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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 

90,5%, berusia dalam rentang 18 hingga 25 tahun yaitu sebanyak 

78,6%, berpendidikan tinggi atau minimal SMA / sederajat yaitu 

sebesar 100%, tidak bekerja yaitu sebesar 59,5%, serta melakukan 

terapi psikofarmaka jenis kombinasi antara antidepresan dengan 

penstabil mood yaitu sebesar 45,2%. 

b. Sebagian besar responden mengonsumsi asam lemak omega-3 dalam 

kategori baik, yaitu sebesar 71,4%. 

c. Sebagian besar responden mengonsumsi asam lemak omega-6 dalam 

kategori lebih, yaitu sebesar 54,8%. 

d. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan asam lemak 

omega-3 dengan tingkat depresi pada penyintas gangguan bipolar tipe II 

di Komunitas Bipolar Care Indonesia dengan nilai p = 0,17 ( p < 0,05). 

e. Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan asam lemak omega-6 

dengan tingkat depresi pada penyintas gangguan bipolar tipe II di 

Komunitas Bipolar Care Indonesia dengan nilai p = 0,03 ( p < 0,05). 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

Kepada responden penelitian ini diharapkan dapat lebih menjaga jumlah 

asupan dan ketepatan pengolahan bahan makanan sumber asam lemak omega-3 

dan omega-6 guna membantu kondisi kesehatan jiwa. 
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V.2.3 Bagi Komunitas Bipolar Care Indonesia 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberi edukasi 

kepada anggota komunitas seperti dalam program psikoedukasi bulanan maupun 

program lainnya terkait pentingnya menjaga asupan makanan utamanya sumber 

asam lemak omega-3 dan omega-6 guna membantu kondisi kesehatan jiwa. 

 

V.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut perihal keterkaitan gizi dengan kesehatan jiwa, seperti zat 

gizi lain terhadap depresi, gangguan bipolar, maupun terhadap gangguan jiwa 

lainnya. 
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