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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Ditinjau dari perspektif psikoanalisa maka penyebab depresi 

yang terjadi pada wanita dewasa muda disebabkan oleh adanya trauma 

yang dialami ketika masa anak-anak yang kemudian berpotensi 

menjadi depresi di kemudian hari. Faktor pemicu lainnya berasal dari 

gen kemudian peritiwa-peristiwa dalam kehidupan yang penuh dengan 

ketegangan yang mendahului episode gangguan mood.  

Kemunculan episode rekuren dari depresi berupa SAD 

dikarenakan adanya asosiasi antara trauma dengan musim hujan yang 

hadir setiap tahun dan membawa kembali kenangan-kenangan masa 

lalu yang traumatis sehingga memunculkan kembali simtom-simtom 

depresi serta atypical. Selain itu kekurangan sinar matahari saat musim 

hujan juga memengaruhi energi serta mengubah serotonin yang 

ditandai dengan perasaan sedih sepanjang hari. 

Penggunaan mekanisme pertahanan diri yang digunakan wanita 

dewasa muda yang mengalami depresi dengan SAD cenderung tidak 

matang sebelum onset muncul hingga bertahan sampai munculnya 

onset serta simtom-simtom depresi. Mekanisme yang sering muncul 

diantaranya represi, isolasi dan fantasi. 
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B. Saran  

1. Informan  

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan informan sebagai 

upaya pencegahan serta memburuknya simtom SAD saat onset 

kekambuhan muncul saat musim hujan diantaranya; menjadwalkan 

kegiatan di luar untuk memperoleh cahaya alami, melakukan 

olahraga ringan seperti berjalan kaki di luar ruangan mengganti 

asupan makanan dengan karbohidrat yang lebih sehat misalnya 

kentang dll, dan berlatih relaksasi. Semua hal tersebut bertujuan 

untuk membantu informan memulai mengelola onset SAD yang 

bisa muncul setiap musim hujan dan bisa hidup lebih sehat.  

Hal lain yang bisa peneliti berikan adalah membantu 

informan mendapatkan penanganan lebih lanjut ke profesional 

untuk diberikan tritmen jika simtom kekambuhannya cukup parah 

dan mengganggu fungsi sehari-hari. Selain itu peneliti juga bisa 

membantu memberikan pendampingan terkait cara untuk 

mengelola mekanisme pertahanan yang lebih matang sehingga 

informan bisa lebih aware dalam menghadapi permasalahannya 
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2. Penelitian Selanjutnya  

Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai topik 

yang sama sebaiknya melakukan penggalian yang lebih mendalam 

mengingat tipe gangguan ini jarang ditemukan pada negara tropis. 

Disamping itu budaya masyarakat kita yang masih menganggap 

tabu gangguan mental menyulitkan penemuan jenis gangguan 

depresi ini maupun gangguan yang lain sehingga diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya bisa membandingkan dinamika yang lebih 

beragam dengan gangguan yang sama.  


