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ABSTRAK 
  
Grace Augustia, 111311133125, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan 
Depresi Paska Melahirkan pada Ibu Bekerja, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, 2017, xvii+88 halaman, 9 Lampiran 
 
 Ibu bekerja sering dibebankan dengan beban ganda, yang membuat ibu 
rentan terhadap stres. Resiko stres ini meningkat saat ibu dalam periode paska 
melahirkan, sehingga membuat ibu rentan mengalami depresi paska melahirkan. 
Depresi paska melahirkan adalah depresi pada wanita paska melahirkan (Cox, 
Holden, Henshaw, 2014). Salah satu faktor resiko depresi paska melahirkan adalah 
kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial adalah adanya perhatian, 
penghargaan, dan kasih sayang yang diterima individu dari individu lain (Sarason, 
dkk., 1983). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial dengan depresi paska melahirkan.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan 
metode survey. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur depresi paska 
melahirkan dalam penelitian ini adalah Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) yang memiliki reliabilitas 0.814. Selain itu, alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur dukungan sosial dalam penelitian ini adalah Social Support 
Questionnaire (SSQ), yang terdiri atas jumlah dukungan sosial (SSQ_N) dengan 
reliabilitas 0.860 dan kepuasan dukungan sosial (SSQ_S) dengan reliabilitas 0.872.  
 Berdasarkan uji korelasi, diperoleh nilai koefisien korelasi antara jumlah 
dukungan sosial dan depresi paska melahirkan sebesar - 0.243 yang berarti terdapat 
hubungan negatif antara jumlah dukungan sosial dengan depresi paska melahirkan 
pada ibu bekerja. Sementara nilai koefisien korelasi antara kepuasan dukungan 
sosial dan depresi paska melahirkan sebesar - 0.598 yang berarti terdapat hubungan 
negatif antara kepuasan dukungan sosial dengan depresi paska melahirkan pada ibu 
bekerja. 
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