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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang hubungan kondisi 

psikososial dengan kejadian depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan Pasar Minggu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Distribusi frekuensi dan persentase dari 134 responden didapatkan 

gambaran karakteristik yaitu usia 105 responden (78,4%) berusia 20 – 35 

tahun,  pendidikan 83 ibu postpartum (61,9%) memiliki pendidikan 

menengah (SMP – SMA), 88 responden (65,7%) ibu postpartum memiliki 

2 – 4 anak (Multipara), 84 responden (62,7%) ibu melahirkan secara sectio 

caesarea, 110 responden (82,1%) tidak bekerja dan mayoritas masa 

postpartum yaitu 9 bulan sebanyak 26 responden. 

b. Gambaran kondisi psikososial pada ibu postpartum di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu didominasi dengan kondisi 

psikososial tidak berisiko sebanyak 88 responden (65,7%). 

c. Gambaran kejadian depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan Pasar Minggu didominasi dengan tidak depresi postpartum 

sebanyak 100 responden (74,6%). 

d. Ada hubungan yang signifikan antara kondisi psikososial dengan kejadian 

depresi postpartum di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu 

dengan p-value = 0,008. 
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V.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini :  

a. Bagi Responden 

Untuk responden yang teridentifikasi mengalami depresi postpartum 

diharapkan dapat mengkonsultasikan kesehatannya ke poli jiwa yang 

berada di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Selain itu konsultasi dapat 

dilakukan oleh Psikiater atau Ners Spesialis Keperawatan Maternitas dan 

Ners Spesialis Jiwa.  

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan 

acuan dalam pengembangan sumber materi yang dapat dibahas dalam 

perkuliahan khususnya pada mata kuliah keperawatan maternitas dan 

keperawatan jiwa. 

c. Bagi Puskesmas 

Diharapkan bagi pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini dapat menjadi 

acuan pengembangan asuhan keperawatan seperti lebih memperhatikan 

dan mengkaji aspek psikososial pada ibu postpartum yang dapat 

mempengaruhi kejadian depresi postpartum. Selain itu, diharapkan 

pelayanan kesehatan dapat melakukan deteksi dini, memberikan edukasi, 

penyuluhan dan konseling kepada ibu postpartum tentang masa nifas serta 

meningkatkan pelayanan kesehatan mental. Hal demikian dilakukan 

sebagai bentuk dukungan dari tenaga medis terhadap ibu postpartum untuk 

mencegah atau mengurangi terjadinya masalah psikologis khususnya 

depresi postpartum. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya. Peneliti merekomendasikan untuk menambah variabel 

mengenai status ekonomi dan mengembangkan ranah penelitian seperti 

melakukan penelitian studi eksperimental khususnya terkait intervensi 

untuk mencegah atau mengurangi terjadinya depresi postpartum pada ibu 

postpartum seperti terapi melukis, terapi musik dan terapi spiritual. 
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