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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jepara untuk wawancara, 

tempat dan waktunya menyesuaikan informan. Atas permintaan 

informan pelaksanaan pengambilan data tidak dilakukan di 

rumahnya karena masalah privasi. Proses penelitiannya sendiri 

dimulai sejak Januari 2018 untuk pemberian skala dan wawancara 

awal mengenai simtom-simtom yang dikeluhkan berkaitan dengan 

gangguan yang dialami dan sebelumnya peneliti sudah meminta ijin 

dan persetujuan informan untuk menjadi narasumber dalam 

penelitian ini.  

Pada bulan Maret 2018 peneliti kembali bertemu dengan 

informan untuk dilakukan kembali wawancara lanjutan dan 

pemberian SPAQ serta BDI untuk memastikan simtom-simtom dari 

gangguan yang dialami dan derajat keparahan depresi yang 

dialami untuk pengumpulan data. Wawancara berlanjut melalui 

media sosial berkaitan dengan perubahan-perubahan maupun 

keluhan yang terjadi terkait simtom-simtom yang dialami dengan 

perubahan musim.  
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Pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 

pengambilan data dengan meggunakan wawancara secara 

langsung dan melalui media sosial berlanjut dan dilakukan secara 

kontinue untuk pembangunan raport serta penguatan validitas dari 

data yang dikumpulkan. Bulan Juli penandatanganan lembar 

persetujuan secara resmi. Peneliti juga bertemu dengan beberapa 

teman informan yang bertujuan untuk memperoleh data dari 

significant other. Pengambilan data berakhir pada awal bulan 

Agustus setelah peneliti memperoleh dan memeriksa data-data 

yang diperoleh.  

B. Hasil Penelitian 

1. Profil Informan 

Nama   : A 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Usia   : 21 tahun 

Alamat  : Jepara 

Suku bangsa  : Jawa 

Agama  : Islam  

Anak ke   : 2 dari 4 bersaudara 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan  : Memiliki usaha online (6 bulan terakhir) 
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2. Hasil Wawancara   

a. Masa kecil  

Informan lahir di Jepara anak ke dua dari empat 

bersaudara. Dua saudaranya perempuan dan adik terakhirnya 

laki-laki. Ayahnya seorang wiraswasta dan merintis usaha 

dengan membuka toko berbagai spare part mesin disel 

sedangkan ibunya dulu adalah seorang bidan sebelum akhirnya 

pensiun menjadi ibu rumah tangga seutuhnya sampai 

sekarang.  

Kenangan masa kecilnya terutama saat TK sampai awal 

sekolah dasar merupakan masa indah. Banyak hal yang 

menyenangkan karena pada saat itu meskipun sang ayah 

dikenal sebagai seorang yang otoriter namun ayahnya selalu 

memiliki waktu luang khusus untuk keluarga di tengah 

kesibukan menjalankan usahanya. Setiap akhir pekan sang 

ayah akan mengajaknya dengan saudaranya untuk pergi ke 

tengah pusat kota Jepara untuk sekedar jalan-jalan dan 

membeli sesuatu. Selain itu setiap satu atau dua bulan sekali 

ayahnya pasti meluangkan waktu untuk pergi ke pantai dan 

menghabiskan waktu bersama keluarga.  

Saat usianya 5 tahun adik perempuannya lahir, dan dua 

tahun kemudian adik laki-lakinya lahir. Ayahnya sejak dahulu 

sudah menginginkan anak laki-laki namun baru anak ke empat 
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yang akhirnya lahir laki-laki, sehingga sikap ayahnya dengan 

adik terakhirnya sedikit berbeda dan lebih memanjakan sejak 

kecil. Setelah adik laki-lakinya lahir, usaha ayahnya mengalami 

penurunan dan ada beberapa hutang keluarga yang harus 

ditanggung sang ayah sendiri karena anggota keluarga lain 

tidak mau ikut membantu, sehingga keluargnya harus mulai 

hidup berhemat.  

Sejak saat itu posisi ayah digantikan oleh sang kakak 

yang kadang-kadang masih mengajaknya dan saudara-

saudaranya untuk jalan-jalan tanpa sepengetahuan ayahnya. 

Hal ini dikarenakan dari kecil ayahnya memang sangat disiplin 

dalam membuat aturan dan hal tersebut harus diikuti oleh 

seluruh anggota keluarga. Ayahnya akan memarahi mereka jika 

ketahuan menggunakan uang untuk jajan dan jalan-jalan, tetapi 

kakaknya selalu memanfaatkan situasi tertentu supaya mereka 

bisa jalan-jalan.  

Setelah usaha sudah mulai membaik, ayahnya 

disibukkan dengan kegiatan organisasi Muhammadiyah dan 

menjabat sebagai ketua cabang kecamatan selama dua 

periode sampai sekarang. Kegiatan ini semakin membuat 

ayahnya sibuk dan waktu luang untuk keluarga seperti 

sebelumnya pun sudah jarang sampai tidak pernah lagi 

dilakukan. Hal ini membuatnya sangat kehilangan sosok 
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ayahnya dan merindukan saat-saat bahagia tersebut sampai 

sekarang.  

b. Masa Sekolah - Sekarang  

Selama A menempuh pendidikan sekolah, sang ayah 

yang selalu menentukan tempatnya. Saat SMP-SMK dia selalu 

disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Sang ayah 

mengharuskan semua anak-anaknya untuk menempuh 

pendidikan di sekolah Muhammadiyah dan tidak boleh ke 

sekolah negeri. Dia bersekolah di TK dan SD di dekat rumah 

kemudian melanjutkan ke SMP Muhammadiyah yang masih di 

kecamatan tempatnya tinggal. Setelah itu melanjutkan ke SMK 

Muhammadiyah jurusan TKJ (teknik computer jaringan) di 

Jepara.  

Pada saat sekolah dasar A cukup aktif mengikuti 

berbagai lomba  dan kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka 

saat kelas 4-6 dan lomba cerdas cermat saat kelas 5. Nilai 

akademiknya juga selalu bagus, rata-rata 80 keatas sehingga 

dia menjadi murid yang disenangi oleh para guru. Hal ini mulai 

menimbulkan rasa iri bagi teman-teman dan kakak kelasnya. 

Dia mulai sering diejek oleh kakak kelasnya. Tepatnya sejak 

kelas 4 SD, dan dia tidak mengetahui pasti alasan perlakuan 

tersebut. Ejekan yang dilontarkan berkaitan dengan fisiknya 

yang gendut dan fitnah berupa penjilat karena disukai guru.  
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Suatu hari pada musim hujan tahun 2007, A mempunyai 

uang saku lebih, sebanyak 20 ribu yang merupakan uang hasil 

menabung dan setelah terkumpul baru dipergunakan untuk 

jajan. Mengetahui hal tersebut kakak kelasnya kemudian 

menyebarkan fitnah ke seluruh lingkungan sekolah bahwa uang 

saku yang diperolehnya merupakan hasil curian dari bank yang 

ada di depan rumahnya. Akibat peristiwa tersebut teman-

temannya menjauhinya.  

Saat naik ke kelas 6 A bergesekan dengan  ada salah 

satu temannya yang dinilai terlalu genit untuk anak yang masih 

duduk di sekolah dasar. Tidak terima dengan komentarnya 

tersebut, temannya kemudian menghasut semua teman 

sekelasnya untuk menjauhinya, sehingga selama tahun terakhir 

sekolah dasar dia dijauhi hampir seluruh teman sekelas dan 

hanya 3 orang saja yang mau berbicara dengannya sampai 

lulus sekolah. Kejadian ini terjadi ketika peralihan musim ke 

musim hujan. Mengalami kejadian ini dia merasa tertekan dan 

sendiri sehingga pada saat itu timbul pertanyaan di dalam 

dirinya “jika seandainya dia bunuh diri apakah teman-temannya 

akan menjadi perduli”. 

Di sisi lain kondisi di rumah juga membuatnya tertekan 

karena sikap otoriter sang ayah yang tidak mau mendengarkan 

orang lain ketika peraturannya tidak dilaksanakan. Kedisiplinan 
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mengenai segala hal yang ada di rumah dari mulai hal wajib 

seperti shalat sampai dengan keputusan pribadi seperti memilih 

sekolah harus sesuai dengan pilihan sang ayah. Dia juga 

dituntut untuk bisa selalu ranking dan masuk 10 besar. Hal ini 

menjadi tekanan tersendiri bagi dirinya, sedangkan ibunya 

meskipun bisa lebih sabar namun tetap saja keputusan mutlak 

harus sesuai dengan sang ayah.  

Lulus sekolah dasar A melanjutkan ke salah satu SMP 

Muhammadiyah yang masih di kecamatan tempatnya tinggal. 

Pada saat kelas 7 dia sempat mengikuti kegiatan pramuka. 

Masuk SMP karena kondisi tubuh yang dinilai jelek (gemuk) 

serta muka yang dinilai jelek karena penuh jerawat 

membuatnya diremehkan dan dijauhi teman-teman 

seangkatannya sehingga sering sekali jika ada informasi 

penting dia tidak diikut sertakan dan yang paling terakhir tahu. 

Dia juga sering dibanding-bandingkan dengan sepupunya yang 

kebetulan sering bersamanya bertiga dengan satu orang 

temannya karena kalah cantik dan tubuhnya jauh lebih kurus 

dibandingkan dengan dirinya. Banyak teman-teman sekolahnya 

terutama laki-laki yang memuji saudaranya sehingga 

membuatnya iri dan rendah diri. Ditambah dengan adanya satu 

anak perempuan yang merupakan anak guru dan menjadi idola 



69 
 

 
 

serta sering dipuji oleh anak-anak sekolahnya dan ini semakin 

membuatnya iri dan tidak percaya diri.  

Tuntutan dari sang ayah yang mengharuskannya untuk 

selalu masuk 10 besar membuatnya rajin belajar sehingga dia 

berhasil mempertahankan nilai akademisnya dan para guru 

menyukainya, bahkan dia sempat dekat dengan salah satu 

guru. Selain itu ada kakak kelasnya yang tergabung dalam satu 

gang anak-anak guru juga tidak menyukainya sering mengejek 

dan memberikan sindiran berkaitan dengan bentuk tubuhnya 

dan memberinya panggilan “sapi”. Merasa tidak terima dengan 

ejekan tersebut dia sering melawan dengan menunjukkan 

kemarahan, tetapi hal tersebut justru menimbulkan masalah 

baru dan membuatnya diberi julukan baru sebagai seorang 

anak yang pemarah.  

Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di atas 

kebetulan terjadi lagi pada perpindahan musim panas ke musim 

hujan dan selama musim hujan pada saat itu. Kejadian lainnya 

adalah ketika Agustus tahun 2012 dia mulai pacaran secara 

online  namun saat peralihan ke musim hujan pacarnya 

tersebut membuat drama seolah-olah meninggal dan 

membuatnya sedih sampai pada tahun 2014.  Tekanan demi 

tekanan yang menimbulkan konflik tersebut membuatnya 

merasa kesepian dan sering sekali muncul kembali pemikiran 
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untuk bunuh diri. Sejak masuk SMP dia mengaku mulai merasa 

bahwa dirinya kesepian.  

Tahun 2013 A mulai masuk sekolah menengah kejuruan. 

Selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMK dia sempat 

menjadi ketua OSIS saat kelas 11 serta ikut lomba web desain 

dan mendapat juara 3 tingkat kecamatan. Di sekolah dia juga 

dekat dengan beberapa guru karena nilai akademisnya bagus. 

Keadaan ini membuatnya kembali dimusuhi oleh beberapa 

teman serta kakak kelasnya. Kakak kelas yang tidak 

menyukainya sering sekali mengejek fisiknya dan 

mengomentari segala sesuatu tentang dirinya dengan sindiran 

langsung di depannya. Salah satu contohnya ketika dia 

memakai kacamata saat naik kendaraan umum dinilai hanya 

bergaya  padahal tujuannya supaya matanya tidak terkena 

debu. Selain itu ketika dia memakai jam yang besar dinilai 

pamer padahal ukuran jam tangannya disesuaikan dengan 

pergelangan tangannya yang memang besar. 

Sindiran-sindiran lainnya berkaitan dengan wajahnya 

yang kusam dan tidak pernah memakai apapun, wajahnya yang 

dipenuhi bekas jerawat pada saat itu juga menjadi bahan 

ejekan, bahkan ketika dia lewat di depan kelas kakak kelasnya, 

mereka tidak segan untuk berteriak secara keras dan 

melontarkan sindiran terhadapnya. Tidak tahan dengan 
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perlakuan tersebut dia memilih untuk menghindar dan diam. 

Untuk mengurangi intensitas bertemu dengan kakak kelas yang 

mengganggunya, dia akan makan di kantin lebih awal atau 

akhir.  

Selain sindiran dari kakak kelasnya, dia juga dijauhi 

teman-teman sekelasnya karena dikenal sebagai seorang yang 

galak, jutek serta pemarah. Hal ini diakui olehnya ketika 

pekerjaan berkaitan OSIS tidak sesuai dengan yang 

seharusnya maka dia tidak segan untuk menegur dan 

memarahi temannya, namun perlakuan ini justru tidak disukai 

oleh teman-temannya. Akibatnya selama sekolah di SMK 

banyak teman-teman yang tidak menyukainya sehingga dia 

sering menghabiskan waktu dengan menyendiri di kelas sambil 

mendengarkan musik.  

Kejadian-kejadian yang membuatnya tidak nyaman ini 

juga terjadi saat peralihan musim panas ke musim hujan dan 

sepanjang musim hujan. Sejak tahun 2014 pola tidurnya mulai 

berubah, sering begadang, hampa dan sering muncul 

pemikiran untuk bunuh diri. Perasaannya menjadi semakin 

sensitif dan menjadi mudah sedih ketika musim hujan tiba 

sampai sepanjang musim hujan. Pada musim hujan tahun 2015 

OSISnya mengadakan kegiatan sepak bola tingkat SMP se 

Kab. Jepara, namun A bekerja sendirian untuk persiapannya 
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sedangkan sekretarisnya menjelek-jelekannya di depan guru 

dan wali kelas sehingga membuatnya dijauhi. Pada awal musim 

hujan tahun 2016 sebelum UN dia bentrok dengan guru 

matematika karena terjadi salah paham yang membuatnya 

tambah dijauhi teman-teman sekelasnya. Selain itu pada 

perayaan tahun baru 2016 juga kakak perempuannya masuk 

UGD setelah sakit sejak tahun 2015. 

Pada pertengahan tahun 2016 A lulus dari SMK dan 

memiliki rencana untuk melanjutkan ke bangku sekolah, akan 

tetapi ayahnya meminta untuk bersabar karena kondisi sang 

kakak yang pada saat itu masih sakit setelah dibawa pulang ke 

rumah. Di sisi lain biaya sekolah dua adiknya juga membuatnya 

harus bersabar untuk bisa melanjutkan sekolah. Untuk mencari 

kesibukan dia memutuskan melamar beberapa pekerjaan di 

kantoran, tetapi sang ayah melarangnya untuk bekerja karena 

menurut ayahnya dia tidak mampu untuk bekerja menjadi 

bawahan dengan sifatnya yang bossy seperti ayahnya. 

Mendengar hal tersebut dia tidak bisa berbuat apa-apa dan 

hanya diam seperti biasanya meskipun di dalam dirinya selama 

ini ingin melawan dan mengatakan pendapatnya namun tidak 

mampu  karena tidak memiliki keberanian. Dua panggilan 

wawancara dengan terpaksa harus direlakan untuk tidak 

dihadiri karena larangan sang ayah, padahal sebenarnya 
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memiliki tawaran gaji yang lumayan dan bisa menambah 

pengalamannya, akan tetapi hal tersebut kembali hanya 

menjadi sebuah impian.  

Untuk menyibukkan diri, selain membantu kedua 

orangtuanya, A aktif di media sosial, ikut member oriflame, 

mulai belajar make up dan sesekali membuat review tentang 

produk kecantikan yang dipakai. Dari hobi barunya tersebut dia 

juga mulai merintis usaha online shop nya dengan menjual 

beberapa produk kecantikan korea melalui facebook dan 

instagram sampai sekarang. Dari situ juga A berkenalan 

dengan salah satu customernya yang secara kebetulan 

membutuhkan seorang manager baru untuk kelompok dance 

covernya, yang akhirnya disetujuinya karena tidak memiliki 

kegiatan.  

Selain itu A juga kembali ke dunia RP (role playing). RP 

merupakan dunia virtual berupa chat dimana setiap orang bisa 

memainkan karakter dari tokoh maupun artis di dunia maya dan 

mereka bisa menjalani hidup secara virtual menjadi tokoh 

tersebut. Dunia RP sebenarnya bukan dunia baru baginya, 

karena sebelumnya saat SMP pernah mencoba dan membuat 

akun namun hanya sebentar karena harus kembali fokus ke 

sekolah. Masuk peralihan musim hujan 2016 akhir perubahan 

mood nya kembali muncul, dirinya mudah sekali merasa sedih 
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setiap musim hujan tiba. Kegiatannya di dunia RP juga 

terpaksa dihentikan karena kondisi sang kakak yang semakin 

drop.  

Pada awal tahun 2017 kakaknya kembali masuk ke UGD 

karena kondisinya drop, namun sayang nyawanya tidak 

terselamatkan. Kakaknya meninggal pada awal musim hujan 

tahun 2017 dan tentu saja kejadian ini kembali memberikan 

pukulan terhadap dirinya. Sepanjang musim hujan tersebut 

mood nya menjadi semakin kacau, berat badannya juga 

mengalami kenaikan sama seperti musim hujan sebelumnya 

namun pada tahun 2017 kenaikannya drastis sampai 10 kg 

lebih, jadwal tidurnya juga menjadi kacau dan mood nya selalu 

sedih sepanjang hari. Kondisi ini kemudian berangsur 

menghilang saat peralihan musim panas. Masuk peralihan 

musim panas, jadwal tidurnya mulai berubah. Kebutuhan untuk 

tidur semakin berkurang dan jam tidurnya kembali dalam siklus 

normalnya yakni tidur mulai jam 10-11 bahkan terkadang bisa 

begadang ataupun bangun di tengah malam sampai subuh.  

Kondisi di atas berbanding terbalik ketika musim hujan 

yang lebih sering dihabiskan untuk tidur karena biasanya sehari 

bisa tidur 12-14 jam. Memasuki musim hujan akhir tahun 2017 

gejala-gejala yang berkaitan dengan perubahan yang dialami 

ketika musim hujan mulai nampak terutama adalah perubahan 
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mood yang secara drastis berubah menjadi perasaan sedih 

yang selalu dirasakan hampir sepanjang hari selama musim 

hujan. Perasaan sedih ini akan semakin parah ketika ada faktor 

eksternal yang memengaruhi. Perubahan lainnya yakni 

perubahan tidur, makan serta isolasi sosial.   

Setelah kakaknya meninggal A kembali lagi aktif di dunia 

RP, dan dari sana dia mulai menjalin hubungan dengan 

seseorang hingga akhirnya hubungan mereka berlanjut di luar 

RP. Sayangnya hubungannya tidak berjalan lancar dan dia 

kembali diputus secara sepihak. Di sisi lain ada hal yang 

mengejutkannya dan seluruh anggota keluarganya yang 

berkaitan dengan adik laki-lakinya. Pada awal tahun 2018 

orangtuanya dipanggil ke pondok adiknya dan diberitahu bahwa 

sang adik sering melakukan tindakan asusila berupa 

memegang alat kelamin teman lelakinya saat malam hari 

secara diam-diam. Mendengar berita ini orangtuanya sangat 

malu dan kecewa sehingga terpaksa memindahkan adiknya ke 

sekolah yang berada di dekat rumah. Sebelum dipindahkan 

sang adik sempat diperiksakan ke psikiater dan hasil 

diagnosanya adalah depresi. Mengetahui diagnosa tersebut A 

kemudian mengajak sang adik untuk berbicara dan adiknya 

mengaku masih merasa kehilangan kakaknya sehingga 
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melampiaskannya dengan melakukan tindakan asusila 

tersebut.  

Kejadian ini juga terjadi pada musim hujan sehingga 

semakin membuat kondisinya kacau. Aktifitas yang biasanya 

dilakukan mulai berkurang intensitasnya bahkan jarang sekali 

dilakukan ketika musim hujan seperti kebutuhan mandi yang 

hanya dilakukan sekali atau bahkan tidak mandi. Kegiatan 

menyapu yang biasanya dilakukan sehari dua kali hanya 

dilakukan sekali, selain itu dia juga menjadi malas untuk keluar 

kamar dan melakukan pekerjaan lain yang biasanya dilakukan. 

Pertemuan-pertemuan member oriflame yang sering 

diadakan pada akhir tahun juga sering sekali dengan sengaja 

dihindari dengan berbagai alasan. Dia mengaku tidak memiliki 

minat untuk bersosialisasi saat musim hujan dan lebih senang 

untuk tidur di rumah, kalaupun terpaksa ikut dia akan dengan 

sengaja datang terlambat supaya tidak terlalu lama berada 

pada acara tersebut. Hal tersebut baru disadarinya sejak tiga 

tahun terakhir, namun saat akhir tahun 2017 dia semakin yakin 

dengan keanehan yang dialaminya setelah melihat kasus yang 

sama dengan dirinya di media sosial.  

c. Hubungan Keluarga  

Hubungan A dengan keluarganya diakui tidak terlalu 

dekat karena sejak kecil lebih banyak diam dan tidak terlalu 
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dilibatkan untuk pengambilan keputusan. Ayahnya adalah 

seorang yang otoriter yang ditunjukkan dengan sikapnya yang 

kaku dan mengharuskan segala sesuatu tanpa mengenal 

toleransi. Selain otoriter sang ayah juga memiliki sifat yang 

cenderung moody. Sikap otoriter sang ayah yang dialaminya 

yakni keputusan untuk menempuh pendidikan di sekolah 

Muhammadiyah. Selain itu juga tuntutan untuk bisa selalu 

rangking dan masuk 10 besar selama menempuh pendidikan. 

Keharusan untuk berhijab baik diluar maupun di dalam rumah. 

Suatu hari dia lupa memakai hijab saat berjalan ke depan toko, 

sang ayah langsung memarahinya karena perilakunya bisa 

membuat ayahnya malu sebagai ketua cabang organisasi 

Muhammadiyah.  

Tidak jauh berbeda dengan sang ayah, hubungannya 

juga tidak terlalu dekat dengan sang ibu meskipun ibunya 

memiliki sedikit perbedaan sifat yakni lebih sabar mau 

mendengarkan ceritanya dan lebih open minded. Sayangnya 

sikap ibunya cenderung lebih permisif karena semua keputusan 

akhir juga tetap tergantung oleh sang ayah dan segala sesuatu 

yang diinginkannya harus sesuai dengan aturan agama.  

Hubungan dengan kedua adiknya juga tidak dekat 

karena jarak usia yang cukup jauh sehingga tidak mungkin 

baginya untuk menceritakan permasalahannya, sedangkan 
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sang kakak selama hidup juga cenderung penyendiri terutama 

sejak pindah sekolah dari Yogya. Kakaknya selalu mengurung 

diri di kamar dan jarang keluar, namun meskipun demikian 

kakaknya juga merupakan orang yang peduli mengenai 

masalah-masalah yang dihadapi dan sering memberinya 

motivasi untuk selalu kuat sehingga dia merasa memiliki sosok 

kakak yang selalu melindungi. Sayangnya semenjak kakaknya 

pindah kuliah ke luar kota saat SMP sampai SMK, dia merasa 

kehilangan sosok tersebut dan merasa kembali kesepian. 

Sempat merasakan kehadiran kakaknya kembali namun 

sayangnya saat itu kondisi kakaknya dalam keadaan sakit dan 

akhirnya meninggal. Setelah sempat merasakan kehadiran 

sang kakak dia merasa kembali kehilangan.  

d. Permasalahan dan Sikap Terhadap Masalah 

Sejak masa anak-anak A mulai mendapatkan bully 

secara verbal berupa ejekan yang berkaitan mengenai fisiknya 

yang gendut (body shaming) dan dijauhi oleh teman-temannya. 

Respon terhadap perlakuan tersebut pada saat itu hanya bisa 

diam dan menahan sakit hati yang dirasakannya bahkan ketika 

di rumah dia tidak berani untuk bercerita kepada kedua 

orangtuanya. Kecuali kepada kakaknya yang pada saat itu 

dengan terbuka mendengarkannya dan memberikannya 
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motivasi untuk tidak mendengarkan perkataan teman-

temannya.  

Peristiwa yang sama kembali terjadi saat sekolah 

menengah pertama. Dia kembali menerima ejekan karena 

tubuhnya yang gemuk dan wajahnya yang dipenuhi dengan 

jerawat, bahkan dia sering dipanggil “sapi” oleh teman dan 

kakak kelasnya. Dia juga dijauhi serta diremehkan oleh teman-

teman seangkatannya. Berbeda dengan responnya ketika SD, 

dia menjadi agresif dan mudah marah ketika mendengar ejekan 

dari teman maupun kakak kelasnya sehingga membuatnya 

dikenal sebagai anak pemarah.  

Kejadian berlanjut sampai SMK, fisiknya yang gendut 

tampilan wajahnya yang polos dengan wajahnya yang masih 

dipenuhi bekas jerawat membuatnya menjadi bahan bullyan 

teman serta kakak kelasnya. Hampir setiap hari dia diejek dan 

juga dijauhi teman-temannya. Responnya terhadap 

keadaannya ini lebih banyak diam dan menyendiri. Dia juga 

menghindari situasi supaya tidak bertemu secara langsung 

dengan kakak kelas yang selalu mengganggunya.  

Permasalahan lain adalah situasi di rumah dengan pola 

asuh sang ayah yang otoriter dengan cara komunikasi yang 

kaku dan mengharuskan segala sesuatu untuk dilakukan dan 

dipatuhi tanpa toleransi dari hal umum sampai hal pribadi 
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seperti keputusan untuk memilih sekolah. Hal ini membuat 

dirinya semakin tertekan ketika di rumah, ditambah dengan 

emosi sang ayah yang cenderung moody dan menjadi mudah 

marah ketika sedang memiliki masalah membuat suasana 

rumah menjadi tidak hangat. Di sisi lain sikap ibunya yang 

cenderung pasif dan mengikuti sang ayah juga membuatnya 

menjadi kebingungan dan merasa tidak memiliki keberanian 

untuk bercerita. 

Teman-temannya yang dikenal melalui media sosial 

maupun melalui dunia nyata juga sering datang hanya ketika 

membutuhkan pertolongannya sebagai tempat curhat dan pergi 

menghilang kemudian menghubungi kembali saat memiliki 

masalah. Hal ini membuatnya merasa menjadi sampah curhat 

dari teman-temannya dan merasa sering dimanfaatkan oleh 

orang lain. Kondisi ini membuatnya menjadi sulit untuk bisa 

percaya kepada orang lain dan sulit untuk bisa beradaptasi di 

lingkungan sosial sehingga mengakibatkan dirinya tertekan dan 

sering terjadi konflik di dalam dirinya. Saat hal tersebut datang 

dia memiliki cara untuk menghadapi konfliknya yang disebutnya 

“bermain imajinasi”. Cara ini dilakukannya ketika sedang sendiri 

atau dalam suatu situasi sosial namun membuatnya tidak 

nyaman seperti contohnya berkumpul dengan teman-teman 
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sekolahnya sehingga membuat mood nya juga ikut 

terpengaruh.  

Untuk mengembalikan mood nya tersebut A 

menggunakan “bermain imajinasi” dengan cara membayangkan 

sesuatu hal selama beberapa menit sampai pada akhirnya bisa 

membuat mood  lebih baik dan menjadi sedikit nyaman untuk 

kembali pada situasi tersebut. Contohnya dia membayangkan 

bagaimana jika dirinya memiliki tubuh langsing maka dia akan 

menjadi seorang dance cover seperti dan akan berhasil seperti 

apa sesuai bayangannya kemudian selesai sampai mood nya 

dirasa sudah membaik. Di lain hari ketika A berada pada situasi 

yang membuatnya tidak nyaman atau sedang sedih dan sendiri 

dia akan menggunakan cara “bermain imajinasi” ini dengan 

imajinasi yang berbeda. Ketika cara ini tidak berhasil membuat 

mood nya membaik saat berkumpul dengan temannya maka 

dia memilih untuk diam. Ketika gejala somatis muncul seperti 

sakit kepala dan mual A memilih meninggalkan situasi tersebut. 

Cara ini sudah dilakukan A sejak masih SMP sampai sekarang. 

e. Tanda-Tanda Munculnya Depresi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

ada beberapa konflik yag menjadi pemicu timbulnya depresi. 

Tanda-tanda awal adalah ketika dia merasa kehilangan sosok 

ayah yang hangat dan memiliki banyak waktu luang 
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menghilang dan digantikan dengan sosok sang kakak. Perilaku 

sang ayah yang otoriter dengan pola komunikasi yang kaku 

juga membuatnya tertekan dan tidak berani mengutarakan 

pendapat maupun permasalahannya di rumah. Kondisi ini 

ditambah dengan lingkungan sekolah SD yang mengejeknya 

karena memiliki fisik yang gendut sehingga teman-temannya 

menjahuinya. Sejak saat itu dia semakin tertekan dan 

muncullah pemikiran untuk bunuh diri.  

Kondisi tersebut semakin parah saat masuk SMP dan 

berlanjut sampe SMK. Dia dijauhi serta diremehkan dan sering 

sekali menerima body shaming dari teman-temannya sehingga 

muncul perasaan dikucilkan dan tidak diterima. Akibatnya sejak 

SMP mulai muncul perasaan sendiri dan memengaruhi 

sikapnya yang kemudian menarik diri. Pikiran-pikiran bunuh 

diripun sering dan semakin intens ketika sedang sendiri. 

Perubahan lain semakin berkembang seiring dengan stresor 

yang semakin meningkat masa sekolah menengah pertama 

berupa meningkatnya iritabilitas yang ditunjukkan dengan 

reaksi kemarahan kepada temannya. Keadaan ini juga 

berimbas pada motivasinya berupa menurunnya aktivitas sosial 

yang ditunjukkan dengan perilaku menyendiri saat SMK.  

Perubahan-perubahan tersebut semakin lama semakin 

intens terutama ketika peralihan dari musim panas ke musim 
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hujan sampai sepanjang musim hujan. Mood nya juga semakin 

mudah naik turun, semakin mudah stres, mudah menangis 

serta senang sampai-sampai memengaruhi kegiatannya. 

Bentuk perubahan mood ini ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya irritabilitas ketika sesuatu hal yang dilakukan 

tidak sesuai dengan ekspektasinya disertai dengan perasaan 

sedih secara terus menerus meskipun sempat menemukan 

kegiatan yang bisa membuatnya senang seperti menonton film, 

namun setelahnya mood nya akan kembali menjadi sedih.  

Keanehan ini terutama ketika musim hujan tiba, dimana 

mood nya langsung berubah menjadi sedih kemudian perasaan 

sedih tersebut menetap secara terus menerus sepanjang hari 

selama musim hujan. Jadi selama perlihan musim panas ke 

musim hujan sejak tahun 2015 emosinya berubah menjadi 

semakin sensitif diantaranya perasaan sedih yang selalu 

menyelimuti ketika melihat hujan sampai sepanjang musim. 

Selain itu perubahan perilaku lainnya seperti kebutuhan tidur 

dan makan yang meningkat serta ketidak inginan untuk 

bersosialisasi. Sebaliknya saat musim panas perilaku tersebut 

menghilang dan justru kebutuhan tidurnya berkurang serta 

emosinya menjadi bisa lebih terkontrol begitu juga dengan 

kebutuhan makannya, dia mengaku lebih mudah untuk 

menjalani program diet saat musim panas.  
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Saat musim hujan tahun 2015 dia masih bisa mengontrol 

perubahan emosinya, tetapi kondisi ini semakin parah dan 

semakin intens sampai tidak bisa dia kendalikan sejak awal 

musim hujan 2016 sampai sekarang. Sejak saat itu setiap 

musim hujan secara otomatis kebutuhan tidurnya berubah dan 

perasaannya selalu diselimuti oleh kesedihan dan menjadi 

semakin sensitif dari biasanya.  Dari gejala-gejala yang dialami 

psikolog menyimpulkan bahwa A selama ini mengalami depresi 

berulang dan episode berulangnya terjadi karena ada kaitannya 

dengan musim hujan.  

f. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Depresi 

Dari hasil wawancara ada beberapa faktor  pada A yang 

memiliki kontribusi kemunculan depresi dengan gangguan 

afektif musiman. Faktor yang pertama adalah kemungkinan 

faktor moody sang ayah yang menurun kepada anak-anaknya 

termasuk A. Ayahnya  menjadi lebih sensitif dan mudah marah 

ketika memiliki masalah sehingga anggota keluarganya di 

rumah sering menjadi sasaran dan kondisi ini akan bertahan 

sampai beberapa hari sehingga membuat suasana di rumah 

menjadi tidak nyaman.  

Selain itu kakaknya juga menunjukkan adanya 

kecenderungan depresi karena menjadi lebih penyendiri dan 

jarang berbicara pada saat SMA. Hal ini diperkuat setahun 
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terakhir sebelum terdiagnosa oleh dokter, ternyata kakaknya 

sempat memeriksakan diri ke psikiater untuk meminta resep 

obat. Hal ini diketahuinya dari teman akrab sang kakak. Adik 

laki-lakinya juga mendapatkan diagnosa depresi dari psikiater 

dan memerlukan penanganan serta masih menjalani 

farmakoterapi sampai sekarang.  

Faktor lainnya adalah faktor psikologis yang berasal dari 

kepribadian A yang cenderung introver dan lebih banyak 

memendam konflik terlebih dahulu. Dia juga mengakui bahwa 

selama ini dirinya tidak pernah menceritakan permasalahan 

yang dialami kepada keluarganya.  Faktor  lainnya adalah 

faktor eksternal dari lingkungan sosialnya berupa bully , 

meskipun selama ini dia menerima bully secara verbal 

berkaitan dengan fisiknya namun ini akhirnya membuat citra 

tubuhnya buruk sehingga membuatnya semakin tidak percaya 

diri. Dia juga mengaku sempat terisolasi dari lingkungan 

sosialnya  saat sekolah dasar. Hal ini terjadi tidak hanya sekali 

melainkan terjadi dari sekolah dasar sampai sekolah menengah 

atas sehingga meninggalkan trauma yang sangat besar 

terhadap dirinya. Dia tumbuh menjadi pribadi yang semakin 

pendiam namun menjadi semakin irritable dan mudah meledak. 

Selain itu dia juga mengaku menjadi mudah sedih, merasa 
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dirinya rendah, jelek dan gagal karena teman-temannya selalu 

membully nya.  

Faktor berikutnya berasal dari adanya hubungan 

keluarga A yang kurang harmonis dan kurang memberikan 

dukungan sosial yang cukup. Sikap otoriter dari sang ayah 

yang selalu menuntut dan tidak menerima toleransi atas 

permintaanya juga ikut andil sebagai stressor yang 

menimbulkan ketegangan dalam dirinya sedangkan sikap 

permisif dari ibunya cenderung membuat emosinya menjadi 

tidak stabil.  

Yang terakhir adalah perasaan kehilangan dari orang-

orang yang dicintai. Kehilangan sosok ayah yang penyayang, 

kehilangan sosok kakak yang bisa menjadi pelindung, 

kehilangan sosok-sosok yang dianggapnya bisa dengan tulus 

menyayanginya yakni pacar serta teman-temannya namun 

sebaliknya mereka meninggalkannya tanpa sebab dan datang 

kembali seenaknya sehingga mebuatnya merasa seperti 

sampah yang hanya menjadi temat curhat orang lain ketika 

dibutuhkan.  

g. Episode Rekuren Seasonal Affective Disorder 

Awalnya A merasakan bahwa mood nya semakain kacau 

dan mudah berubah saat SMK. Perubahan yang dimaksud 

adalah mudahnya mendapatkan stimulus yang membuatnya 
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merasa senang namun ketika tidak sesuai ekspektasinya maka 

mood nya akan berubah. Dia menjadi mudah stres dengan hal-

hal kecil seperti makanan yang dimasak tidak bisa seenak 

ekspektasinya. Disamping itu di sekolah juga banyak kejadian 

yang membuatnya stress seperti dibully, ada masalah 

pendataan terkait organisasi OSIS yang dipimpin, sehingga dia 

mudah sekali marah. Ditambah dengan pemikiran-pemikiran 

negatif yang ditimbulkan dari konflik tersebut seperti merasa 

gagal, merasa sendiri dan tidak berharga sehingga keinginan 

untuk bunuh diri mulai muncul kembali. 

Simtom-simtom tersebut sudah dialami sejak A masih di 

sekolah dasar dan semakin lama semakin menguat sampai dia 

tumbuh dewasa karena berbagai konflik yang menimbulkan 

trauma di dalam dirinya. Saat konflik tersebut semakin 

menimbulkan ketegangan tepatnya akhir 2015 dia mulai 

menyadari ada yang aneh dengan dirinya. Hal ini dikarenakan 

ketika perubahan musim panas ke musim hujan mulai ada 

perubahan pola tidur dari yang awalnya susah untuk tidur ketika 

musim panas di musim hujan dia lebih mudah mengantuk dan 

merasa malas. Selain itu juga mood nya menjadi semakin 

sensitif ketika musim hujan tiba diantaranya lebih mudah sedih 

dan menangis tetapi masih bisa mengontrol dan mengatasi 

perasaan sedihnya tersebut.  
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Setelah musim hujan berlalu pola tidurnya akan kembali 

normal dan mood nya menjadi tidak sensitif lagi seperti 

sebelumnya. Merasa dirinya masih baik-baik saja dia kemudian 

mengabaikannya dan melanjutkan hari-harinya seperti biasa. 

Saat musim hujan kembali muncul pada akhir 2016 sampai 

awal 2017 simtom-simtom yang sebelumnya kembali muncul 

bahkan semakin intens. Dia mengaku ketika melihat hujan dan 

merasakan suasananya secara tiba-tiba dirinnya menjadi sedih 

dan mudah sekali mengingat hal-hal yang membuatnya trauma 

dan sakit hati. Ditambah dengan stresor yang muncul pada saat 

itu yang kemudian semakin membuatnya menjadi mudah sedih.  

Perubahan pola tidur yang cenderung menjadi 

hipersomnia hanya dialami saat musim hujan. Perubahan lain 

adalah kebutuhan makannya yang meningkat akan konsumsi 

karbohidrat dan gula. Selain itu selama musim hujan dia selalu 

dilingkupi perasaan sedih sepanjang hari dan terjadi hampir 

setiap hari. Apalagi ketika ada stresor lain yang menyebabkan 

mood nya down, dan butuh waktu berhari-hari untuk 

mengembalikannya. Kurang lebih minimal tiga hari untuk bisa 

kembali normal, itupun menurutnya tidak akan bertahan lama. 

Pada saat dia mendapatkan stimulus yang membuatnya 

senang misalnya mendengarkan musim selama 1 jam maka 
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selama itu mood nya lumayan membaik tetapi setelah itu mood 

nya akan kembali sedih sepanjang hari. 

Dia juga mengaku mudah sekali menangis tanpa sebab 

ataupun ada sebabnya. Dia semakin sensitif ketika ada 

kejadian atau hal yang mengingatkannya terhadap sesuatu di 

masa lalu, hal tersebut akan memengaruhi mood nya bahkan 

ketika hal kecil seperti hiasan untuk masakannya tidak sesuai 

harapannya. Contoh lainnya ketika sedang mendengarkan lagu 

dan di play list nya ada lagu yang mengingatkan tentang 

kakaknya maka ini langsung memengaruhi mood nya. Dia 

menjadi semakin sedih karena bayangan tentang kakaknya 

muncul dan meskipun lagu itu selesai perasaan sedihnya tidak 

akan menghilang sampai berhari-hari. Berbeda ketika lagu 

tersebut didengarkan saat musim panas, meskipun selama tiga 

menit lagu itu dia merasa sedih namun setelah lagu itu berakhir 

maka rasa sedihnya juga ikut menghilang. 

Perubahan lain adalah minat aktivitas sosial yang 

cenderung menurun bahkan sengaja untuk menghindar (sosial 

withdrawl). Diakuinya bahwa ketika musim hujan sebenarnya 

banyak sekali agenda acara di Oriflame namun dia sering sekali 

membatalkan untuk ikut pertemuan tiba-tiba dengan berbagai 

alasan. Padahal sebenarnya dia hanya ingin tidur di rumah dan 

merasa mood nya tidak enak, bahkan hanya niat untuk 
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memakai sepatu saja tidak ada karena merasa sepanjang hari 

malas untuk melakukan apapun. Jadi ketika musim hujan dia 

jarang sekali keluar rumah, bisa hanya 5 kali dalam sebulan. 

Itupun hanya keluar sebentar ke minimarket kemudian pulang. 

Berbeda saat musim panas tiba, dia bisa keluar 2 sampai 3 kali 

dalam seminggu hanya untuk makan di luar bersama 

temannya. Perubahan-perubahan yang digolongkan menjadi 

simtom vegetatif ini hanya muncul pada saat musi hujan dan 

menghilang pada saat peralihan serta sepanjang musim panas.  

3. Hasil Observasi  

a. Kondisi Umum Informan 

A adalah seorang perempuan yang memiliki tinggi ± 158, 

dengan berat badan ± 60 kg. Memiliki kulit kuning langsat dan 

sehari-harinya mengenakan hijab. Gayanya berpakaian ketika 

keluar rumah terkesan sederhana yakni menggunakan celana 

kulot panjang yang lebar dengan kaos atau blouse yang lebar 

sehingga tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Ditambah dengan 

tas slempang kecil untuk dompet dan HP. Memakai sepatu 

sandal dengan kaos kaki dan selalu menggunakan make up 

tipis ketika bepergian. Dia tinggal dengan keluarganya di 

Jepara bersama dengan orangtuanya dan kedua adiknya. 

A tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat religius 

yang terlihat dari keharian dengan kebiasaan shalat tepat waktu 
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dan berjamaah di mushollah yang ada di rumah. Selain itu sang 

ayah juga setiap maghrib sampai isya selalu pergi ke masjid. 

Adik perempuannya yang berumur 16 tahun bersekolah 

sekaligus mondok di Kudus dan dua minggu sekali pulang ke 

rumah sedangkan adik laki-lakinya yang berumur 14 tahun 

sekarang bersekolah di dekat rumah dan setiap hari A 

mengantarkannya ke sekolah. Sang ayah bekerja di toko 

miliknya yang ada di rumah sedangkan sang ibu berada di 

rumah melakukan pekerjaan rumah tangga.  

b. Aktivitas & Interaksi Sosial 

Aktivitas A setiap hari adalah membantu pekerjaan 

rumah tangga dan membantu menjaga toko menggantikan 

karyawan ayahnya ketika belum datang kemudian sore hari 

sampai jam 4. Kesehariannya lebih banyak dihabiskan di rumah 

karena ketika akan keluar dia harus meminta ijin dulu kepada 

ayahnya dan menyelesaikan tugas rumah. Selebihnya dia aktif 

di media sosial untuk menjual berbagai produk kecantikan dari 

Korea. Interaksi diluar rumah adalah bertemu dengan 

temannya sesekali dan mengurusi jadwal serta kebutuhan 

kelompok dance cover yang sejak tahun 2016 menjadi 

tanggung jawabnya.  
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c. Perilaku 

Pada pertemuan secara langsung saat pre eliminary 

pada awal bulan Maret A datang dengan malu-malu yang 

ditunjukkan dengan lebih banyak diam dan menundukkan 

kepala. Dia berbicara dengan intonasi nada dan suara yang 

pelan. Wajahnya tampak kurang bersemangat dan hanya 

berbicara ketika peneliti melontarkan pertanyaan kepadanya.  

Pertemuan berikutnya pada awal bulan Mei peneliti 

membawanya untuk bertemu dengan psikolog untuk dilakukan 

asesmen. Selama pertemuan tersebut A terlihat gugup dan 

lebih banyak menundukkan kepala saat tidak diajak berbicara 

dengan psikolog maupun peneliti. Selain itu dia juga masih 

berbicara dengan intonasi nada dan suara yang pelan ketika 

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Perilaku ini tidak 

berubah meskipun dia hanya berdua dengan peneliti. Masih 

ada sikap yang menunjukkan malu dan gugup meskipun tidak 

intens ketika bertemu dengan psikolog. Meskipun demikian dia 

menjawab semua pertanyaan dan kooperatif sehingga 

mempermudah pengambilan data. 

Pada pertemuan bulan Juli perubahan perilaku A mulai 

nampak secara signifikan. Dia terlihat lebih santai dan percaya 

diri. Hal ini ditunjukkan dengan caranya berbicara yang mau 

menatap langsung peneliti dan lebih sering tersenyum saat 
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memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan 

kepadanya. Nada serta intonasi berbicaranya juga berubah 

menjadi lebih keras daripada sebelumnya sehingga peneliti 

bisa mendengar dengan jelas yang disampaikan. Selain itu dia 

juga dengan luwes menceritakan perasaannya serta hal-hal lain 

namun masih berkaitan dengan pertanyaan peneliti. 

Selain perubahan yang terlihat secara langsung peneliti 

juga menemukan perubahan perilaku yang ditunjukkan A 

secara tidak langsung yakni melalui sosial media. Pada saat 

musim hujan yakni mulai Desember ketika awal dia 

menghubungi peneliti sampai bulan Maret cara 

berkomunikasinya melalui chat hanya seperlunya saja. Mulai 

April terlihat dia mulai lebih intens melakukan percakapan 

dengan peneliti dan menceritakan apa yang dialami terkait 

dengan perubahan simtom yang dialami selama peralihan 

musim. Dia juga menjadi lebih aktif dan sering mengunggah 

status melalui aplikasi Watsapp bisa minimal 5 sampai 10 

update setiap hari. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan 

sebelumnya dimana aktifitas media sosialnya lebih minim dan 

jarang sekali update status melalui Watsapp.    
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4. Hasil Pengukuran  

Hasil pengukuran disini menggunakan SPAQ yang 

bertujuan untuk melihat adanya pola musiman dalam depresi yang 

dialami informan dan digunakan pada wawancara awal untuk 

analisis sebelum penelitian, sedangkan BDI digunakan untuk 

melihat derajat keparahan depresi yang dialami saat episode 

rekuren terjadi dan pada saat masa remisi dan diberikan sejak 

bulan Januari-Agustus 2018.  

a. SPAQ (Seasonal Pattern Assessment Questionnare) 

Pemberian SPAQ dilakukan saat pre emilinary untuk 

analisis awal di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

apakah depresi yang dialami informan memiliki pola musiman 

sesuai dengan tujuan pemberian SPAQ. Hasilnya secara 

ringkas akan dijelaskan dibawah ini secara diskriptif. Untuk 

SPAQ nya sendiri akan dilampirkan. 

Pada pertanyaan pertama ada 10 kata yang 

menggambarkan perasaan serta aktifitas kemudian informan 

memilih sesuai bulan baik single atau cluster month. Dari 10 

kata tersebut menunjukkan adanya dari mulai penambahan 

berat badan, nafsu makan yang bertambah, perasaan 

memburuk, kebutuhan tidur yang lebih banyak dari biasanya. 

Perubahan ini muncul dari bulan September secara bertahap 
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sampai Januari. Kemudian berubah kembali normal mulai bulan 

April. 

Pada pertanyaan ke dua ada 6 pilihan kata yang 

berhubungan dengan perubahan terkait musim. Informan 

kemudian memilih derajat perubahan yang berhubungan 

dengan  6 kata tersebut. Derajat perubahannya dari 0 yang 

berarti tidak ada perbedaan perubahan sampai 4 yang berarti 

perubahannya sangat ekstrim. Berkaitan dengan perubahan 

aktifitas serta perasaan di item pertama ada tiga perubahan 

yang sangat ekstrim skor 4, yakni kebutuhan tidur, aktifitas 

sosial dan mood. Untuk berat badan, nafsu makan dan level 

energi sangat berubah dengan skor 3. Dari hasil ini disimpulkan 

bahwa perubahan musim sangat berpengaruh terhadap 

perilaku serta perasaan informan. 

Pertanyaan ketiga  informan memilih bahwa perubahan 

tersebut menjadi sebuah masalah bagi dirinya. Kebutuhan tidur 

selama musim panas rata-rata hanya 6 jam sedangkan saat 

musim hujan bisa 10-14 jam sehari. Perubahan dalam pola 

makan berupa konsumsi karbohidrat yang lebih banyak 

dibandingkan musim panas. Perbedaan konsumsinya bisa 

mencapai 200gr. Perubahan lain yakni ketika musim hujan 

cenderung sedih secara terus menerus sepanjang musim.  
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Januari Maret Mei Juli Agustus

Hasil 23 23 16 10 5
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b. BDI (Beck Depression Inventory) 

Grafik di bawah ini adalah hasil pengukuran 

menggunakan BDI yang masing-masing hasil menunjukkan 

tingkat depresi. Dari hasil pengukuran dibawah terlihat bahwa 

selama musim hujan tingkat depresi informan tergolong depresi 

sedang kemudian saat mulai peralihan musim berubah di garis 

batas depresi klinis atau ringan kemudian memasuki musim 

panas berubah lagi yang menandakan bahwa naik turunnya 

mood yang dialami tergolong dalam batas wajar.  

 

Grafik 1. Skala BDI 
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c. Diagnosis Psikolog  

Dari hasil asessmen psikolog memberikan diagnosa 

sesuai PPDGJ-III yakni depresi berulang. Di dalam 

penjelasannya psikolog menjelaskan bahwa ada keterkaitan 

musim hujan yang menjadi penyebab munculnya episode 

rekuren yang dialami oleh informan setiap tahunnya. 

C. Deskripsi Hasil Analisis Data 

1. Penyajian Pola Dan Tema  

Tabel dibawah muncul dari hasil analisis data wawancara 

dengan menggunakan catatan refelktif yang terlampir di belakang. 

Data wawancara tersebut dianalisis sehingga diperoleh pola-pola 

serta tema-tema yang berhubungan dengan kasus dalam 

penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut diperoleh berbagai pola 

pembentuk dan tema yang menunjukkan masing-masing dari 

tema tersebut semakin berkembang seiring dengan 

perkembangan informan sampai akhirnya muncul permasalahan, 

dalam hal ini adalah pola pembentuk gangguan afektif musiman. 

Tanda (x) mewakili munculnya tema pada setiap masa 

perkembangannya sampai dewasa awal sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1 .Pola Pembentuk dan Tema 

Kode  Tema Masa Remaja Remaja Dewasa 
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Pola 
Pembentuk 

Kecil Akhir Awal 

 
 
 

1 keluarga 
 
 

1a pola asuh :     

1a.1 otoriter x x x x 

1a.2 pasif     

1a.3 autoritatif    x 

1b hubungan orangtua : 

1b.1 dekat x    

1b.2 kurang   x x x 

1b.3 jauh     

 
1c hubungan saudara : 

1c.1 dekat x    

1c.2 kurang   x x x 

1c.3 jauh     

2 interaksi 
sosial 

2a terbuka    x 

2b tertutup x x x  

3 konflik 3a 
interpersonal 

x x x x 

3b 
intrapersonal 

x x x x 

 
4 

kecemasan 

4a realistas     

4b neurotik x x x x 

4c moral    x 

 
5 traumatik 

event 

5a bullying x x x  

5b kehilangan x x x x 

5c ayah   x x x 

6 defence 
mechanism 

(DM) 

6a mature     

6b immature x x x x 

6c primitive      

7 faktor 
depresi 

(FD) 

7a biologi  x  x 

7b psikologis x x x x 

7c sosial  x x x x 

8  simtom 
depresi 

(SD) 

8a emosi x x x x 

8b motivasi   x x x 

8c motorik   x x 

8d kognitif  x x x x 

 
 

9 Atypical 
Symtom 

SAD 

9a pola tidur    x x 

9b pola makan    x x 

9c energi    x 

9d sosial    x 

9e emosi   x x x 

10 epsiode 
SAD 

10a onset SAD   x x 

10b offset SAD     x 
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Selanjutnya dari penyajian pola dan tema di atas, untuk 

diskripsinya akan dijelaskan dalam berbagai bentuk matriks yang 

terdiri dari matriks waktu tertata, matrisk kejadian penting serta 

matriks pengaruh perubahan simtom sesuai pengaruh musim.  

2. Penyajian Matriks  

Matriks yang pertama adalah matriks waktu tertata. Matriks 

ini merupakan model untuk menjelaskan perkembangan antar 

waktu dengan diskripsi verbal. Dari diskripsi tersebut maka akan 

terlihat jelas perubahan dari komponen pola pembentuk yang 

disajikan dalam bentuk tabel matrisk sebagai berikut :  

Tabel 2.Matriks Waktu Tertata :  
Perubahan Simtom Depresi dengan Gangguan Afektif Musiman 

 
Komponen 
Pembentuk 

 
Masa 
Kecil 

 
SD 

 
SMP 

 
SMA  

& 
Lulus 

 
 
 
 
 

Keluarga 

Ayah 
sering 
meluang
kan 
waktu 
khusus 
untuk 
keluarga  

Usaha ayah 
mengalami 
penurunan.  
 
Ayah sibuk 
mengurusi 
usaha dan 
organisasi 
keagaamaan 

  

 
 
Interaksi 
Sosial 

 
 
- 

Tertutup baik 
dengan 
keluarga 
maupun 
teman 
 
 

Tertutup 
lebih 
banyak 
diam 

Mengisolasi 
diri di 
sekolah.  
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Konflik 

 
 
 
 

- 

 
 
 
Dibully 

Dibully, 
harus 
masuk 
sekolah 
pilihan 
ayahnya, 
harus 
selalu 
ranking. 

Dibully & 
dijauhi, 
kakak 
meninggal, 
Adik 
didiagnosa 
depresi, 
tidak boleh 
bekerja 
sesuai 
keinginan 
oleh ayah. 
 

 
 
 
 
 

Kecemasan 

 
 
 
 
 
- 

Malu untuk 
berinteraksi 
karena 
wajah penuh 
jerawat & 
badan yang 
gemuk.  

Tidak 
memiliki 
teman, 
ingin 
diperlakuk
an sama 
dengan 
orang 
lain.  

Ingin dicintai 
seperti orang 
lain, bekerja 
sesuai 
keinginan, 
kehilangan 
sosok 
panutan, 
malu dengan 
tindakan 
asusila sang 
adik.    

Traumatic 
Event 

- Dibully : 
difitnah 
kakak kelas 
dan dijauhi 
teman 
sekelas, 
Kehilangan 
sosok ayah  

Dibully 
verbal, 
kehilanga
n sosok 
kakak, 
diputus 
pacar 

Dibully & 
dijauhi, 
diputus 
pacar, 
kehilangan 
kakak 
(meninggal).  

Defence 
Mechanism 

 
- 

Repression  Repressio
nfantasi, 
denial 

Repression, 
fantasi, 
denial   

Faktor 
Depresi 

 
 
 

- 

Hubungan orangtua dengan anak yg 
kaku, pola otoriter, ayah memiliki 
masalah dengan mood, bullying, pribadi 
yang tertutup namun pasif agresif, suka 
memendam perasaan, kedua 
saudaranya memiliki gangguan depresi. 
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Simtom 
Depresi 

 
 

 
- 

 
 
 
merasa 
sendiri, 
muncul 
keinginan 
bunuh diri 

 
 
 
merasa 
sendiri terus 
menerus, 
pemikiran 
bunuh diri  
 

 
 
 
perasaaan 
hampa, 
sering 
begadang,is
olasi sosial, 
perasaan 
sedih 
terutama 
saat musim 
tertentu 
 
 

Atypical 
Symtom 

- - - (2014) Lebih 
sensitif dan 
mudah sedih 
ketika musim 
hujan. 
(2015-2018) 
Craving 
carbohydrate 
& sugar, 
malas 
beraktifitas, 
energi 
berkurang, 
sedih 
sepanjang 
hari, isolasi 
sosial,jam 
tidur 
meningkat 
saat musim 
hujan.  

 
Matriks yang kedua adalah matriks pencatatan peristiwa 

penting. Berbeda dengan matriks meta tertata, matirks ini tidak 

hanya menjelaskan perkembangan antar waktu melainkan 

berfokus pada penyajian daftar kejadian yang disusun kronologis . 

Persamaan dengan matriks sebelumnya adalah adanya 

diskripsisecara verbal tentang peristiwa-peristiwa penting yang 
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berhubungan dengan tujuan penelitian. Penyajian matrisks ini 

berfokus pada kejadian-kejadian yang memengaruhi kemunculan 

depresi dengan SAD yang dialami oleh wanita dewasa muda pada 

periode waktu dari masa kecil hingga dewasa awal, berikut 

penyajiannya :  

Tabel 3. 
Matriks Pencatatan Peristiwa Penting 

 Kejadian-kejadian Penting 

Masa 
kecil 

SD TK – SD 
kelas 5 
ayah 
masih 
memiliki 
banyak 
waktu 
untuk 
keluarga  

Kelas 
4-5 
dibully 
kakak 
kelas 
karena 
dekat 
dengan 
guru 

Kelas 6 
kondisi 
ekono
mi dan 
usaha 
ayah 
meroso
t 

Kelas 6 
SD 
dimusu
hi 
teman 
sekela
s 
sampai 
lulus  

Mulai 
muncul 
pemikir
an 
bunuh 
diri 

Remaja 
awal 

SMP Diputus 
pacar 
dengan 
cara 
ditinggal  

Tuntut
an dari 
ayah 
untuk 
selalu 
ranking  

Dibully 
kakak 
kelas 
karena 
disukai 
guru 

Kakak 
pertam
a mulai 
tinggal 
di luar 
kota  

Sering 
muncul 
pikiran 
bunuh 
diri 

Remaja 
akhir 

SMK Dibully 
serta 
dijauhi 
kakak 
kelas 
,teman 
sekelas 
& wali 
kelas  
 

Bentro
k 
dengan 
guru 
MTK  

Menge
rjakan 
event 
OSIS 
sendiri  

Pikiran 
bunuh 
diri 
masih 
muncul 

 

Dewasa 
awal 

Lulus  Aktif di 
dunia 
RP  

Putus 
dengan 
pacar 

Kakak 
mening
gal  

Adik 
laki-laki 
didiagn
osa 
depresi  
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Model matriks yang ketiga adalah matriks tentang efek atau 

pengaruh. Model ini hanya mengubah fungsi-fungsi kolomnya dan 

diagnti untuk mendeskripsikan tentang perubahan simtom maupun 

perilaku yang terkait dengan musim. Ada dua perubahan yang 

akan dijelaskan yakni saat onset yakni pada musim hujan dan 

saat remisi yakni musim panas sehingga mempermuda untuk 

melihat perbedaan perilaku dan simtom pada wanita dewasa 

muda yang mengaalami depresi dengan SAD. Berikut penyajian 

tabel matriksnya :  

 
Tabel 4. Matriks Pengaruh : Perubahan Simtom Sesuai  

Musim 2016-2018 
 Musim hujan (onset) Musim panas  (remisi) 

Simtom Perubahan Akibat Perubahan Akibat 

Emosi Perasaan 
murung, 
sedih 
secara 
terus 
menerus  

Lebih sensitif 
terhadap 
lingkungan. 
Mudah sekali 
menangis. 
Mood nya 
sulit untuk 
kembali 
normal 
sepanjang 
hari bahkan 
berhari-hari 
sepanjang 
musim hujan.  

Tidak 
mudah 
menjadi 
sedih 
meskipun 
ada 
stimulus 
yang sama 
seperti 
musim 
hujan.  

Lebih mudah 
mengontrol 
mood dan 
mudah untuk 
mengembalik
an mood 
ketika ada 
hal yang 
mengganggu
.  

 
 
 

Motivasi 

Tidak 
memiliki 
minat untuk 
beraktifitas 
seperti 
biasanya.  

Jarang keluar 
kamar & 
rumah 80% 
di rumah.  
Jarang 
mandi, 
menghindari 
pekerjaan 
rumah.  
 
 

Aktifitas 
kembali 
normal 
seperti 
biasanya.  

Mengerjakan 
pekerjaan 
rumah sesuai 
yang diminta 
orangtuanya. 
Lebih sering 
keuar kamar 
dan rumah.  
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Motorik Aktifitasnya 
lamban 
karena 
merasa 
selalu 
capek.  

Mudah capek 
meskipun 
tidak 
melakukan 
aktifitas. 
Mudah sakit. 

Kembali 
seperti 
biasanya  

Merasa 
capek 
setelah 
melakukan 
kegiatan.  

Kognitif Dipenuhi 
dengan 
pemikiran-
pemikiran 
negatif 

Merasa 
dirinya tidak 
berharga, 
gagal, dan 
pikiran untuk 
bunuh diri.  

Pemikiran 
negatif 
cenderung 
berkurang  

Lebih mudah 
untuk berfikir 
secara logis 
ketika 
menghadapi 
masalah 

Pola 
tidur 

Merasa 
mengantuk 
hampir 
sepanjang 
hari  

Menghabiska
n waktu 14-
15 untuk tidur 
dalam sehari.  

Cenderung 
sulit tidur di 
malam hari 

Jam tidur 
berkurang  

Pola 
makan 

Pola makan 
tidak teratur  

Lebih banyak 
konsumsi 
karbohidrat 
dan gula 
sepanjang 
musim.  
 

Pola makan 
cenderung 
teratur  

Lebih mudah 
untuk 
mengontrol 
konsumsi 
kalori setiap 
harinya 

Energi Energi 
berkurang 
drastic 

Merasa 
capek dan 
lemas 
sepanjang 
hari dengan 
aktifitas yang 
rendah  

Energi 
mulai 
kembali 
normal 

Tidak mudah 
merasa 
capek  

Minat 
sosial 

Isolasi 
sosial  

Menghindari 
interaksi 
sosial 
sepanjang 
musim dan 
sering 
membatalkan 
pertemuan 
atau memilih 
pulang lebih 
cepat.  
Keluar rumah 
dalam satu 
bulan ±5x 

Minat 
interaksi 
sosialnya 
membaik 

Keluar rumah 
dalam satu 
minggu bisa 
sampai 4x 
hanya untuk 
makan di luar 
bersama 
temannya.  
Memilih 
untuk hadir 
pada 
pertemuan 
pada musim 
panas.  
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3. Dinamika Psikologis 

Masa kecil informan awalnya dipenuhi kenangan yang 

menyenangkan oleh peran ayah yang penyayang meskipun 

otoriter, sayangnya peran ibu mulai terbagi dengan kehadiran 

saudaranya sedangkan peran ayah semakin lama semakin 

berkurang hingga akhirnya menghilang dan sepenuhnya menjadi 

otoriter. Sosok ibu juga cenderung menjadi pasif dalam melakukan 

komunikasi. Kelekatan emosi yang terjalin semakin berkurang 

sehingga relasi dengan primary object nya semakin jauh karena 

adanya deprivasi dini secara simbolik.  

Di satu sisi informan masih membutuhkan perlindungan 

serta kasih sayang dari kedua orangtuanya terutama sosok 

ayahnya, sayangnya realita menghadirkan keadaan yang 

sebaliknya. Kecemasan akan kehilangan sosok yang dulu 

dikaguminya. Perubahan sikap tersebut terjadi secara intens dan 

terus menerus sejak masa kecilnya membuatnya frustasi karena 

hasrat untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya terhambat 

sehingga muncul catexis. Munculnya  catexis ini pada akhirnya 

menjadi sebuah konflik internal   karena tidak terjadi proses 

discharge sehingga membuatnya tertahan pada kondisi 

disequilibrium yang besar.  

Trauma di masa kecilnya ini kemudian menimbulkan konflik 

yang berkepanjangan serta hambatan dalam perkembangan 



106 
 

 
 

egonya Ketidakmampuannya untuk menyampaikan apa yang 

dirasakan karena bayangan trauma yang dialami akibat dari ego 

lemah terus menerus ditekan dalam bentuk perilaku yang tidak 

asertif dan memendam masalah. Konflik yang tidak terpecahkan 

ini kemudian ditambah dengan berbagai konflik-konflik lain yang 

datang kemudian dalam kehidupannya. Stresor eksternal lain 

berupa adanya body shaming, dikucilan dan dijauhi secara aktual 

dari teman-teman sebayanya pada masa anak-anak. 

Kondisi ini tidak hanya terjadi sekali namun berkali-kali dan 

hampir setiap hari selama masa anak-anak kemudian terulang 

kembali pada masa remaja sampai dewasa. Keadaan yang mirip 

dan terjadi secara mendadak ini memiliki dampak semakin besar 

serta jauh melampaui kapasitas psikisnya untuk bertahan, 

sehingga akhirnya menjadi sebuah trauma.  Saat mengalami 

trauma ini disequilibrium yang terjadi dalam system 

kepribadiannya sangat besar dan membawa dapak keguncangan 

yang tidak ringan. Sebagai akibat dari trauma ini perkembangan 

ego nya menjadi terganggu sehingga menjadi cikal bakal 

kepribadian yang patologis karena adanya fiksasi emosional.  

Fungsi egonya menjadi semakin lemah karena kurang 

terintegrasi. Hambatan pada ego ini juga memengaruhi 

interpretasinya terhadap realitas dan control terhadap dorongan 

dari dalam. Hambatan dalam menghadapi stimulus yang tidak 
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mampu dihadapi psikisnya selama masa anak-anal 

megngakibatkan stress dalam hubungan interpersonal. Perasaan 

terabaikan ditambah dengan kondisi fisik yang selalu menjadi 

sasaran body shaming membuatnya marah dan menyalahkan diri 

sendiri.  Di satu sisi konflik-konflik internal tersebut semakin 

menumpuk, dan usaha untuk merepres kecemasannya semakin 

kuat. Selanjutnya kepribadian yang terbentuk dari perilaku 

tersebut digunakan untuk fungsi defensifnya sebagai kompensasi 

dari kecemasan yang muncul akibat konflik internalnya.  

Ego yang lemah, membentuk pribadi yang tidak mampu 

sepenuhnya menghadapi realitas eksternal karena kurangnya 

keberanian untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Hal ini 

diperlihatkan dari caranya untuk melarikan diri dari kecemasan 

yang dialami dengan menggunakan fantasi untuk bisa mengurangi 

kecemasan. Berbagai aspek dalam kehidupannya dihayati dengan 

hal-hal negatif yang berasal dari dirinya. Kondisi ini tentu bukan 

solusi karena mekanisme yang digunakan cenderung tidak 

matang sehingga semakin lama semakin membutuhkan energy 

psikis yang lebih besar. Akibatnya kecemasan yang timbul 

semakin kuat karena konflik internal di masa lalu tidak 

terselesaikan ditambah dengan konflik-konflik baru yang akhirnya 

membuatnya berada pada kondisi damming up.  
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Saat berada di kondisi ini infroman masih mencoba untuk 

melakukan upaya mekanisme pertahanan ego, namun stresor 

eksternal lain dari lingkungannya membuat keseimbangan 

kepribadiannya semakin goyah dan upaya defensifnya gagal 

sehingga terjadilah regresi dan menifestasi dari kondisi tersebut 

adalah munculnya perasaan tidak berguna, tidak berharga, dan 

tidak mampu yang merupakan simtom-simtom kognitif dari 

depresi. Berbagai simtom depresi semakin mengukuh pada akhir 

sekolah menengah. Informan juga mengalami perubahan emosi, 

motivasi, motorik serta kognitifnya. Perubahan tersebut meliputi 

perasaan sedih dan mudah menangis, murung, minat sosialnya 

berkurang hingga mengisolasi diri, energinya berkurang drastis 

hingga mudah kelelahan, serta pemikiran-pemikiran negatif yang 

selalu muncul terhadap diri sendiri dan ide bunuh diri, 

penambahan nafsu makan, dan kebutuhan tidur yang meningkat 

dari biasanya.  

Onset awal dari episodenya berhubungan dengan 

perubahan musim yakni musim hujan dimana konflik-konflik yang 

terjadi sebelumnya didominasi dengan musim hujan sehingga 

simtom yang muncul kemudian bersamaan dengan perubahan 

musim. Bentuk depresinya kemudian berubah menjadi gangguan 

afektif musiman yang selalu kambuh di musim hujan. 
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D. Pembahasan 

 riwayat depresi 

saudara  

 pribadi yang 

introver, 

memendam 

masalah, rendah 

diri.  

 bully verbal, pola 

asuh otoriter 

 kehilangan baik 

secara afeksi 

maupun secara 

harfiah  

 

  

 

 

Disequilibrium  
Equilibrium  

tekanan & tuntutan dari ayah, agresi 

verbal dari lingkungan  

kejadian- kejadian yang 

menyakitkan dialami beberapa kali 

saat masih kecil bertepatan dengan 

musim hujan & berlanjut sampai 

dewasa 

harus taat & patuh, harus menjaga 

nama baik dimanapun, ayah selalu 

benar, diam.  

diam, merepres 

masalah 

Damming up  

Kecemasannya menumpuk. 

Upaya untuk merepres 

masalah tidak berhasil   

represi, fantasi, 

isolasi  
Gagal  

sedih sepanjang hari selama musim hujan, ide 

bunuh diri, self blaming, afek depresi, anhedonia, 

craving carbohydrate,social withdrawl, 

hypersomnia, kelelahan sepanjang hari  

Anxiety 

Joy terhambat 

dicapai 

Skema 3 . Skema Interpretasi 

Dinamika Gangguan Afektif Musiman Pada Wanita Dewasa Muda 
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D. Pembahasan 

Berdasarkan diskripsi temuan penelitian yang telah dijelaskan di 

atas, apabila ditinjau dari pendekatan psikoanalisa maka dinamika 

munculnya patologis pada informan dapat dijelaskan dengan tiga 

konsep utama  Freud. Konsep yang pertama adalah struktur 

kepribadian manusia yang terdiri dari id,ego dan super ego. Interaksi 

dari ketiga struktur ini fungsinya adalah untuk menjaga dialektika 

internal dengan realitas eksternal sehingga memunculkan kepribadian 

yang sehat atau terganggu.  

Pada wanita dewasa muda yang mengakami depresi dengan 

gangguan afektif musiman memiliki interaksi struktur kepribadian yang 

tidak sehat. Dinamika yang terjadi antara id, ego dan superegonya tidak 

berjalan harmonis. Super Ego mendominasi sehingga fungsi ego untuk 

menyeimbangkan struktur kepribadiannya tidak mampu mengimbangi. 

Fungsi egonya terhambat karena konflik dan trauma masa kecil yang 

berkepanjangan sehingga membuatnya tumbuh menjadi lemah dan 

tidak mampu terintegrasi dengan baik.  

Hal ini tergambar dari caranya dalam menghadapi berbagai 

situasi dalam hidupnya yang cenderung pasif sehingga akhirnya 

menyalahkan diri sendiri dan pribadinya yang selalu dipenuhi dengan 

fikiran-fikiran negatif.  Struktur kepribadian yang tidak sehat inilah yang 

kemudian bisa berkembang menjadi patologis.  Hal tersebut senada 

dengan pernyataan dalam (Arif, 2006, hal. 23) yang menyatakan bahwa 
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dinamika ketiga struktur kepribadian yang tidak harmonis akan 

membuat kepribadian mengalami gangguan sehingga sulit bagi 

kepribadian untuk bisa terpuaskan keinginannya karena yang ada 

dalam dirinya hanya konflik yang menimbulkan kecemasan. 

Konsep kedua adalah adanya anxiety yang berasal dari trauma 

dan konflik. Anxiety adalah pergerakan meninggalkan equilibrium 

menuju disequilibrium. Kondisi yang membuat seseorang terlampar 

jauh dari equilibrium adalah adanya trauma sedangkan kondisi yang 

menghambat adalah adanya konflik. Trauma terjadi ketika individu 

menerima eksitasi yang jauh melampaui kapasitas psikisnya untuk 

mengatasi sehingga membuatnya mengalami aniety yang besar. 

Dampak dari trauma akan semakin besar bila eksitasi tersebut dialami 

oleh usia anak-anak atau pada pribadi yang tidak matang dan terjadi 

mendadak (Arif, 2006, hal. 26-27). 

Wanita dewasa muda yang memiliki depresi dengan gangguan 

afektif musiman saat ini memiliki riwayat anxiety yang berasal dari 

trauma dan konflik masa lalu. Adanya deprivasi dini secara simbolik 

saat masa anak-anak membuatnya merasa diabaikan dan kehilangan. 

Kemudian peristiwa yang mirip terjadi ketika teman-teman sekolahnya 

menjauhinya. Peristiwa tersebut terjadi saat masa anak-anak sehingga 

kapasitas psikisnya tidak mampu mengatasi dan membuatnya 

terlempar jauh dalam kondisi disequilibrium. Penghayatan atas anxiety 

nya menjadi sangat tinggi dan pada akhirnya menempatkannya pada 
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kondisi damming up. Sebagai usahanya lepas dari kondisi damming up 

ini dilakukan upaya-upaya tertentu yaitu dengan katarsis atau 

mekanisme pertahanan. 

Konsep ketiga adalah mekanisme pertahanan. Mekanisme 

pertahanan diri adalah salah satu fungsi ego yang digunakan untuk bisa 

mempertahankan keseimbangan kepribadian. Dewasa muda yang 

memiliki trauma dan konflik di masa lalu membuat pergerakan menuju 

equilibrium terhambat yang mengakibatkan penghayatan anxiety nya 

semakin tinggi. Katarsis semakin lama kurang menolong karena 

kecemasan-kecemasan tersebut semakin menumpuk ditambah dengan 

berbagai stresor eksternal mirip yang menekan selama masa 

perkembangan kepribadiannya. Akibatnya upaya untuk 

menyeimbangkan kepribadiannya semakin besar dengan penggunaan 

mekanisme pertahanan. Sayangnya upaya defensif yang dilakukan 

semakin tidak efektif karena penggunaan mekanisme pertahanan diri 

yang tidak matang. Mekansime pertahanan diri yang muncul  sehingga 

kepribadian menjadi terganggu dan muncul simtom patologis. 

Beberapa mekanisme pertahanan diri yang muncul pada wanita 

muda yang mengalami depresi dengan gangguan afektif musiman 

sebagai berikut : 

1. Represi adalah upaya meredam dorongan libidinal yang 

berpotensi konflik dengan realitas. Dewasa awal yang 

cenderung introver ditambah dengan pola asuh otoriter 
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membuatnya menjadi seorang yang kurang asertif dan lebih 

sering memendam kemarahannya ketika tidak berani untuk 

menolak hal-hal yang tidak disukainya. Kemudian sikap 

menarik diri dari lingkungan sosialnya dan memilih untuk 

menyendiri. Konflik di masa lalu masih membekas di pikiran 

bawah sadar dalam bentuk trauma psikis.  

2. Isolasi yang ditunjukkan dengan sikapnya mengisolasi 

dimensi afektif dan konatif dari pengalaman trauma serta 

tekanan lain yang menumpuk sehingga yang terasa hanya 

kehampaan meskipun secara kognitif menyadari bahwa hal-

hal tersebut benar-benar terjadi.  

3. Fantasi adalah tindakan melamun untuk melakukan pelarian 

dari kenyataan dengan memperoleh kepuasan dari khayalan 

yang sifatnya tidak nyata. Permainan “bermain imajinasi” 

digunakan ketika berada di situasi yang tidak menyenangkan 

atau menimbulkan kecemasan di dalam diri sebagai upaya 

untuk bisa memperoleh kepuasan sesaat yang tidak 

didapatkan di realitas.  

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dinamika yang terjadi pada dewasa muda yang mengalami depresi 

dengan gangguan afektif musiman. Hasil dari analisa serta olah data 

menunjukkan bahwa faktor  munculnya depresi pada dewasa muda 

penyebabnya adalah multifaktorial. Hal ini senada dengan tulisan dalam 
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jurnal Amir (2012) yang menyatakan bahwa mekanisme terjadinya 

depresi masih belum diketahui dan penyebabnya multifaktorial.  

Kombinasi dari berbagai faktor yang menyebabkan depresi pada 

wanita dewasa muda yang mengalami depresi dengan SAD adalah 

adanya pengaruh dari sang ayah yang cenderung moody, kemudian 

dari saudara perempuannya yang mengalami depresi dan adik laki-

lakinya juga didiagnosa mengalami depresi. Faktor ini didukung oleh 

stresor hidup yang akhirnya memunculkan depresi. Hasil ini sesuai 

dengan jurnal Dirgayunita (2016) yang menyatakan ketika ada riwayat 

dalam keluarga yang mengalami depresi maka terdapat kecenderungan 

depresi juga. Hal ini juga sesuai dengan tulisan Laili (2012) bahwa 

peran gen lebih berpengaruh pada orang-orang yang mempunyai 

periode mood tinggi atau rendah dan diperlukan kejadian hidup yang 

bisa memicu depresi. 

Faktor lain yang muncul adalah faktor kepribadian pada dewasa 

muda yang memiliki depresi mudah tegang, irritable serta rendah diri 

dan merasa dirinya gagal. Sesuai dengan tulisan pada Yosep & Sutini 

(2016) yang menyatakan ada istilah kepribadian depresif yang 

membuat individu lebih rentan untuk mengalami depresi dibandingkan 

orang lain dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas ditambah 

dengan pribadi yang sulit merasa bahagia, mudah cemas serta suka 

denial. 
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Faktor selanjutnya adalah dari sisi psikologis individu itu sendiri. 

Dewasa muda yang mengalami depresi mengalami konflik sejak usia 

anak-anak karena mengalami kehilangan sejak anak-anak berupa 

penarikan afeksi ketika sang ayah tidak lagi memiliki waktu khusus 

untuk keluarga ditambah dengan pola komunikasinya yang sangat 

kaku. Menurut teori psikoanalisa Freud depresi dapat dipicu karena 

adanya potensi ketika masa anak-anak berupa kehilangan seorang 

yang dicintai baik karena meninggal, perpisahan atau penarikan afeksi 

(Maulida, 2012). Kehilangan orang yang dicintai juga merupakan salah 

satu faktor sosial, ditambah dengan trauma masa kecil, serta tuntutan 

peran dari sang ayah untuk bisa tampail baik secara sosial.  

Gejala-gejala yang muncul pada dewasa muda yang mengalami 

depresi dengan SAD akan sangat beragam dan berbeda dengan yang 

lainnya karena dipengaruhi oleh faktor pencetus munculnya depresi itu 

sendiri. Gejala-gejala yang dimunculkan berupa perubahan dalam 

emosi (sedih, murung, menangis), perubahan motivasi yang meliputi 

berkurangnya minat sosial serta hobi, perubahan motorik yang 

cenderung lambat karena merasa selalu lelah serta perubahan kognitif 

berupa ide bunuh diri, self blaming serta pandangan buruk terhadap 

dirinya sendiri. Gejala-gejala tersebut sesuai dengan kriteria diagnostik 

pada PPDGJ-III maupun DSM-V. 

Gejala lain adalah adanya atypical symtom yang muncul ketika 

episode rekuren SAD setiap musim hujan berupa jam tidur meningkat 
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12-14 jam sehari, nafsu makan bertambah, carbohidrate craving dan 

sugar, kehilangan energi dan mudah lelah sepanjang hari, kehilangan 

minat untuk melakukan apapun. Simtom ini juga sesuai dengan simtom 

yang disebutkan pada DSM-V. 

Seasonal affective disorder atau SAD yang kembali muncul 

sebagai epsiode rekuren setiap tahunnya masih menjadi perdebatan 

mengenai penyebabnya. Sama halnya dengan depresi dimana 

penyebab nya multifaktoral, begitu juga dengan SAD. Dari mulai 

penambahan produksi melatonin karena sinar matahari berkurang, 

akibatnya mengganggu jam internal tubuh, serta letak tempat tinggal 

yang jauh dari garis lintang. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah 

kerentanan terhadap stres yang berkaitan dengan trauma masa lalu. 

Lalu bagaimana trauma berhubungan dengan kemuculan epsiode 

rekuren berupa SAD. 

Wanita dewasa muda yang mengalami trauma masa kecil 

memiliki kemungkinan besar untuk mengembangkan traumanya 

tersebut menjadi sebuah patologis. Trauma kehilangan serta adanya 

emotional abuse  yang dialami sejak masa anak-anak memengaruhi 

pola pikirnya dan menganggap bahwa dirinya negatif sehingga orang 

lain tidak menyukai dirininya. Hal ini kemudian membuat pandangannya 

terhadap diri sendiri selalu negatif dan mulai muncul pemikiran untuk 

bunuh diri. 
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Beberapa studi mengenai depresi mayor menemukan adanya 

asosiasi antara trauma masa hidup dengan atypical depression pada 

orang dewasa yang mengalami trauma di masa kecil. Hasilnya 

ditemukan bahwa trauma masa kecil memiliki asosiasi dengan aspek 

kognitif dari depresi. Struktur kognitif depressogenic akan aktif ketika 

digerakkan oleh stressful event dan informasi diri yang negatif memulai 

pengolahan informasinya hingga menghasilkan depresi. Orang dewasa 

yang mengalami emotional abuse (EA) saat masa anak-anak memiliki 

resiko tinggi untuk mengembangkan simtom-simtom kognitif dari 

depresi ketika menjadi depresi di kehidupan mendatang (Vares, Salum, 

Lucas, Caldieraro, Souza, Borges & Fleck, 2016). 

Studi lain oleh Martins dkk (dalam Vares dkk, 2016) menemukan 

bahwa emotional abuse diantara berbagai jenis tekanan kehidupan 

awal yang berbeda, secara positif dikaitkan dengan psikopatologi orang 

dewasa, khususnya yang berhubungan dengan gangguan mood. 

Pasien dengan riwayat emotional abuse memiliki nilai keparahan lebih 

tinggi untuk semua simtom, seperti depresi, hopelessness, ide bunuh 

diri, kecemasan dan perilaku impulsif. 

Penelitian mengenai trauma menunjukkan bahwa memori trauma 

sebenarnya tersimpan di dalam pengalaman sensorik yang cenderung 

stabil dan tidak berubah. Trauma bisa kembali jika dipicu suatu 

pengingat, masa lalu bisa muncul kembali dengan intensitas sensorik 

dan emosional yang secara langsung membuat individu seolah-olah 
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merasakan peristiwa itu kembali (Kolk, 2000). Mengalami kembali 

kenangan trauma di masa kini memprediksi jalannya gangguan serta 

level gejala tingkat awal. Untuk beberapa orang, kenangan kilas balik 

mengejutkan dan membanjiri pikiran individu. Sebagian melaporkan 

mengalami distorsi waktu seolah peristiwa tersebut sedang terjadi di 

masa sekarang (Brewin, 2015). 

Wanita dewasa muda dengani riwayat trauma di masa anak-anak 

awalnya mulai menunjukkan simtom berupa pemikiran bunuh diri dan 

semakin berkembang menjadi simtom kognitif depresi ketika remaja 

hingga dewasa berupa citra diri yang negatif serta ide bunuh diri yang 

masih intens. Peristiwa traumatis di masa lalu yang dialami selalu hadir 

kembali pada musim hujan karena sebagian besar peristiwa tersebut 

hadir bertepatan ketika peralihan musim dan sepanjang musim hujan. 

Ketika musim hujan tiba secara otomatis suasana di musim tersebut 

terkoneksi dengan kenangan di masa lalu. Akibatnya muncullah 

atypical symptom dari SAD disertai dengan perasaan yang sedih dan 

murung sepanjang hari dan hampir setiap hari. 

Selain itu hasil studi Lansdowne & Provost (dalam Denissen, 

Butalid, Penke, & Aken, 2008) yang meneliti efek cuaca terhadap mood  

menemukan bahwa sinar matahari secara signifikan memiliki efek 

utama pada kelelahan. Vitamin D yang diproduksi di kulit ketika 

terpapar sinar matahari ditemukan mengubah level serotonin di dalam 

otak yang mana juga bisa mengubah mood. Kekurangan vitamin D 
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dapat menyebabkan peningkatan afek negatif dan kelelahan. Hal ini 

sesuai dengan simtom atypical yang ditunjukkan wanita dewasa muda 

saat mengalami episode rekuren SAD saat musim hujan. Energi 

levelnya cenderung berkurang drastis dari biasanya yang ditandai 

dengan kelelahan sepanjang hari sehingga membuat malas untuk 

beraktifitas bahkan hanya untuk melakukan aktifitas harian seperti 

keluar kamar dan mandi. 

Pembahasan terakhir jika dikaitkan kembali dengan teori 

psikoanalisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah mekanisme 

pertahanan ego. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa wanita 

dewasa muda yang mengalami depresi dengan SAD cenderung 

menggunakan mekanisme pertahanan diri yang immature ketika 

menghadapi konflik. Penggunaan mekanisme ini kemudian secara 

terus menerus digunakan sampai tidak lagi efektif sehingga 

berkembang menjadi simtom patologis karena kecemasan yang dialami 

tidak bisa teratasi. 

Hasil studi Khan & Gul (2016) menemukan bahwa pasien yang 

mengalami depresi sering menggunakan mekanisme pertahanan diri 

“tidak matang” dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami 

depresi dengan penggunaan mekansime pertahanan diri “matang” yang 

lebih sering. Defence yang tidak matang yang digunakan diantaranya 

proyeksi, isolasi, denial, rasionalisasi, pasif agresif, displacement, 

somatisasi dan disosiasi.  


