga pernah nyaranin apa-apa. Tapi, ya dia selalu, ya bentuk 
responnya dia, mendukung sih, ya dia ngasih aku perhatian, 
dimana waktu itu aku selalu merasa kurang, dan pas aku 
lebih baik, kalau memang selama ini yang dia kasih ini 
sudah cukup sebagai suami, Cuma memang akunya aja yang 
belum bisa beradaptasi, mengontrol diri.  

Persepsi terhadap dukungan suami 
Suami mengetahui kondisi subjek yang 
tertekan pasca melahirkan dan tetap 
mendukung subjek 

LM 31 Baik, pada pertemuan sebelumnya, Mba mengatakan bahwa 
yang menyebabkan depresi ini faktor dari luar, apakah ini 
dari orangtua kedua belah pihak juga?Apakah juga waktu 
itu ngga bertanya ke orangtua, kenapa malah ke google? 

 

WP 32 Ya faktor dari luar itu, ya orangtua juga termasuk. Jadi aku 
ini kan tipe orangnya aku masih belum bisa percaya sama 
omongan orang lain, jadi aku ngga gampang percaya 
orangnya. Aku nggapernah bertanya sama orangtua pihak 
laki, karena selalu diberitahu sebelum aku bertanya. Kalau 
dari pihakku, memang tidak terlalu banyak ikut campur, 
karena memang aku tidak banyak melibatkan mereka, 
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karena ini memang urusan rumah tanggaku sendiri, urusan 
anakku sendiri. Kalau dari pihak orangtua laki, aku memang 
diberitahu sebelum aku bertanya, dan itu membuatku tidak 
terlalu bisa menerima waktu itu. Jadi aku lebih suka mencari 
informasi dengan caraku sendiri, salah satu caranya ya dari 
google. Karena dari googling banyak asumsi, dan datang 
dari berbagai macam orang, kita kan cenderung mencari 
yang lebih cocok dengan kita kan, jadi aku lebih cocok 
mendapat informasi dari google.  

LM 33 Bagaimana hubungan seksual Anda dengan suami pasca 
melahirkan? 

 

WP 34 Ya itu sih, kalau sexual relationship itu jelas ngaruh lah ya, 
aku lagi capek, lelah fisik, terus pikiranku banyak, gimana 
ni cara merawat bayi kecil yang rewel ini, yang nangis, jadi 
ngga fokus ke suami. Jangankan sexual relationship, 
komunikasi aja kita buruk, meledak-ledak gitu, jadi ya bisa 
digambarkan sexual relationshipku tidak baik. Karena 
komunikasi kamipun tidak berjalan lancar, dan nggabisa, 
ngga nyaman hubungan seksual itu, karena secara fisik tidak 
mampu, maksudnya capek aja terus, secara pikiran tidak 
fokus, jadi secara suasana juga tidak mendukung untuk 
berhubungan seksual. Soalnya bayinya juga suka nangis, 
minta digendong aja, minta asi aja.  

Gejala Postpartum Depression Sexual 
relationship terganggun karena tidak ada 
komunikasi antar subjek dan suami ketika 
konflik terjadi (Subjek melukai diri) 

LM 35 Apakah di saat seperti itu suami mengerti?  
WP 36 Ya aku merasanya iya, ya aku egois sih rasanya, aku ngga 

melihat perasaannya dia. Cuma sekarang setelah semua 
membaik, aku merasa perhatiannya dia sangat besar, akunya 
aja yang tidak paham. Dia tidak menuntut dan tidak marah, 
jadi memang komunikasi dari pihak aku yang jelek, itu 

Persepsi terhadap dukungan suami 
 
Faktor yang mempengaruhi persepsi 
terhadap dukungan suami  Suami tetap 
sabar dan memberi perhatian terus-
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memperkeruh suasana.  menerus 
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SUBJEK 3 (WAWANCARA I) 

Nama Partisipan  : EN Kode Partisipan : S3.W1.EN120416 
Lokasi                 : Ruang UPP UNAIR Waktu                : 11.00 – 13.30 
Pewawancara      : Lucky W.Marmer (LM) Tanggal              : 12 April 2016 
 

CATATAN LAPANGAN 

Kondisi Tempat Wawancara Proses wawancara pertama dilakukan di ruang konsultasi 
UPP UNAIR, karena subjek merupakan mahasiswa 
UNAIR, dan penulis membuat kesepakatan pengambilan 
data dilakukan di kampus. Di ruangan tersebut terdapat 2 
meja, 3 kursi, AC, tissue, air mineral. Penulis dan subjek 
duduk saling berhadapan.  

Keadaan Subjek Secara Umum Ketika itu subjek baru saja selesai kelas perkuliahan, subjek 
berambut panjang bergelombang dan terurai, memakai 
kacamata, memakai kemeja dan celana berwarna gelap, dan 
memakai tas selempang. Subjek memiliki postur tubuh yang 
cukup tinggi dibanding perempuan seusianya.    

Perilaku Subjek Secara Umum Pada proses pengambilan data tahap pertama, subjek dan 
penulis baru saja saling kenal. Awalnya subjek terlihat 
cukup ragu dalam menjawab, dan bertanya kepentingan 
penulis serta bertanya mengenai kondisi subjek lain penulis 
seperti apa. Karena masih canggung, kontak mata juga 
jarang terjadi, namun di pertengahan wawancara, subjek 
sudah mulai banyak bicara dan mulai melakukan kontak 
mata.  
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 Baris 
Tabel 

Transkrip Catatan Reflektif dan Koding 

LM 1 Hai Echa, sekarang ini kuliah saja kesibukannya? Kesibukan subjek 
EN 2 Engga, aku juga kerja kok, freelance. Aku kan gabung sama 

oriflame juga, jadi sambil nyambi. Cuma kan kerjaku ngga 
terlalu ngoyo. Bisa sambil kuliah juga. Suamiku kan juga 
oriflame, dia levelnya lebih tinggi, terus yaudah kalau sama 
suami ya ngga apa. Jadi kerjanya bareng, kuliahnya bareng.   

LM 3 Oh jadi kemarin sama-sama cuti 1 semester ya?  
EN 4 Iya pas kemarin lahiran, kita cuti 1 semester.   
LM 5 Menikahnya kapan cha?  
EN 6 28 Oktober 2014 Tanggal menikah  
LM 7 Kalau Echa anak keberapa dari berapa bersaudara?  
EN 8 Aku anak terakhir dari 4 bersaudara. Nah ketiga kakakku ini 

jeda umurnya itu Cuma setahun, setahun, tapi sama aku itu 
jedanya 13 tahun. Kakakku yang pertama sudah mau 40an 
malah. Cuma mereka sudah ngga di Surabaya semua. Ada 
yang di Jakarta, sama di Balikpapan 2. Jadi aku sama mama 
papaku ya umurnya juga beda jauh. Papaku itu umurnya 68, 
mamaku 60an.  

Subjek merupakan anak keempat dari 4 
bersaudara 

LM 9 Kalau orangtua asalnya darimana Cha?  
EN 10 Kalau papaku itu orang Kediri, mamaku itu orang Jawa 

Tengah, Karanganyar.  
Asal orangtua  Ayah dari Kediri, Ibu 
dari Karanganyar 

LM 11 Tapi di Surabaya sudah dari lahir Echa?  
EN 12 Heem, papaku dulu PNS kan, waktu jamannya mba masku 

itu suka pindah-pindah, jadi mereka sekolah itu Cuma 3 
bulan, terus pindah lagi. Tapi waktu jamanku lahir, sudah 

Riwayat pekerjaan orangtua  Ayah dan 
Ibu subjek merupakan PNS 
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tetap kerjanya di Surabaya. Tapi sebenarnya waktu SD itu, 
kita sudah di Surabaya, Cuma mamaku masih kerja di 
Probolinggo, jadi seminggu sekali pulang ke Surabaya. Terus 
habis itu papa pensiun umur, em, berapa ya, waktu aku SD 
kayaknya. Jadi setelah papa pensiun itu memangnya 
semuanya jadi agak berubah. Loh kok gini, jadi kayak ada 
rasa kok ada sesuatu yang diambil. Papa juga mulai sakit 
sejak tahun 2003. Mulai kena stroke, dan serangannya itu 
sudah hampir 5 kalian. Alhamdullilah sekarang masih bisa 
jalan, meskipun tertatih-tatih. Tahun ini sih seperti tahun 
terberat bagiku. Soalnya aku ada anak yang sudah mulai 
gede, masih belum ada apa-apa, kan ini aku masih tinggal di 
rumah orangtua ceritanya, dan papaku itu mulai kena 
alzheimer. Jadi suka nanya ini jam berapa, jadi itu sudah 
kena syarafnya. Jadi kita yang di rumah itu mulai agak stres. 
Di rumah itu agak pusing gitu istilahnya. Bukannya aku sama 
mamaku nggamau ngurusin papaku, karena papaku itu 
orangnya keras uci, jadi kalau diomongin apa itu nggamau. 
Jadi begitu keadaanku di rumah, karena memang aku yang di 
rumah, mba masku di luar kota, jadi ya gimana lagi.  

LM 13 Berarti mama juga membantu Echa mengurus anak?  
EN 14 Iya, heem.   
LM 15 Berarti yang tinggal di rumah ada Echa, anak, suami, papa, 

mama? 
 

EN 16 Iya.   
LM 17 Kalau untuk pendidikan sendiri seperti apa?  
EN 18 Kalau dulu TK di deket rumah, kalau SD itu di deketnya 

Royal, Cuma kelas 3 SD pindah ke Siwalankerto, karena ya 
gitulah aku ngga cocok sama anak-anaknya hehe. Terus, 

Pendidikan Subjek  
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SMP di SMP Islam. SMAku di SMA 15 Surabaya, masuk di 
kelas IPS. Kuliahnya aku pengen manajemen. Pertamanya itu 
pengen manajemen sama sosiologi. Ya ternyata aku dapet 
manajemen, ye, soalnya kakak kakakku ngga ada yang 
masuk pilihan pertama. Terus pas masuk kuliah ini, dulu aku 
sempet kuliah 2. Jadi semester 2 itu aku sudah bilang aku 
pengen masuk tristar, kuliah masak. Terus akhirnya aku 
masuk, jadi pagi akunya di tristar, siang sampe sore aku di 
unair. Itu 2 tahun sebenernya,tapi karena kurikulumnya 
berubah, jadi aku Cuma ambil setahun aja.  

LM 19 Tapi memang hobi masak ya?  
EN 20 Iya, emang suka masak, dulu aku sempet jualan cupcake. 

Aku jualin ke temen-temen, Cuma akhirnya aku berhenti. 
Hehe capek, buat sendiri, nganterin sendiri, ngehias sendiri. 
Terus akhirnya yaudah, diajak nikah deh, hehe. 

Hobi subjek  Memasak, khususnya 
pastry 

LM 21 Kalau Echa sendiri hubungan dengan orangtua seperti apa?  
EN 22 Em, deket sih ngga ya, keluargaku itu emang keluarga keras 

ya. Keras itu dalam artian apa ya, kompleks, mereka punya 
pemikiran sendiri, ya namanya juga orangtua kali ya, balik 
lagi seperti anak kecil, aku sih ngga terlalu deket memang. 
Jadi ya Cuma, formalitas hubungan aja.  

Hubungan subjek dengan orangtua  
Tidak terlalu dekat, karena watak 
orangtua yang cukup keras 

LM 23 Tapi apakah cukup terbuka?  
EN 24 Terbuka sih ngga ya, karena mamaku emang nggabisa diajak 

curhat. Jadi ya kurang enak. Kalau papaku, papa kan 
umurnya udah segitu, papa malah nangis, papaku kan sensitif 
juga. Jadi ya kalau mau cerita aku takut bikin papa nangis, 
karena papaku itu orangnya suka mikir loh. Dikit-dikit mikir, 
jadi yaudahlah aku pendem sendiri, ga mungkin cerita ke 
anak juga kan. Kadang mendem, kadang nggondok juga, 

Hubungan dengan orangtua  Tidak 
terlalu terbuka, karena mama subjek 
kurang bisa diajak cerita, dan papa 
subjek cukup sensitif.  



250 
 

 

kadang lupain  hehe.  
LM 25 Kalau ke kakak gimana?  
EN 26 Ya deket sih, kita kan sering WA-an, ya tapi gimana ya, sifat 

kerasnya dari keluarga, ada 1 kakakku yang crash. Jadi 
kakakku yang pertama yang cewek di Jakarta itu belum 
nikah sampe sekarang, yang kedua itu sudah nikah, yang 
cowok belum menikah. Jadi kakak yang kedua itu crash 
sama mas sama mbakku. Pernah crash sama suaminya juga, 
sampe papa mamaku pernah turun tangan ke Balikpapan. 
Nah pas anter papa mamaku ke Balikpapan itu, kan aku anter 
naik mobil ke Juanda, itu aku kondisinya hamil besar, dan 
aku udah ngerasa perutku ngga enak. Eh ternyata malemnya 
aku lahiran.  

Hubungan subjek dengan saudara 

LM 27 Loh, mama papa pas ke Balikpapan, berarti sama suami aja 
ya? 

 

EN 28 Iya sama suamiku aja. Yaudah kayak gitu. Suamiku kan 
memang orangnya antisosial, ya apa ya, dia emang ngga suka 
untuk berhubungan sosial, makanya di rumahku itu dia suka 
stres juga, mamaku itu kan sukanya kayak „loh ini kayak 
gini‟, „ini kan gini‟, „ini tu jam segini sore‟, pokoknya emang 
teriak-teriak sih, suamiku nggasukanya disitu emang. Dan 
waktu lahiran itu dia bilang „ya bener sih mama papa kamu 
ke Balikpapan, ngga ada yang ngriwuki‟. Ya di sisi lain aku 
juga membenarkan, mamaku soalnya orangnya rempong 
banget. Ya mungkin itu ada hikmahnya. Tapi untungnya 
mbakku yang di Jakarta langsung ke Surabaya.  

Kepribadian suami  Antisosial 

LM 29 Lalu apakah Echa memberitahu mama papa saat itu?  
EN 30 Waktu itu kan kondisinya lagi nenangin yang panas disana 

tu, jadi kita ngga kasihtau dulu memang, setelah 2 hari baru 
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diomongin kalau aku sudah lahiran.  
LM 31 Kalau Echa sendiri orangnya seperti apa?  
EN 32 Aku itu sebenernya suka ngga punya pendirian sendiri, 

mungkin karena aku anak terakhir ya. Aku takut salah, 
zaman kecil dulu kan aku cukup dikerasin sama kakak-
kakak, salah gini, dimarahin. Jadi kadang ngelakuin gini 
takut salah. Makanya kadang aku suka tanya suamiku, 
misalnya masalah kerjaan oriflame, hal kecilpun begitu. 
Karena aku baru menyadari akhir-akhir ini, ngurusi diri 
sendiri aja susah, apalagi ngurusin orang lain. pokonya aku 
kayak ceroboh. Aku nurut juga orangnya, sebenernya agak 
takut sih, intinya aku let go something, ngga terlalu mikirin 
orangnya. Kalau kelebihan diri sih apa ya, aku suka masak, 
aku kalau menemui hal yang benar-benar aku suka, aku bisa 
mengkomunikasikannya dengan baik, seperti di kerjaan ini.  

Kepribadian subjek  Tidak tetap 
pendirian, ceroboh, penurut, mampu 
mengkomunikasikan hal yang disuka 
dengan baik. 

LM 33 Memang sudah jadi konsultan oriflame ini berapa lama ya 
cha? 

 

EN 34 Sudah 2 tahun. Jadi dari SMA itu udah tau oriflame, Cuma 
baru gabung dan ngerti ya di akhir-akhir ini. Dulu kan aku 
satu sekolah sama suamiku. Terus dijelasin juga sama dia 
gimana. Ya pas itu masih on off sih, Cuma memang baru 2 
tahun ini bener-bener aku jalanin.  

 

LM 35 Bisa Echa ceritain pertemuan pertama dengan suami?  
EN 36 Apa ya, kalau kenal sama suami itu, dulu pas SMA. Suamiku 

itu pas SMA itu terkenalnya anak cupu, aduh medeni deh 
mukanya, serem. Kelas 1, 2 ngga sekelas, kelas 3 baru 
sekelas. Kelas 1 itu Cuma tahu aja sih. Baru pas kelas 2 itu 
aku tau dia. Dia itu kan pernah pacaran sama temenku. 
Temenku itu temen sebangkuku. Jadi pacaran mereka itu 

Pertemuan dengan suami 
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Cuma 2 minggu. Akhirnya sudah kenal, aku ternyata kok 
sama guru ekonomiku diminta buat ikut penyisihan 
olimpiade. Aku, suamiku sama temenku yang ikut. Jadi tiap 
pulang sekolah kita bimbingan sama guru ekonomi, dari situ 
kita kenalan. Pas kelas 2 suamiku sudah punya pacar lagi, 
dan pacarannya itu lewat facebook. Terus akhirnya pas kelas 
3 kan kelasnya dirombak lagi, dan udah mau masuk 
universitas kan. Aku duduknya mulai pindah ke depan, dan 
dia duduknya di depanku. Pokoknya ada 1 hari yang 
mengubah percakapan kita jadi serius, nah waktu itu ada 
pelajaran Mandarin dan kita disuruh buat lampion, 
kelompokkan. Dia akhirnya ke rumahku, dan kita mulai 
deket disitu. Aku mulai ngerasain ada chemistry nya. 
Beberapa hari setelahnya aku diajak ke leadernya oriflame 
sama dia, aku kan sudah join oriflame waktu itu. Aku 
dijemput sama dia, dan pas pulangnya kita jadian. Akhirnya 
berlanjut sampai kuliah di jurusan yang sama, sampai 
menikah. Ya karena aku juga mikirin kesehatannya papaku, 
mbakku yang di Jakarta ngga mikirin nikah. Dan sisa aku di 
rumah, yaudahlah kami memutuskan buat menikah buat papa 
juga. Soalnya papa kan ngedrop, dan orang yang bisa 
dipersuit itu aku. Pihakku oke, pihak suami juga oke. 
Sebenarnya kita ingin menunda momongan, waktu itu pake 
pil KB, tapi yasudah ini berkah. Aku dulu sempat diopname, 
aku kira sakit lambung, ternyata sudah isi 2 bulan kata 
susternya.  

LM 37 Kaget Cha?  
EN 38 Ya kaget banget, kok sudah 2 bulan aja. Aku kan soalnya 

emang punya sakit lambung sih. Mamaku itu bilangnya aku 
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hamil kebo, jadi ngga ada morning sick atau kayak gimana 
gitu loh. Aku malah biasa aja. Dan waktu aku hamil itu 
emang bener-bener ngga ada kuliah, jadi bener-bener 
produktif. 

LM 39 Kenapa?  
EN 40 Waktu itu aku cuti. Aku mau nikah itu pas UTS kok. Terus 

sudah hamil, malah banyak jalan-jalan. Makanya proses 
kelahirannya itu Cuma 2 jam. 2 jam itu udah kontraksi sama 
brojolnya.  

 

LM 41 Yaampun itu cepet banget  
EN 42 Iya cepet banget, aku ngga nyangka.   
LM 43 Kalau suami sendiri orang yang seperti apa?  
EN 44 Dia itu perfeksionis banget, ya dia suka baca buku, emang 

cerdas sih orangnya. Dia nyebelin sih, nyebelinnya itu dalam 
artian misalnya ngomong „urusen ta downlinemu‟, aku bilang 
aku kan juga ngurus anak, terus dia bales „ o gantian ta kamu 
yang cari uang, aku yang tidur-tidur‟. Ya sering crashnya 
gitu sih. Bukan tipikal orang yang romantis, dia saklek 
orangnya.  

Kepribadian suami 

LM 45 Pacarannya sudah dari kelas 3 ya berarti?sampe menikah di 
semester? 

 

EN 46 Nikah itu di semester 5. Terus off semester 6. Menikah di semester 5 
LM 47 Nah, membayangkan ngga sih kalau akan menikah muda?  
EN 48 Itu bahkan aku belum 20 tahun loh ya,em, ngga kepikiran sih 

sebenernya, tapi yaudah mau gimana lagi.  
 

LM 49 Menyesuaikan diri dengan pernikahan itu apakah hal yang 
susah? 

 

EN 50 Susah ya. Karena kalau menikah itu kan ngga ada aku kamu, 
tapi adanya kita. Ya agak susah sih. Awal pernikahan itu 

Menyesuaikan diri pasca menikah  
Awalnya agak susah  
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agak susah. Dulu aku sempet kabur dari rumah. Aku 
berantem sama papaku, terus sama suamiku akhirnya kita 
keluar dari rumah, akhirnya aku ke rumah leader kita. Karena 
aku sebel rasanya di rumah. Aku ingetnya pas di bulan 
Desember setelah menikah itu adalah masa susah-susahnya, 
aku nangis aja terus. Itu pokoknya sedih terus, sumpek terus 
sama suamiku. Soalnya suamiku itu umurnya memang sudah 
20-an, sudah menjadi kepala keluarga, aku sempet suatu hari, 
nemu dia chat-chatan yang agak berbeda sama perempuan 
lain. Ya aku kalo ngomongin ini ke dia, dia pasti ngeles, 
jadinya aku pendem, dan diterusin aja sama dia. Nah yang 
dichat itu kan temenku juga di bbm, ya ada pikiran aneh juga 
sih tentang dia. Banyak berantemnya di awal nikah, jadi 
nangis terus kerjanya. Stres juga sih. 

LM 51 Awal menikah itu memang keputusannya tinggal di rumah 
Echa? 

 

EN 52 Iya, soalnya kakakku juga bilang kalau bisa aku ngga keluar 
dari rumah buat jagain papa. Tapi suamiku kan pengennya 
ngontrak. Ya aku bilangin kasian papaku juga, yaudah 
akhirnya kita tinggal di rumah. Akhirnya sudah baikan juga 
sama mama papa, aku balik lagi ke rumah. Tapi Cuma aku 
doang. Suamiku itu ada beberapa bulan itu nggamau pulang 
ke rumah, ya tinggalnya di rumah leadernya itu, di delta sari. 
Pokonya kompleks pada masa-masa itu. Sampe beberapa 
bulan sebelum aku lahiran. Sebelumnya pas masa kabur itu, 
aku sama suami pernah ngekos di daerah tidar sana. Terus 
akhirnya sudah ngekos, dan malah itu menjadi masa bahagia 
sih buatku. Ngekos berdua, jadi apa apa ya berdua, jadi lebih 
enak, lebih privasi. Jadi ya terasa istilahnya sepiring berdua. 

Suami ingin mengontrak rumah 



255 
 

 

Setelah ngekos, aku kan harus pulang buat persiapan 
melahirkan.  

LM 53 Berarti kondisi keluar dari rumah itu sudah mengandung ya?  
EN 54 Iya suhda. Terus, pas h-beberapa bulan itu aku pulang, 

suamiku pulang, mau ketemu sama mama papa aku juga.  
 

LM 55 Kalau hubungan echa dengan keluarga suami sendiri 
bagaimana? 

 

EN 56 Kalau keluarga suamiku itu sendiri kan ibunya yang 
memegang peran rumah tangga. Jadi yang kerja itu kan 
ibunya. Ya, apa ya, aku kurang deket sih sama keluarganya 
dia. Aku kurang bisa masuk di keluarga suami, orang pinter 
mungkin ya, ibunya kepala cabang bank kan. Rasaku otakku 
ngga terlalu encer sih buat disana. Ini ketemu aja jarang. 
Karena memang suamiku sendiri ketemu ibunya jarang. 
Sebelum menikah itu kan paling ketemu itu Cuma berapa 
kali seminggu. Soalnya memang ibunya sibuk. Makanya dia 
itu habis lulus nggamau kerja di perusahaan, ya dia kerja di 
oriflame ini, ini sebagai asetnya. Nanti kalau anak kita udah 
gede, bisa kita temenin, jadi kita ngga terlalu ribet sama 
pekerjaan. Karena suamiku memang ada trauma disitu. Dia 
sebisa mungkin nggamau kerja di perusahaan, buat nemenin 
anak.  

Hubungan subjek dengan keluarga suami 
Kurang dekat 

LM 57 Kalau cara mengatur ekonomi di dalam keluarga seperti apa?  
EN 58 Kalau caranya, karena aku merasa kalau aku pegang duit itu 

mesti habis, jadi uangku aku kasih suamiku semua. Karena 
kalau di aku pasti habis semua. Suamiku itu kayak bikin 
tabel sehari itu kita berdua harus ngabisin berapa. Ya 
lumayan sih dari situ kita perbulan bisa saving sekitar 250 
ribu.  
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LM 59 Kalau untuk keperluan anak gimana?  
EN 60 Ya kita Cuma beli popok sama susu aja. Dari uang bareng 

itu.  
 

LM 61 Kalau kalian sendiri mengatasi konflik rumah tangga seperti 
apa? 

 

EN 62 Kalau aku sih cenderung mengalah ya. Kalau aku ngga suka, 
aku diem aja. Lebih banyak terserah kamu aja. Kalo dulu sih 
aku masih bisa nanggepin, tapi sekarang lebih ngalah aja. 
Lebih iyain aja. Intinya kalau kamu minta bantuan aku akan 
tetap ada, ya gitu aja. Aku sih banyakan ngalah. Soalnya 
emang udah dari kecil kebiasaan nurut sama ngalah.  

Cara mengatasi konflik keluarga  
Subjek mengalah 

LM 63 Memang suami anak keberapa?  
EN 64 Suamiku sendiri itu anak pertama dari 2 bersaudara. 

Makanya ya gapnya disitu juga kan sebenernya. Adiknya 
juga anak manajemen, hehe. 

Latar belakang suami  Anak pertama 
dari 2 bersaudara 

LM 65 Ketika Echa tahu kalau hamil, kan kaget tadi awalnya, tapi 
akhirnya bisa menerima kah kehamilan itu? 

 

EN 66 Ya awalnya kayak „loh kok sekarang sih?‟. Aku kan masih 
kuliah juga, tapi kalau memang ini jalannya, yaudah dijalanin 
aja. Aku tanya suamiku juga, dia bilang yawes jalanin aja.  

 

LM 67 Suami ikut cuti juga?  
EN 68 Iya, ikut cuti juga. Ya lumayan sih, karena punya anak kali 

ya, jadi dia oriflamenya agak digenjot, jadi lumayan steady 
lah sekarang.  

 

LM 69 Untuk respon keluarga Echa dan keluarga suami sendiri 
mengenai kehamilan Echa ini gimana? 

 

EN 70 Kalo di suamiku, mereka sih biasa biasa aja, ngga yang 
heboh, apa ya, mereka keluarga pendiem. Akhirnya yang 
paling heboh sih keluargaku. Keluargaku yang selalu ingetin 

Respon keluarga terhadap kehamilan 
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buat aku jangan capek-capek, minum sari dele, sari kacang 
ijo, ya mamaku sih yang sering ngasihtau kayak gini gitu. 

LM 71 Apakah ketika hamil ada perasaan bisa ngga ya jadi ibu?  
EN 72 Iya, ada sih perasaan kayak gitu. Aku aja belum mampu, bisa 

ngga ya membesarkannya. Tapi kalau ngga ada anak ini, aku 
ngga bakal maju. Aku ngga bakal mikir ke depannya gimana. 
Ya walaupun ya, aku sudah ada tempat tinggal, itu kan juga 
belum bisa dikatakan mapan.  

Perasaan cemas ketika hamil  

LM 73 Kalau respon suami ketika Echa hamil gimana?  
EN 74 Ya dia seneng, sampe perutku dicium-cium. Ya kaget juga 

sih dianya. Yaitu kayaknya Cuma pas itu aja dia berperan 
menjadi suami yang baik.  

Respon suami terhadap kehamilan 

LM 75 Maksudnya?  
EN 76 Ya aku merasa diayomi, itu Cuma bertahan sebulan aja. 

Terus habis itu balik lagi ke asal. Ya mungkin karena dia 
juga stres ya, di umur segini harus menjadi ayah. Ya kayak 
gitu sih, hanya awalnya aja.  

Dukungan emosional  Subjek merasa 
diayomi ketika mengandung 

LM 77 Apakah suami membantu mencari informasi mengenai 
kehamilan sampai proses melahirkan ngga? 

 

EN 78 Ngga. Dia itu ngga telaten mencari informasi kayak gitu, jadi 
lebih ke aku. Pokoknya dia nyediain uangnya, sama kalau 
aku minta ditemenin, ya ditemenin. Jadi kayak check up itu, 
ya ditemenin sama dia. Jadi aku searching sendiri tentang 
dokter, aku kan di RS Mitra Keluarga Waru, ada IMD nya 
juga, ada info harga aku kasihtau dia, dia sanggup apa ngga, 
ya kalo sanggup yawes ayo, gitu. Iya dia selalu nemenin 
check up, ngga pernah bolong.  

Dukungan instrumental  Finansial dan 
menemani 

LM 79 Pas check up, apakah suami aktif bertanya?  
EN 80 Em ngga, lebih ke iya iya aja, mungkin karena kita masih Proses melahirkan  Berlangsung 
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muda, jadi ngga tau apa-apa. Pas ngelahirin itu lucu banget, 
aku udah kesakitan, dokternya belum dateng, aku masuk 
ruangan jam 8 atau 9 malem gitu, akhirnya jam 10 masih 
kontraksi, kan waktu itu dipasangin alat pendeteksi jantung, 
itu kan aku masih sama suster-susternya, ya aku bilang 
kesakitan ke susternya waktu, akhirnya pas mau dikeluarin 
gitu, dokternya baru dateng, jalan dengan santai. Dokternya 
santai, dan cepet sih nanganinnya. Yaudah akhirnya ditaruh 
disini biar nyari susunya, aku sama suamiku ditemenin, terus 
dia ngomong „eh si adek‟. Aku pas habis lahiran itu berasa 
mau pingsan juga sih, karena darah yang dikeluarin kan 
banyak. Jadi pas adeknya didekep ke aku itu, ternyata aku 
sambil dijahit sama dokternya. Melahirkannya memang cepet 
sih, tapi 2 minggu aku nggabisa duduk. Jadi duduk itu harus 
pelan banget. 

selama 2 jam 

LM 81 Proses melahirkannya itu seperti apa?  
EN 82 Ya normal. Jadi habis dari bandara itu aku pulang dulu ke 

rumah, soalnya suamiku mau ke rumah. Kalau ngga salah 
malem sebelum itu, dia itu nginep di rumah temennya, 
temenku juga. Soalnya paginya itu mereka mau renang. 
Habis renang baru ke rumah. Nah habis renang kan capek, 
tidur-tiduran. Dia itu belum sempet bilas, belum sempet apa, 
aku bilang kok perutku sakit ya, yaudah aku makan, makan 
itu rasanya ngga enak. Terus aku sms dokterku, nanya kok 
perutku cekot-cekot, apa aku harus ke rumah sakit sekarang 
atau ngga. Dokternya bilang tunggu dulu sampe ada fleknya 
gitu.  

Proses melahirkan  Normal 

LM 83 Apakah hari itu udah HPL nya?  
EN 84 Iya itu udah HPLnya rasanya. Hari sebelumnya suamiku mau Proses melahirkan 
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renang itu, malemnya kita sempat check up, nah terus dikasih 
obat buat ngerangsang. Seminggu yang lalu Cuma 
seperempat, tapi malem itu dikasih setengah. Paginya ya itu 
aku ngerasa kok sakit. Terus dibilangin kalo perutnya udah 
sakit 5 menit sekali, yaudah dibawa aja ke rumah sakit. 
Karena ngga ngeflek – ngeflek yaudah tetep bawa ke rumah 
sakit aja. Akhirnya masuk ruang ICU, ya dipakein alat itu 
tadi, terus suamiku itu sms temen kita, dan temen kita 
nungguin di depan. Yaudah itu aku disuruh nafas teratur, tapi 
rasanya susah, gimana udah ngga mikir apa, sakit banget, 
nafasnya pake hidung pula, jadi nafas kayak habis lari. 
Akhirnya ditunggu sampe bukaan berapa. Soalnya pas 
malem aku check up itu ternyata udah bukaan 1. Terus 
hardest partnya, kerasa sih pas kepala bayi turun, ternyata 
pas itu bukaan aku belum bukaan 10, jadi dibilangin kalo aku 
harus nahan kepala bayi itu. Ya aku nahan banget, dan itu 
rasanya yang paling sakit. Ya 2 jam itu kontraksi dan 
lahirnya. Tanpa diinduksi juga.  

LM 85 Setelah itu langsung IMD?  
EN 86 Awalnya susah sih, dikasih puting susu itu, dia nggabisa 

mimiknya, dan dia itu tidur terus. Sampe susternya nglitikin, 
terus nangis, ya aku mimikin. Awal buat nyusuin itu emang 
susah. Kadang harus pas posisinya. Dan itu aku Cuma nginep 
di rumah sakit 2 hari 1 malem.   

Awal memberikan ASI 

LM 87 Kalau sekarang masih ASI?  
EN 88 Masih ASI tapi campur susu formula juga. Soalnya kadang 

kalau mompa itu, pompaku itu kan pompa manual, jadi 
capek, dan aku juga ngga rutin, air susuku juga jarang keluar 
sih. Tapi dulu awal kuliah aku sempet mompa. Aku dulu juga 
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ngga ASI sih, mamaku ngasihnya sufor. Banyaklah kalo jadi 
ibu gitu… 

LM 89 Berarti sekarang kan perannya bertambah ya, menjadi istri 
dan ibu 

 

EN 90 Ketika jadi ibu itu aku ya mikir bisa ngga ya aku jadi ibu, 
gedein anak ini, bisa ngga ya aku menjadikan anak ini lebih 
baik dari aku. Ya lebih ke beban moral ya. Stres mungkin 
ngga, karena aku tipe yang yaudahlah, jalanin dulu. 
Nggausah terlalu anakku harus gini, harus gini. Karena 
mengharuskan sesuatu itu, kalau kita sendirinya nggabisa, 
kan sakit jadinya.  

Perasaan menjalani peran sebagai ibu 

LM 91 Selama hamil pasca melahirkan perubahan apa aja yang Echa 
rasain?misal secara fisik? 

 

EN 92 Emh engga sih rasanya, soalnya setelah melahirkan malah 
berat badanku tambah turun. Ya abis lahiran orang orang 
malah bilang aku tambah kurus. Mungkin karena nyusuin 
juga ya, 6 bulan itu full ASI. 7 bulan ini baru aku cabut. Jadi 
berat badanku sebelum hamil itu 60, pas hamil paling berat 
itu 79. Kalau sekarang ini beratku malah 55, kok tambah 
turun ya jadinya.  

Perubahan berat badan pasca melahirkan 

LM 93 Kalau suami sendiri apakah pernah memberi pujian selama 
hamil atau pasca melahirkan? 

 

EN 94 Ngga. Ngga pernah. Soalnya dia itu bukan tipikal orang yang 
bisa ngomongin hal baik secara langsung.  

Tidak ada dukungan penghargaan dari 
suami 

LM 95 Lebih ke tindakan kali ya Cha?  
EN 96 Mungkin ya ke tindakan, dan itu jarang banget.   
LM 97 Kalau setelah lahiran, apakah Echa jadi orang yang lebih 

sensitif? 
 

EN 98 Pokoknya pas hamil itu aku masih kebawa rasa depresi ya, Depresi pasca melahirkan  ada 
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ada ketakutan sendiri. Ya itu aku takut suamiku sama 
perempuan lain. soalnya kan kita masih umur-umur segini. 
Apa ya nemuin chat-chat kayak gitu. Aku belum cerita ya? 

ketakutan terhadap sikap suami (Faktor 
postpartum depression) 

LM 99 Cerita apa?  
EN 100 Jadi nama anakku itu diambil dari anak yang suamiku suka 

juga di manajemen. Suamiku itu suka sejak semester 1. Aku 
ya mikir kamu yang bener aja. Nama anakmu dikasih nama 
itu. Itu yang sempet buat aku crash dan kepikiran. Terus 
nama yang di chat bbmnya itu, rencananya mau dijadiin 
nama tengah anakku. Uh dan itu buat aku marah banget pas 
itu. Cewek itu aku sudah nikah, tapi sama si cewek itu 
suamiku masih diladenin. Aku itu udah mangkel banget. 
Akhirnya nama tengahnya aku yang kasih.  

Sikap suami  Memberikan nama anak 
dengan nama perempuan yang disukai 
semasa kuliah di awal semester 

LM 101 Apakah kamu pernah tanya tentang hal itu, ya maksudnya 
kenapa masih chatan? 

 

EN 102 Ya aku pernah tanya, terus dijawab „terus kenapa?‟. 
Yaweslah, daripada aku dengerin omongannya dia lagi, aku 
tambah sakit hati. Wes itu dosamu, kamu mau selingkuh atau 
apa, terserahlah, itu dosamu, aku wes ngga peduli. 
Sebenernya aku ngomong kayak gitu ya cukup sekali.  

 

LM 103 Untuk komunikasi antara Echa dan suami sendiri apakah 
cukup terbuka? 

 

EN 104 Ya terbuka, dalam artian aku cerita, dan aku pasti tanya kalau 
masalah kerjaan. Dan kita bertukar pikiran. Sebenarnya 
enaknya sama suamiku itu apa sih? Nah aku itu dulu 
orangnya suka asal ngomong, apapun itu tidak dilandasi 
dengan teori yang ada. Sekarang kan aku tiap hari belajar 
manajemen, jadi tiap hari kita bertukar pikiran, aku tanya ke 
dia gimana – gimana tentang kerjaan. Kita juga suka 

Komunikasi dengan suami  Cukup 
terbuka  
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ngomongin orang sih. Ya sama dia itu aku jadi lebih terpacu 
buat mikir dulu sebelum bicara. Jadi diajarin buat lebih pikir 
panjang.  

LM 105 Oke, jadi ini balik lagi ke masa kehamilan ya cha. Ada 
gangguan ngga sih pas masa kehamilan? 

 

EN 106 Yaapa ya waktu itu sembelit. Sampe masuk IRD mitra 
keluarga sih waktu itu. Susternya bilang sih kalau 
penyakitnya ibu hamil itu memang sembelit, yang anterin 
malem jam 12 waktu itu ya suamiku juga sih 

Dukungan instrumental 

LM 107 Kalau dari trimester pertama sampe trimester ketiga apakah 
ada keluhan? 

 

EN 108 Ngga sih, karena yaitu hamil kebo itu, hehe. Malah trimester 
pertama itu aku masih motoran. Waru surabaya, kampus. 
Sampe rumah selalu aku cek flek apa ngga. Terus kan aku 
pasti konsultasi juga sama kakak yang di Balikpapan, 
anaknya kan udah tiga, terus yaudah aku cerita cerita sama 
dia.  

 

LM 109 Tantangan apa sih Echa alami setelah melahirkan?  
EN 110 Menurutku sih duduk setelah melahirkan. karena 2 minggu 

itu rasanya sakit banget. Kan itu juga nifas kan. Jadi 
darahnya ngucur terus. Pokoknya 2 minggu pertama itu aku 
jalannya tertatih, dan aku juga ada ambeien kan. Jadi 
bingung pas buang air besarnya. Terus sama dokternya 
dikasih obat pengencer feses. Terus apalagi ya, nyusui iya, 
sakit, putingku lecet, sama baby umur 1-4 bulan itu kan suka 
banget gumuh. Jadi anakku itu suka banget gumuh, abis 
nyusu gumuh, kalo malem itu suka nangis, tapi itu Cuma 
berapa bulan aja sih.  

Tantangan setelah melahirkan  
Mengatasi rasa sakit bekas jahitan pasca 
melahirkan 

LM 111 Itu kan bener-bener pengalaman pertama banget punya anak,  
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EN 112 Kalau sampe bete sih ngga ya, paling aku sambil searching 
ini gimana, ini gimana, kenapa bayi menangis. Pernah sih 
nangis sampe jam 2 pagi, tapi akhirnya bisa diatasin. 

Menangis pasca melahirkan 

LM 113 Biasanya pas bangun tengah malem gitu apakah suami juga 
ikut bangun? 

 

EN 114 Ngga sih, aku aja. Tidak ada dukungan instrumental ketika 
anak terbangun di malam hari 

LM 115 Kalau untuk merawat, seperti ganti popok, kasih susu, 
apakah suami ikut serta? 

 

EN 116 Kalau selama ada aku sih, aku semua yang ngurusin ya, 
kalau misalnya pas aku mandi atau aku masak ya aku titipin 
ke dia, ya dia bisa kok gantiin popok. Sebenernya dia 
perhatian sama anaknya. Ya kalau keliatannya ada aku, ya 
dia biarin aku yang ngurusin, kalo aku titipin ke dia, baru dia 
yang urusin. Jadi harus ngomong dulu kali ya, ngga peka. 

Dukungan instrumental 

LM 117 Setelah melahirkan sering mengalami mimpi buruk?  
EN 118 Engga sih.  
LM 119 Nah kalau sekarang kan udah selesai cutinya, gimana 

caranya mengatur waktu? 
 

EN 120 Kalau sekarang kan anakku udah lumayan gede, jadi bisa kita 
aturlah waktunya. Pokoknya kalau mau tidur, lampu dimatiin 
sambil dimimikin yaudah dia tidur sampe pagi. Kalau 
bangun paling tinggal dimimikin lagi.  

 

LM 121   
EN 122 Iya itu karena sakit banget, serius itu sakit banget, karena kan 

dijahit ya kemaluan kita dilebarin, dan itu sakit banget, aku 
ngga nyangka.  

 

LM 123 Ohya apakah suami ikut mendampingi proses kelahiran?  
EN 124 Iya. Jadi dia nemenin di ruang bersalin. Dia emang orangnya Dukungan emosional  Ungkapan 
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tenang, terus dia bilang, ini pas so sweet mode ya ci, kan 
disuruh pegangin tangannya kan, aku udah bilang „yang sakit 
yang‟, terus dia bilang „ini semua pasti akan berlalu‟. Ya 
ditemenin, aku ngeremes dia, sampe bajunya aku remek. 
Sambil dielus-elus, itu kejadian langka banget. Terus pas 
udah selesai aku diopname kan. Di kamar itu kan ada 4 bed, 
dan akhirnya aku 1 bed tidur berdua sama suamiku. 
Untungnya sama mamaku udah disiapin tas-tas yang isinya 
peralatanku, tapi ngga bawa apa-apa buat bayinya. Hehe. 
Sampe ditanyain susternya. Berat si adek 2,98; panjangnya 
47. Terus diajarin juga sama susternya mandiin bayi gimana.  

empati, mengelus subjek ketika 
kesakitan, tidur berdua dalam 1 bed di 
rumah sakit 

LM 125 Kalau suami Echa bisa mandiin bayi?  
EN 126 Aku selama ini nggatau sih dia bisa mandiin apa ngga, tapi 

kalau gantiin popok bisa. Ya kemaren ini habis sakit anakku, 
gabaken, panasnya sampe 40 derajat, aku sampe ngga masuk 
kuliah, nyusuin dia terus, karena kan nggabisa makan dia 
sampekan. Kompleks emang jadi mama muda ini.  

 

LM 127 Emang apa yang Echa rasain?  
EN 128 Karena emang masih muda kali ya, aku masih pengen ini, 

tapi aku udah punya anak, jadi kadang ya kalau makan itu 
aku kepikiran anakku udah makan apa belum. Terus bagi 
waktu sama anak dan diri sendiri. Ya kayak yang di awal aku 
bilang, aku berada di titik terendah hidupku. Suamiku juga 
rodo aneh, rodo senewen terus, papaku seperti itu. Secara 
ngga langsung aku ya melampiaskan ke anakku. 

Kompleksitas menjadi mama muda   

LM 129 Melampiaskan gimana maksudnya?  
EN 130 Jadi sempet beberapa hari kemaren dia main, dan dia jatuh, 

aku mimikin sambil marahin dia. Aku sempet merasa ngga 
fair gitu sih, kayak suamiku itu kok lebih sayang ke adek. 

Melampiaskan rasa marah ke anak  
Sedikit membentak 
Marah karena menganggap rasa sayang 
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Terus akunya kok ngga disayang banget. Tapi kan memang 
cinta ke anak itu kan unconditional love, aku Cuma 
terceletuk pikiran kayak gitu sebentar, habis itu yaudahlah. 
Aku simpen itu sendiri. Aku mengumpat itu ya dalam hati, 
dalam pikiran sendiri.  

suami ke anak lebih besar daripada ke 
subjek  

LM 131 Pikiran seperti itu pernah buat Echa nangis ngga?  
EN 132 Ya pernah, kadang sampe mikir kamu kok sayangnya sampe 

begitu banget sih?Aku yang ngelahirin kok ngga disayang 
kayak gitu?. Ya sampe nangis. Ya itu emosional banget sih, 
tapi habis itu berasa logikaku dateng, ya ngapain sih aku 
sampe kayak gitu. Yaudah akhirnya sadar sendiri, habis 
nangis ya main lagi. 

Menangis  Pikiran terhadap sikap 
suami 

LM 133 Tapi apakah suami tahu kalau Echa nangis?  
EN 134 Ngga. Dia ngga pernah tahu. Karena aku kan nangisnya 

diem-diem, sebisa mungkin orang lain nggatahu. Kalaupun 
suamiku tahu, paling ya dia bakal marah, ngapain sih nangis 
segala. Ya aku nangis itu pelampiasan, bukan buat menarik 
perhatiannya dia.  

Suami tidak mengetahui subjek menangis 

LM 135 Apakah ada rasa cemas setelah melahirkan?  
EN 136 Ya ada sih rasa cemas. Tapi yang ngga terlalu gimana gitu, 

soalnya kan aku ada investasi kecil-kecilan buat si adek. Ya 
salah satu cara menghilangkan cemas itu kan emang aku 
inves apa, nabung gitu buat anak. Sekarang aku liat biaya 
sekolah anak itu udah berapa juta. Karena sekolah kan 
penting buat anak.  

Rasa cemas tidak seberapa karena sudah 
ada investasi untuk anak 

LM 137 Apakah pola makan Echa berubah setelah melahirkan?  
EN 138 Iya ada berubah. Aku jadi ngga nafsu makan. Kalau suamiku 

bilang metabolismeku itu kurang. Aku kok malah ngga nafsu 
makan sama sekali setelah melahirkan. Sebenernya kan 

Tidak nafsu makan  Kelelahan berlebih 
pasca melahirkan 
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nggaboleh itu, nanti ASInya ngga keluar. Karena aku merasa 
capek banget setelah melahirkan itu. Terus itu aku rasanya 
pengen tidur aja 

LM 139 Setelah melahirkan mudah capek ngga?  
EN 140 Mudah capek itu iya, kayak tadi naik tangga aja, rasanya 

capek banget. Terus di kampus juga, naik 2 lantai aja udah 
ngos-ngosan.  

Mudah lelah pasca melahirkan 

LM 141 Konsentrasi setelah melahirkan sendiri bagaimana?  
EN 142 Ya kadang suka gagal fokus sih, jadi kurang konsentrasi 

dalam beberapa hal.  
Kurang konsentrasi pasca melahirkan 

LM 143 Apakah pernah terbersit bahwa Echa adalah ibu yang kurang 
ideal? 

 

EN 144 Emm, ngga sih, ngga yang im such a failure, tapi anakku kok 
ngga tak makani dengan baik. Soalnya tiap dia ke posyandu 
kan beratnya kurag, selalu kurang. Dia itu makannya ngga 
banyak, tapi memang aktif banget. Ya aku mikirnya disitu, 
oh dia ini aktif banget ya. Nggabisa kayak anak-anak lain. 
Kalau merasa gagal mungkin ngga ya, karena anakku belum 
terlalu gede juga, belum bisa dididik gimana. Ya gagalnya 
paling itu, kok aku nggabisa bikin gendut anakku ya. Aku 
juga suka nanya-nanya ke mbakku itu kan, konsul gimana 
tetang berat badan adek, ya mba bilang selama adek aktif 
udah sehat itu. 

 

LM 145 Kalau sharing ke suami?  
EN 146 Iya pernah, aku ceritain berat badan adek gimana, ya dia 

bilang yaudah adek dikasih susu formula aja, awalnya aku 
nggamau kan, akhirnya karena aku sadar diri, karena 
memang ASIku kurang, aku ya campur sufor sama ASI. 
Ibunya suamiku juga bilang kasih nasi tim daging, ya 

Sharing ke suami mengenai berat badan 
anak 
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Alhamdullilah si adek mau.  
LM 147 Ohya apa pernah Echa memiliki pikiran buat melukai diri?  
EN 148 Melukai yang fisik banget itu ngga, paling kalo aku marah 

itu ya pengennya mukul ke diri sendiri. Kalo udah jenuh 
rasanya.  

Melukai diri  Ingin memukul diri kalau 
sudah jenuh, seperti memukul diri 

LM 149 Menurut Echa, apakah suami selalu ada ketika Echa 
membutuhkan? 

 

EN 150 Em, iya, ya gimana ya, kadang iya, kadang ngga. Dia kan 
memang memprioritaskan pekerjaannya dulu. Aku pernah 
sih ngurus apa gitu aku sendirian. Ya aku titipin anakku ke 
mama. Ya kalau dia bisa nemenin, ya ditemenin. Tapi kalau 
buat jalan-jalan mikir-mikir sih, hehe.  

Terkadang sosok suami ada, kadang tidak 
ketika subjek membutuhkan 

LM  151 Kalau dari Echa sendiri apakah ada sosok yang bisa Echa 
andalkan di masa sekarang ini? 

 

EN 152 Kalau sekarang mungkin ngga ada ya. Biasanya aku ya buat 
ngelupain masalah, ya aku hapean sih. Tapi ya tetep dipikir 
gimana ya solusinya. Kalau buat cerita ke temen-temen sih 
udah jarang, karena udah ada yang lulus, udah sidang.  

Sosok pada masa postpartum depression 

LM 153 Apakah suami sendiri selalu memberikan perhatian dan kasih 
sayang ke Echa?mungkin beda ya caranya 

 

EN 154 Huhuhu, ya mungkin emang bukan yang romantis sih 
caranya. Kayak kemaren habis kelas, ya dia nungguin di 
depan kelas, ya diajak makan. Kalau sayang sih mungkin 
dengan cara dia nyari uang. Ya sekarang mungkin karena dia 
belum ada gelar sarjana, uang juga belum seberapa, jadi yang 
bisa dia jual adalah waktu dan energinya. Dia jual itu buat 
masa depan kita. Aku sih kayak ngayal gitu, sekarang itu kita 
belum saatnya kayak gitu. Tapi suatu hari nanti dia janjiin 
sih.  

Dukungan emosional  Menunggu 
subjek selesai kelas, mengajak makan 
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LM 155 Tadi kan Echa bilang kalau cukup terbuka ya?apakah 
perasaan setelah melahirkan juga Echa ceritakan ke suami? 

 

EN 156 Iya, aku ceritain. Pas habis sakitnya lahirna, yang jahitan itu, 
ya aku nangis ke dia, bilang sakit banget. Iya so sweet mode 
lagi dianya. Terus ya kayak tadi aku cerita mau bantuin anak 
psikologi buat jadi responden, dia seneng gitu, karena dari 
situ aku kayak dapet kenalan baru.  

 

LM 157 Apa sih yang Echa rasain ketika suami menemani mulai dari 
awal sampe kelahiran itu? 

 

EN 158 Ya rasanya seneng, dia menjalankan tugasnya sebagai ayah 
yang baik. Maksudnya ya aku ditemenin, ya amaze aja sih, 
dia cuek kan orangnya. Tapi kan memang seharusnya semua 
ayah begitu. Agak amaze aja dan terharu. Tapi aku bukan 
kayak yang di tv tv sih, anak lahir aku nangis, engga, aku 
teler soalnya itu, kehilangan darah cukup banyak. 

Respon terhadap dukungan emosional 
suami  Senang, terharu dan tidak 
menyangka 

LM 159 Jadi menurut Echa, dukungan apa yang sebaiknya diberikan 
oleh suami dalam Echa menghadapi masa depresi ini? 

 

EN 160 Pasca melahirkan itu sih, aku berharapnya dia lebih 
mendukung dalam hal dia juga mengurus anak, kayak 
mandiin, kalau kita pergi, biasanya dia kan yang ngeluarin 
mobil, nah dia itu diem di dalem mobil aja, aku yang bawa 
tas sama bawa anak. Ya aku berharap dia mau lah bantuin.   

Harapan ke dukungan suami  
dukungan instrumental 

LM 161 Emang Echa ngga minta tolong atau mungkin nyindir?  
EN 162 Ya aku pernah nyindir, malah disalahin balik, „salahmu lapo 

bawa kayak gitu‟. Ya aku jadinya males kan.  
 

LM 163 Di skala Echa mengisi sering menangis karena pikiran kacau, 
kenapa? 

 

EN 164 Karena pikiran-pikiran aneh, ya kayak kita ada masalah 
kecil. Kayak tadi itu, masalah peka-peka, ya aku capek juga 

Pikiran sering kacau  Belum ada cara 
berkomunikasi yang baik antara subjek 
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kalo harus ngomong terus kan. Sampe sekarang kita ini 
belum ketemu komunikasi yang enak, jadi buat minta tolong 
ini itu ya kita masih belum bisa nemuin cara ngomong yang 
pas. Aku juga masih belajar sih. Ya itu sih yang buat aku 
sedih.  

dengan suami  

LM 165 Apakah itu mempengaruhi ke anak?  
EN 166 Ya paling jadinya ke suasana hatiku ya, misal pas anakku 

lagi main terus narikin rambutku, aku jadinya agak nyentak 
„aduh dek sakit loh, bla bla‟. Terus suamiku nyindir-nyindir 
malahan jadinya. Padahal maksudku itu aku ngga marah, dia 
sih gatau rasanya rambut ditarikin.  

Sikap ke anak 

LM 167 Perbedaan apa yang dirasakan setelah menikah?  
EN 168 Kerasa sih bedanya sebelum menikah dan setelah menikah. 

Setelah menikah kita jadinya lebih struggle, gigih mencari 
uang.  

 

LM 169 Balik lagi, kalau suami sendiri setelah Echa melahirkan 
sering mencari info ngga sih terkait perkembangan anak? 

 

EN 170 Iya dia ceritanya paling ke ibunya, karena kan dia cukup 
deket sama ibunya, jadi dia ceritain si adek udah bisa apa, 
terus ibunya bilangin ini loh kasih ini-ini, gitu.  

Dukungan informasi  dari mertua 

LM 171 Kalau Echa sendiri sering ketemu sama ibu mertua?  
EN 172 Jarang ketemu sih, karena ibunya kan memang sibuk banget.  
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SUBJEK 3 (WAWANCARA II) 

Nama Partisipan  : EN Kode Partisipan : S3.W2.EN220416 
Lokasi                 : Ruang Konsultasi UPP Waktu                : 13.00-13.55 
Pewawancara      : Lucky W.Marmer (LM) Tanggal              : 22 April 2016 
 

CATATAN LAPANGAN 

Kondisi Tempat Wawancara Proses pengambilan data tahap pertama dilakukan di salah 
satu ruang konsultasi UPP. Hal ini karena subjek berkuliah 
di UNAIR, dan penulis memberi penawaran wawancara 
dilakukan di salah satu ruang psikologi. Ruangan tersebut 
berisikan 1 mesin pendingin, 2 meja tulis, 3 kursi, dan di 
atas meja terdapat taplak, air mineral, permen, serta tissue.  

Keadaan Subjek Secara Umum Subjek merupakan seorang mahasiswa berusia 21 tahun. 
Subjek memiliki kulit sawo matang, mengenakan kacamata, 
dan berambut ikal panjang. Ketika itu subjek mengenakan 
kemeja berlengan pendek dan celana kain berwarna hitam.   

Perilaku Subjek Secara Umum Subjek dan penulis baru berkenalan secara langsung pada 
hari itu. Saat itu subjek masih sedikit tertutup, dan lebih 
banyak menceritakan mengenai pekerjaan yang ia jalankan 
bersama dengan suami. Raut wajah dan suara subjek mulai 
pelan ketika ia menceritakan tentang keluarga dan 
suaminya. Di akhir pengambilan data, subjek mengatakan 
bahwa ia senang jika harus membantu proses wawancara 
lagi, karena ia membutuhkan teman untuk bercerita.  
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 Baris 
Tabel 

Transkrip Catatan Reflektif dan Koding 

LM 1 Oke, selamat siang Echa. Apa kabar?  
EN 2 Siang uci.   
LM 3 Ujiannya kemaren gimana?  
EN 4 Ya ujian kemaren, so so, ya maksudnya yaudah 

dijalanin aja. 
 

LM 5 Oke echa, bisa dijelaskan lagi mengapa waktu itu 
memilih kondisi menikah usia muda? 

 

EN 6 Iya, karena kondisi keluarga, dan papa waktu itu.  Menikah muda  Karena kondisi keluarga, yaitu 
papa subjek sakit 

LM 7 Bisa dijelaskan kondisi keluarga yang bagaimana 
sampai Echa memilih untuk menikah muda? 

 

EN 8 Emh soalnya kan yang pertama itu kakak memang 
orangnya keras, dan waktu itu memang kondisi 
papaku ya ngedrop. Yaudah terus gimana ya gas ya, 
yaudahla kasian papamu juga. Jadi papa pengen 
banget punya cucu. Ya aku tanya ke Suamiku, 
kamu gaapa ta?Yaudahlah, gaapa, daripada kalau 
dalam agama, kalau pacaran lama nanti malah jadi 
tambah dosa, lagipula kan kita juga udah agak lama 
waktu itu.  

Menikah muda  Karena kondisi keluarga, yaitu 
papa subjek sakit 

LM 9 Berarti pernikahan ini dari pihak Suamiku ngga 
apa, dari Echa juga nggaapa? 

 

EN 10 Iya ngga apa.  
LM 11 Baik, respon keluarga saat itu seperti apa?  
EN 12 Malah sebenernya keluarga yang tanya, ya nanya ke 

kita berdua sih, gimana, kan kayak gini, ya ngga 
apa masalah uang gedung, resepsinya, nggapa, ya 

Kedua belah pihak keluarga menyetujui 
pernikahan tersebut 
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biar apa ya, psikologisnya bapak ini bisa seneng 
gitulah istilahnya. Sekarang ini papaku ngedrop 
lagi. Ya ini habis pulang dari rumah sakit juga. 
Ternyata kena demensia. Jadi udah mulai pikun, 
sudah kena syaraf, dan arahnya ke demensianya itu. 
Ya itu kemaren sempat dirawat 4 hari di 
Bhayangkara. Ya waktu itu yang dicari anakku 
terus, nadia mana, nadia mana. Untung Mbakku 
yang dari Jakarta juga pulang, ya diabilang untung 
ya cha kamu di rumah, ada yang ngurus bapak. 
Kalau ngga ya mungkin papaku bisa lebih ngedrop 
lagi. Soalnya kan secara anak-anak papaku di luar 
kota semua. Terus jauh juga.  

Kondisi papa subjek semakin drop 

LM 13 Jadi nadia kayak pelipur lara juga ya Cha  
EN 14 Heem, jadi ada pelipur laranya.   
LM 15 Jadi kondisi papa kayak gimana Cha?  
EN 16 Kita kadang capek sendiri sih, papa kan orangnya 

keras, jadi misal di rumah mau pipis, diminta ke 
kamar mandi tapi gasabar mungkin, jadinya kayak, 
yawes pipis disini aja, jadinya pipis di lantai. 
Yagitu sih. Kalau memang sudah punya orangtua 
yang sepuh, ya sabar aja, apalagi kalau sudah 
demensia. Orang itu harus super ekstra sabar.  

Situasi di rumah yang membuat subjek harus 
sangat bersabar  Papa sakit dan wataknya cukup 
keras 

LM 17 Kalau boleh tahu usia orangtua sekarang berapa 
Cha? 

 

EN 18 Kalau papaku itu 68, mamaku itu 62. Kalau 
mamaku kan memang suka beres-beres rumah, jadi 
tiap hari beresin rumah, jadi masih sehat. 

 

LM 19 Saat ini kan juga suami tinggal di rumah ya Cha,  



273 
 

 

kalau dari suami sendiri apakah menerima kondisi 
dalam rumah seperti itu? 

EN 20 Suamiku itu kan emang orangnya cuek sih, jadi 
merasa di rumah itu dia nggapunya suara, 
maksudnya kayak ngga punya andil di rumah. Ya 
memang orangya pendiem, ya dia merasa aku kan 
nggapunya suara di rumah ini, yaudah. Padahal kalo 
keluargaku kalau ngomong itu ya emang „tektek‟ 
gitu, ya suamiku nggabisa kayak gitu. Ya kurang 
perhatian mungkin ya. Jadi ya tiap hari, pagi itu 
sudah keluar ke kantor, udah keluar duluan gitu kali 
ya istilahnya.  

Pribadi suami di rumah orangtua subjek  Cuek, 
pendiam, kurang perhatian 

LM 21 Kalau seperti itu, Echa apa pernah minta tolong 
suami untuk antar atau diskusi tentang keluarga? 

 

EN 22 Apa ya, karena aku kalo orang sekali nggasuka, 
yaudah. Dianya nggamau yaudah. Cuma dia itu 
kayak pernah yoweslah, suasananya itu jadi 
nggaenak gitu loh. Jadi pas di perjalanan, misal aku 
ngomong ke dia, dia udah nyentak-nyentak, Cuma 
aku kan nggamau digituin, aku urus sendiri aja. Ya 
paling kemaren pas papa jatuh di kamar mandi, aku 
minta tolong dia buat angkatin. Kalau misalnya 
buat anter papa atau aku kesini kesini, lebih baik 
ngga.  

 

LM 23 Kalau ngobrol dengan keluarga bagaimana?  
EN 24 Tergantung ngobrolnya apa dulu. Ya anu sih, aku 

sekarang pusing sama kehidupanku sendiri. Di 
rumah kayak gitu, terus bisnis oriflameku agak 
terbengkalai sih akirnya. Ya dia memang bukan tipe 

Subjek pusing dengan kehidupannya sendiri  
Kondisi rumah, bisnis oriflame, sikap suami 
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yang kamu tuh gimana sih, tapi yaudah dibiarin aja. 
Tapi aku ya cerita, gas ini loh gas, gini ini ini, 
kadang dia jawab „ngga penting cha‟. Jadi kayak 
yowes. Ya kadang kita ya, apalagi perempuan, 
meskipun ceritanya ngga penting, dijawab ya aja itu 
udah nyenengin. Daripada jawab ngga penting, kita 
kan jadinya kayak gimana gitu. Baru beberapa 
bulan ini sih kayak gitu. Jadi komunikasi kita ya 
kayak, apa ya, males gitu. Jadi kalau mau curhat 
gitu udah ngga kayak dulu banget. Ya dulu dia 
masih ngasih saran, meski nyelekit gimana gitu, 
kalau sekarang dia balesnya ngga penting. Yaudah. 
Mungkin dia sendiri juga sedang tertekan ya, dan 
aku sendiri agak mblendes di bisnis itu. Cuma ya 
gimana, aku sendiri lagi pusing. Terus downerku 
lagi pada kabur semua. Gitu sih, ya balada rumah 
tangga.  

LM 25 Iya, ini sudah usia pernikahan 1 tahun ya..  
EN 26 Setahun lebih, dari 2014.  
LM 27 Tapi kalau perhatian suami sendiri ke anak 

bagaimana? 
 

EN 28 Kalau perhatian ke anak sih, ya dia lebih kayak 
presiden kali ya, jadi dia mengurusi hal yang besar, 
tapi hal perintilan itu ngga. Kayak gas aku perlu 
beli popok, perlu beli susu, ya dia beliin. Tapi kalau 
mengurus anak, ya lebih banyak aku. Tapi Cuma ya 
sisi baiknya dia, gimana-gimana kan orang pasti 
punya sisi baiklah, secapek apapun dia, semarah 
apapun dia, sepegel apapun dia, pulang ke rumah 

Dukungan instrumental  Membelikan susu dan 
popok 
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kalau lihat nadia, ya dia senyum lagi, nggapernah 
nunjukkin marahnya.  

LM 29 Berarti suami berangkat kerja pagi, pulangnya 
malem? 

 

EN 30 Sore sih. Kan perginya pagi, kalau misal dalam 1 
hari ada free gitu, jadi jam 9 itu sudah pergi ke 
kantor cabangnya itu. Jam 4 pulang, langsung 
mainan laptop. Mainan laptop itu dalam artian dia 
bikin artikel di websitenya. Terus yaudah, habis 
gitu, mainan hp sendiri, ya makan, jadi jarang 
ngomong ya. 

 

LM 31 Tapi dengan kondisi dia pulang, apakah dia juga 
bercerita ke Echa tentang dia hari itu ngapain? 

 

EN 32 Em engga sih, aku juga udah jarang nanyain.  
LM 33 Jadi echa sendiri dengan kesibukannya, suamipun 

begitu 
Subjek dan suami sibuk sendiri-sendiri  jarang 
ada komunikasi di rumah 

EN 34 Iya, begitu.   
LM 35 Kalau dari Echa sendiri, masa setelah melahirkan, 

pernah ada perasaan menyalahkan diri sendiri atau 
bahkan menyalahkan kehadiran bayi? 

 

EN 36 Em engga sih, ya mungkin awalnya begitu. Tapi 
pas sudah lahir, terus lihat dia yaampun hilang 
semua. Yaudah sih jalanin aja. Jadi ibu muda juga 
ngga horor horor banget. 

Menyalahkan diri sendiri dan anak di awal 
melahirkan 

LM 37 Tapi apakah ada kekhawatiran dari diri Echa?bisa 
ngga ya membesarkan anak ini 

 

EN 38 Kalau khawatir pasti iya ya, masalah biaya, 
makanya aku juga ini lagi kayak mengejar sesuatu 
tapi ngga dapet dapet, ya capek. Ya aku lagi di 

Khawatir  Biaya untuk membesarkan anak 
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tahap itu sebenernya. Cuma aku ngga berani 
ngomong sama suami. Soalnya apa ya, sebenernya 
suamiku itu pengen banget aku dan dia itu bisa 
berhasil di bisnis ini. Dulu dia itu juga pernah 
mandek, terus dia kerja jadi kasir di ketan duren 
punya omnya, ya sekali dateng 50 ribu sih, Cuma 
ya dia nggasuka, apa ya, tetep aja ada tekanan. 
Terus yaudah akhirnya, suamiku itu bilang aku itu 
sempet melenceng dari tujuan awalku, kamu ya 
juga jangan sampe kayak gitu. Tapi ya gimana, 
bukannya aku pengen, tapi ya gimana. Dianya 
sendiri juga lagi sibuk sendiri. 

LM 39 Memang tekanan apa sih yang lagi Echa rasain?  
EN 40 Tekanan ya pertama, keadaanku kan memang ngga 

sama seperti pertama dulu. Mamaku jadi suka 
marah-marah, ya walaupun bukan kita yang kena 
marah, tapi kan kita ngerasa. Jadi pagi-pagi itu 
marah-marah, mau ngga mau ya kita kena 
imbasnya. Terus apa ya, eh, gimana ya 
ngomongnya. Terus aku juga merasa disini itu 
sendirian. Di rumah ini. Mbak masku di luar, ngga 
ada yang nemenin disini. Aku kan harus ngurusin 
suamiku, anakku, terus aku juga ngurusin papa 
mamaku juga. Sebenernya aku ngga menyalahkan 
papaku sakit, ya orang sakit masa salah. Cuma 
menyayangkan kenapa kok harus di saat seperti ini. 
Udah kayak gitu, papaku juga susah diomongin ya, 
mamaku kan musti ngomong kalau orang sakit itu 
ya manut, nurut. Papaku kan emang dari dulu 

Berbagai tekanan dirasakan  Mama menjadi 
suka marah-marah di rumah, merasa sendirian 
tidak ada yang membantu, papa yang memiliki 
watak keras, sikap suami yang akhir-akhir ini 
datar. 
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egonya tinggi sampe sekarang. Itu yang pertama. 
Yang kedua, dari suamiku sendiri. Ya apa ya, akhir-
akhir ini itu kayak plain, jadi ya kayak datar, aku 
cerita gini, ngomongnya ngga penting. Jadi ngerasa 
sih beberapa bulan ini. Kok gini, terus di bisnis ini 
kan ada istilah tutup poin, ya walaupun aku belum 
naik level, dan setahun ini aku kayak stagnan di 
level ini, tapi aku itu ngga pernah dapet selamat ya, 
ucapan dari suamiku sendiri. Mungkin hadiah atau 
apa gitu. Misalnya kayak disayang atau dimomong 
gitu loh. Ya ngga kerasa sih. Mungkin dia sudah 
melakukan dengan caranya sendiri, tapi aku ngga 
paham, bisa jadi ya. Cuma akhirnya itu yang buat 
aku mblendes, aku berpikir kayak percuma aja ya, 
aku ngerjain ini, ngerjain itu, paling dia ya sama 
aja. Yaudah mendingan sekalian aku ngerjain hal 
yang buruk aja, hal yang buruk itu dalam artian aku 
ya ,mblendes, aku ngga apa gitu. Aku ngerasa 
kayak lama-lama percuma mempertahankan, bukan 
pernikahan, ya pernikahan ngga tau, itu rahasia ilahi 
lah ya, mempertahankan bisnis kayak gini. Suamiku 
sendiri kayaknya udah capek, tapi ya dia ngga 
ngomong.   

LM 41 Tapi apakah anak terkena imbas dari rasa tertekan 
ini? 

 

EN 42 Sebenernya sih gini, dulu aku sempet pernah agak 
marah, aku sedikit sentak dia, akhirnya aku sadar 
gitu, maksudnya kayak aku nggaboleh kayak gini. 
Akhirnya sekarang kalau aku marah, aku titipin ke 

Dulu jika tertekan akan memarahi anak, 
menyentak anak. 
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mamaku, ma bentar mah. Terus aku mutung kek, 
ngapain kek, kalau sudah mendingan ya balik lagi.  

LM 43 Kita balik lagi ni, ada ngga trauma fisik yang Echa 
alamin pasca melahirkan? 

 

EN 44 Engga sih, ya sakitnya memang setelah itu. Karena 
aku sudah mengalami, ya aku jadi tahu rasanya. 
Dan aku tau ya ini memang sakit, ya ini selesainya 
2 minggu, habis itu ngga sakit lagi kok.  

 

LM 45 Dari hamil sampai melahirkan apakah suami pernah 
memberikan pujian terhadap perubahan Echa? 

 

EN 46 He engga. Ya itu kali ya dia cuek. Ya selama ini 
aku pendem sendiri sih rasa begini. Ya karena aku 
nggabisa cerita ke siapa-siapa. Kemaren pas mba 
kesini, karena dia harus balik ke Jakarta, jadinya 
aku nggabisa cerita full. Nggapunya me time, aku 
kan apa-apa sama mbakku yang pertama. Jadi ya 
kemaren Cuma cerita biasa. Kalau telepon yang 
ditanyain keadaan papa gimana, bukan aku. Agak 
tekanan sih sebenernya.  

Tidak ada dukungan penghargaan dari suami 

LM 47 Pertanyaan dari orang lain maksudnya?  
EN 48 Maksudnya gini kayak kakakku semua fokusnya ke 

papaku. Kayak masku, kalau masku sama papaku 
itu ya gitu banget, misal beli apa, ya langsung 
dibeliin. Terus kayak cha kamu kayak gini, kayak 
gini gini, maksudnya kayak gimana ya, sebenernya 
minta tolong tapi tidak menanyakan apakah aku 
bisa atau ngga. Kayak aku nggapunya pilihan. Aku 
mau ngomong juga ya nggabisa. Yaudah tak 
kerjakan sebisaku, ternyata ngga sesuai harapan, 

Tekanan dari kakak-kakak Menanyakan kondisi 
papa dan meminta untuk mengurusi keperluan 
papa tanpa bertanya kesanggupan subjek untuk 
memenuhi permintaan tersebut 
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jadinya marah-marah, ya terus aku gimana. Ya itu 
sih dari kakak-kakakku kayak gitu,  

LM 49 Mungkin karena Echa anak bungsu dan yang 
tinggal di rumah ya 

 

EN 50 Ya gitu, aku ngga ditanyain apa kabar. Makanya 
sekarang kan aku lebih suka pergi sendiri, kemana-
mana sendiri. Atau ya sama sepupu aku yang deket 
sih. Karena aku nggabisa sama suamiku kayak 
begitu.  

Sikap subjek terhadap keluarga subjek 

LM 51 Kenapa cha?apa karena kesibukannya?  
EN 52 Kesibukannya bisa, dia juga nggamau, ditambah 

lagi biaya. Kayak kemaren-kemaren aku jalan-jalan 
pengen beli sepatu, ya aku feeling guilty gitu sama 
dia. Mau lihat-lihat jalan-jalan dulu, ya dia nyindir-
nyindir. Jadi kan aku nggaenak sendiri. Maksudnya 
kan kalau partner kita bisa kasih saran, itu kan kita 
seneng ya. Tapi ya suamiku itu nggabisa kayak 
gitu. Nggabisa diajak have fun gitu loh anaknya. Ya 
meskipun dia kepala keluarga.    

Sikap suami terhadap subjek 

LM 53 Mungkin masih mengumpulkan pundi-pundi rupiah  
EN 54 Ya Cuma udah dari dulu dia kayak begitu  
LM 55 Itu dari pacaran atau gimana?  
EN 56 Engga, setelah nikah.   
LM 57 Oke setelah memiliki anak, penyesuaian apa aja 

yang Echa lakukan? 
 

EN 58 Jadi uci aku mohon maaf kemarin ngga ngomong, 
ya aku merasa ngga fair aja kalau ngga ngomong. 
Jadi uci maaf ya, aku itu MBA. Makanya di awal 
tadi aku jawabnya agak mikir. Jadi ya setelah aku 

Sikap jujur subjek 
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cuti itu, pandangan temen-temenku itu jadi aneh ke 
aku. Ya aku harus siap sih sebenarnya dengan 
omongan itu. Ya aku sebenernya ingin menjaga 
suamiku sih, toh kamu juga bukan orang jahat kan 
ci, dan ini buat penelitian. 

LM 59 Ini berati terjadi di semester berapa?  
EN 60 Lima awal ya, terus semester 6 aku cuti. Jadi aku ya 

hamil 4 bulan masih kuliah sih.  
 

LM 61 Untuk menikah sendiri di usia kandungannya 
berapa cha? 

 

EN 62 Dua bulan. Awalnya itu aku kira aku kena asam 
lambung, karena memang aku punya penyakitu itu. 
Yasudah akhirnya aku masuk rumah sakit, dan 
Suamiku disuruh ke rumah sakit, buat bertanggung 
jawab. 

Menikah ketika usia kandungan 2 bulan  

LM 63 Yang nyuruh siapa?  
EN 64 Jadi itu keadaannya, sebenernya aku sudah putus 

sama Suamiku. Dua minggu kalau ngga salah. 
Terus di rumah sakit ya kan dia ngga nyambangi, 
karena sudah putus itu. Ya aku sendirian waktu itu 
di rumah sakit. Terus akhirnya aku bbm ibunya, 
minta tolong Suamiku untuk ke rumah sakit karena 
aku mau ngomong. Akhirnya Suamiku datang 
sendirian. Ngomong-ngomong buat dinikahin, ya 
disitu ada mama sama papa aku. Terus papaku sih 
biasa aja responnya waktu itu, malah seneng karena 
cucunya nambah satu. Waktu itu kondisi papa 
masih sanggup buat nemenin aku di resepsi. Ya 
sebenernya ibunya suamiku sangat tidak menerima. 

Kondisi sebelum menikah  Subjek sudah putus 
dengan suami (waktu itu pacar) 
 
Ibu suami meminta subjek untuk aborsi  Ibu 
suami memiliki posisi tinggi dalam kantornya, dan 
anak waktu itu masih dalam masa berkuliah 
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Malah minta aku untuk aborsi. Karena memang kan 
ibunya suamiku adalah kepala cabang, dia harus 
ngomong apa dong anaknya belum lulus kok sudah 
menikah. Istilahnya itu aku disembunyikan oleh 
ibunya suami.  

LM 65 Apakah di resepsi ibunya hadir?  
EN 66 Ngga. Di akad nikah dateng, resepsi ngga. Terus 

yaudah aku sih gaapa. Akhirnya di resepsi ada 
temen mamaku yang pura-pura jadi ibunya 
suamiku.  

Ibu suami tidak hadir di resepsi pernikahan  

LM 67 Apakah sampai sekarang komunikasi Echa sama 
ibu mertua belum terjalin? 

 

EN 68 Em beberapa kali ketemu sama ibunya suamiku, 
sama adek juga. Apa ya, em udah akrab lah 
istilahnya. Cuma kan kita jarang ketemu. Beliau 
kan memang sibuk luar biasa. Jadi ya aku seringnya 
chat via WA aja.   

 

LM 69 Sebenarnya dari Echa sendiri seperti apa ketika 
diminta untuk aborsi? 

 

EN 70 Ya hancur sih, ya aku bilang ke suamiku aku 
nggamau. Dan Suamiku yang nyampein ke ibunya 
kalau aku nggamau.  

Subjek menolak untuk aborsi 

LM 71 Saat kamu memberitahu Suamiku tentang 
kehamilan itu, reaksi dia seperti apa? 

 

EN 72 Ya waktu itu aku sempat sms, minta buat ketemu. 
Terus dia jawabnya kenapa ada yang mau beli 
oriflame ta?.  

 

LM 73 Oriflame terus ya hehe  
EN 74 Soalnya kita putusnya ya karena itu, dia oriflamean Penyebab subjek putus dengan suami Karena 
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terus dan aku ngga diurus. Akhirnya kita saling 
marah, yaudah putus. Terus yaudah aku bilang, tadi 
aku habis cek perut, besok mau ditestpack si, ya aku 
Cuma ngabarin aja, belum bilang aku hamil. Terus 
dia bilang yaudah nanti kamu kabarin aku aja. Ngga 
lama dia sms lagi, makasih ya kamu sudah 
ngancurin moodku di pagi hari, gini-gini, 
lanjutannya aku lupa, pokoknya ya kayak gitu, 
marah-marah, berantem di sms. Yaudah akhirnya 
besok dia dateng ke rumah sakit, itu kan kita 
ngomongnya di dalem kamar rumah sakitku, di 
ruang rawat inapku. Iya dia menjawab mau 
bertanggunjawab buat aku. Setelah tinggal kami 
berdua di kamar, dia langsung bilang „yes, im 
gonna be a daddy‟. Aku ya bilang kamu itu 
kemaren marah-marah sekarang kok bisa kayak 
gini. Dia jawab, iya kemaren aku panik.   

subjek dirasa tidak mengurus bisnisnya dengan 
baik 
 
Subjek memberitahu bahwa dirinya hamil kepada 
suami 

LM 75 Saat Echa tahu kondisi Echa yang hamil di luar 
nikah, apakah Echa marah dengan diri sendiri atau 
orang lain ngga? 

 

EN 76 Marah sih engga. Aku malah kayak lebih ke sedih, 
kasihan dengan mama papaku, tapi yaudah sih toh 
entar juga jadi cucu, pasti nanti dipake mainan kan.  

Saat mengetahui hamil di luar pernikahan  Sedih 

LM 77 Di saat Echa menjadi ibu itu kan Echa belum punya 
pengalaman sama sekali ya, bagaimana cara Echa 
mengatasinya dan menyesuaikannya? 

 

EN 78 Ya terasa berat. Yang paling berat ya itu tadi, kita 
sebagai istri harus mengalah. Ya aku juga sering 
tanya ke mbakku yang udah menikah, aku sering 

Penyesuaian pasca menikah Sebagai istri harus 
mengalah 
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minta saran ke dia juga.  
LM 79 Tapi apakah sekarang sudah bisa menyesuaikan 

diri? 
 

EN 80 Masih berusaha ini. Sangat masih berusaha.  Masih berusaha untuk menyesuaikan diri dengan 
pernikahan 

LM 81 Padahal masa pacaran juga cukup lama ya  
EN 82 Iya tapi ngga menjamin itu semua  
LM 83 Bagaimana reaksi Echa menghadapi peran baru, 

baik sebagai istri dan ibu? 
 

EN 84 Kalau menjadi istri ya biasa aja sih, kayak pacaran, 
Cuma kita tidur bareng, kemana-mana bareng. 
Kalau jadi ibu itu lebih kayak kamu itu melakukan 
sesuatu sudah bukan untuk dirimu sendiri tapi 
untuk anakmu. Jadi kayak hidupku itu sudah tak 
serahkan ke anakku. Aku menyadari hal itu pas aku 
sudah hamil berapa bulan gitu. Jadi ya ngga ada 
berpikir untuk bunuh diri ngga ada, tapi ya sempat 
pusing juga. Ya akhirnya aku berpikir kalau aku 
ngga hidup, anakku gimana. Jadinya aku mengabdi 
buat anakku.  

Penyesuaian diri menjadi ibu  Melakukan 
sesuatu sudah bukan untuk diri sendiri tetapi untuk 
anak juga, mengabdi untuk anak 

LM 85 Setelah melahirkan sendiri apakah Echa mengalami 
perubahan emosi ngga? 

 

EN 86 Em jadi lebih cengeng sih. Kalau ngeliat anakku, 
dikit-dikit nangis. Aku ngga percaya kalau aku 
yang ngelahirin, aku yang bikin.  

Menjadi lebih sensitif pasca melahirkan  Lebih 
sering menangis, terutama ketika melihat anak 

LM 87 Usaha apa yang Echa harapkan agar suami 
membantu Echa untuk melewati masa yang berat 
seperti yang Echa pernah katakan? 

 

EN 88 Ya, dukung, disupport dalam artian minimal Harapan subjek terhadap suami Minimal 
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nanyain kabarlah, dia ikut terlibat dalam 
pengasuhan anak, atau dalam keluargaku, terus 
memperbanyak chit chat, karena aku sadar aku suka 
ngomong yang ngga penting kayak apa yang lagi 
ngehits di instagram. Ya seenggaknya diiyain aja 
gitu loh kalau memang nggabisa melanjutkan 
komunikasi. Ya jangan dibales ngga penting, aku 
jadi merasa kok gini sih. Intinya sih kayak gitu. 
Maksudnya lebih perhatian dikit.  

bertanya mengenai kabar subjek, memberi 
dukungan instrumental, seperti terlibat dalam 
pengasuhan anak, memperbaiki komunikasinya 
dengan keluarga subjek, mendengarkan keluh 
kesah subjek, menjalin komunikasi yang baik 
dengan subjek 

LM 89 Kalau hubungannya suami dengan anak sendiri 
bagaimana? 

 

EN 90 Ya sebenarnya dia sudah melakukan yang terbaik 
ya, Cuma ya menurutku entah kah ini karma atau 
apa, anakku itu kalau nangis belum bisa didiemin 
sama bapaknya. Aku juga ngga ngerti kenapa.  

 

LM 91 Kalian sering pergi bertiga?  
EN 92 Udah jarang sih Suami sudah jarang pergi dengan subjek dan anak 
LM 93 Kalau pergi sekeluarga sama mama papa Echa?  
EN 94 Ngga pernah sih, karena Suamiku selalu 

menghindari.  
Suami tidak pernah pergi dengan orangtua subjek 
 Suami selalu menghindar 

LM 95 Apakah mama papa Echa sendiri pernah komplain 
tentang hal itu? 

 

EN 96 Ya setiap hari. Ya itu juga nambah bebanku. 
Karena komplainnya ke aku. Jadi aku disini itu 
kayak tersection, kayak di tengah-tengah, jadi 
mama itu ngomong „Cha, Suamiku itu loh keluar‟. 
Suamiku itu memang kalau keluar rumah ngga 
pernah pamit, jadi langsung aja. Iya pas pulang aku 
omongin, „Gas kamu kalau keluar kok ngga pernah 

Orangtua subjek selalu bicara mengenai sikap 
suami ke subjek  Membuat subjek tertekan 



285 
 

 

pamit?‟. Ya dia jawabnya, „Aku loh pamit 
bendino‟. Jadi kan ya yaudah. Ya aku juga sadar, 
dia sama orangtua kurang deket, jarang ketemu 
sama ibunya, ketemu itu Cuma sabtu minggu aja. 

LM 97 Berarti komunikasi antar orangtua Echa dan 
Suamiku tidak ada ya? 

 

EN 98 Ya ngga ada, jadi semua melalui aku. Aku ya kayak 
ditarik sana sini jadinya. Keadaan di rumah juga 
sama. Aku ini jadinya pengen piknik, pengen 
liburan.  

Tidak ada komunikasi suami dengan orangtua 
subjek 

LM 99 Kalau hubungan Suamiku sendiri dengan kakak-
kakak Echa gimana? 

 

EN 100 Gimana ya, untuk berekspektasi dia bakal deket 
dengan kakak, itu kayaknya ngga mungkin deh. 
Karena ya itu, dia orangnya sungkanan, pendiem. 
Mungkin juga keluargaku compare dengan suami 
mbakku yang kedua, suami mbakku itu kan 
orangnya ramah banget, rame, akrab sama orang 
jadi ya mungkin gitu. Jadi dari Suamiku sendiri 
memang nggamau deket, mbak masku juga jarang 
ajak ngomong. Dia itu di kamar terus. Makan di 
kamar. Jadi misal pas masku pulang, aku ya takut 
juga sih. Aku bilang ke Suamiku, ngajak makan di 
luar di depan tv. Dia jawabnya, „Oh kudu ta makan 
di luar?‟. Ya aku harus jawab apa kalau kayak gitu. 
Makanya aku bingung banget ngadepin dia.  

Hubungan suami dengan saudara subjek  
Kurang baik, karena suami orang yang pendiam. 
Dan saudara subjek membandingkan suami subjek 
dengan suami kakak subjek yang kedua.  

LM 101 Apa Echa sendiri sudah pernah ngejelasin ke 
Suamiku ya jangan sungkan 

 

EN 102 Iya sudah pernah, ya aku bilang anggap rumah Karena terjadi tiba-tiba, seperti suami yang masih 
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sendiri aja. Dia anggap rumah sendiri itu Cuma 
kamarnya doang. Jadi bersihin sepatu itu di kamar. 
Karena ya aku sadar sih, dia masih muda, masih 20 
tahun, masih mikir ini-itu, mau sukses, tapi dia 
harus menjadi kepala keluarga, all of sudden, 
mungkin pelampiasannya ke aku.   

berusia 20-an harus menjadi kepala keluarga 
mungkin pelampiasannya ke subjek.  
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