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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak ke masa 

dewasa. Masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun dengan 

rentang masa remaja awal di usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 

15-18 tahun, dan masa remaja akhir 18-21 tahun. Tahap perkembangan antara 

masa anak-anak dan masa dewasa yakni pada tahap remaja, dimana adanya 

perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial 

(Desmita dikutip Tujuwale, dkk., 2016, h. 2).  

Remaja akan mengalami masa perkembangan menuju masa dewasa. 

Dalam perkembangan remaja, didalamnya terdapat tugas, beban dan tanggung 

jawab, yakni remaja dituntut untuk mempersiapkan diri dalam memasuki masa 

tersebut agar remaja dapat memiliki keutuhan pribadi. Remaja harus 

menyesuaikan diri dengan banyak hal yang berhubungan dengan kematangan 

mental dan emosional, mengembangkan ketertarikan terhadap lawan jenis, 

kemandirian di luar rumah, permulaan dari kemandirian secara finansialm 

menggunakan waktu luang secara tepat, cara memandang kehidupan dan 

identifikasi diri sendiri. Adanya tugas dan tanggung jawab tersebut membuat 

remaja merasakan adanya beban dalam kehidupannya yang harus diatasi. 

Remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perannya tersebut sangat 

mungkin dapat menyebabkan dirinya merasa kecewa, tidak menghargai diri 

sendiri serta menganggap dirinya sebagai orang yang gagal atau tidak mampu. 
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Apabila kondisi tersebut berkelanjutan akan dapat menyebabkan depresi pada 

remaja (Cole dikutip Khan, 2012, h. 144).  

Ditinjau dari perspektif perkembangan, depresi banyak muncul pada masa 

remaja (Carr dikutip Khan, 2012, h. 144). Kecenderungan depresi pada remaja 

lebih tinggi daripada usia dewasa dimana gejala depresi meningkat mulai dari 

masa kanak-kanak ke masa remaja dan muncul antara usia 13-15 tahun serta 

mencapai puncaknya sekitar usia 17-18 tahun dan kemudian menjadi stabil pada 

dewasa (Angold dan Rutter dikutip Narayana dan Ratep, 2016, h.2). World Health 

Organization (WHO) memprediksi bahwa depresi akan menjadi beban utama bagi 

dunia di tahun 2020 (Maulida dikutip Amelia, 2016, h.5). Gangguan perasaan 

dimana seseorang merasakan saat-saat sedih, lesu, dan kadang tidak bergairah 

adalah reaksi normal terhadap stress kehidupan dan setiap orang pasti 

merasakan hal tersebut. Gangguan perasaan tersebut apabila dibiarkan sampai 

pada tahap atau waktu tertentu maka akan menjadi gangguan depresi (Nora dan 

Widuri, 2011, h. 48). Depresi merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian 

karena mempengaruhi produktivitas seseorang baik secara kognitif, afektif 

maupun konatif. Depresi yang dialami seseorang akan mengubah kondisi 

emosionalnya, kondisi pikiran, kondisi motivasional, dan kondisi fisiknya yang 

akibatnya individu akan mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan 

fungsi dirinya secara efisien dan efektif (Beck dikutip Kaplan, dkk., 1994, h. 92). 

Depresi adalah suatu pemikiran negatif tentang dirinya, dunia dan masa 

depannya, adanya perasaan bersalah dan kurang percaya diri dalam menjalani 

hidup (Beck dikutip Nevid, dkk., 2002, h.245)  

Depresi dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Depresi pada remaja 
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diidentifikasi oleh WHO sebagai kecenderungan gangguan kesehatan mental 

yang utama karena memiliki prevalensi yang tinggi, kekambuhan, menimbulkan 

komplikasi dan penurunan fungsi diri. Prevalensi depresi pada remaja secara 

global adalah 15%-20% (Malik, dkk., 2015, h. 624). World Health Organization 

(dikutip Kumara, dkk, 2017, h.114) mengungkapkan bahwa setiap tahun 20% 

remaja mengalami gangguan mental, seperti kecemasan dan depresi. Di 

Indonesia sendiri, berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 

2010, 63,84% remaja memerlukan perawatan konseling yang disinyalir 

mengalami permasalahan kejiwaan yakni dalam bentuk depresi (Dinkes Kota 

Semarang dikutip Hidayati dan Safitri, 2013, h. 12). 

Terdapat munculnya 5 (lima) atau lebih simtom depresi selama setidaknya 

2 (dua) minggu yang mempengaruhi perubahan dari kondisi sebelumnya untuk 

dapat menegakkan diagnosis tentang gangguan depresi, dan simtom-simtom 

yang muncul seperti : (1) mood depresif sepanjang hari atau hampir setiap hari, (2) 

hilangnya minat atau kesenangan secara jelas pada semua atau hampir semua 

aktivitas sehari-hari, (3) hilangnya berat badan atau malah meningkatnya berat 

badan, perubahan lebih dari 5% berat badan dalam 1 bulan, pengurangan atau 

penambahan selera makan setiap harinya, (4) insomnia atau hipersomnia hampir 

setiap hari, (5) agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari, (6) kelelahan 

atau kehilangan energi hampir setiap hari, (7) perasaan tidak berharga atau 

perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak sesuai hampir setiap hari, (8) 

berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi atau keragu-raguan 

hampir setiap hari, (9) pemikiran tentang kematian yang berulang-ulang, ide 

bunuh diri tanpa rencana spesifik atau usaha bunuh atau rencana spesifik untuk 

melakukan bunuh diri (Erik dan Muzdalifah, 2013, h.9). 
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Depresi pada remaja memberikan dampak yang merugikan seperti 

terganggunya fungsi sosial, fungsi pekerjaan, berkurangnya konsentrasi, 

mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari bahkan hingga tindakan bunuh diri 

yang menyebabkan kematian dan mengalami penurunan atau hilangnya rasa 

percaya diri, semangat hidup, kreativitas, antusiasme, dan optimisme (Khan, 

2012, h.145). Selain itu,. Yuliyana, dkk (2014, h. 142) juga mengemukakan bahwa 

depresi pada remaja menyebabkan terjadinya bunuh diri, persepsi diri mengenai 

kondisi kesehatan yang buruk, tingginya penggunaan pelayanan kesehatan, serta 

meningkatnya perasaan tidak mampu dalam menghadapi masa depan. Selain itu, 

depresi pada remaja berdampak terhadap ketidakpuasan atas prestasi di sekolah 

dan meningkatnya perilaku berisiko (seperti merokok dan penggunaan NAPZA). 

Depresi pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor 

lingkungan, seperti faktor lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sosial yang 

paling dekat dengan seorang individu remaja yakni lingkungan keluarga. 

Hubungan negatif antar anggota keluarga, penyiksaan, pindah tempat tinggal, 

penelantaran dan menjadi anak yaitm piatu merupakan faktor yang mendorong 

terjadinya kecenderungan depresi pada remaja. Beberapa kondisi keluarga 

tersebut yang memberikan pengaruh negatif akan mempengaruhi perkembangan 

mental anak (Wolfe dan Becker dikutip Madyarini, dkk., 2014, h.12). Thapar, dkk 

(2012, h.4) mengemukakan bahwa faktor lingkungan seperti paparan atau 

kejadian stres yang akut (seperti kecelakaan atau kehilangan), kesulitan kronis 

(seperti penganiayaan, perceraian, bullying, kemiskinan, dan penyakit fisik) 

berhubungan erat dengan dengan depresi. 

Depresi yang tinggi umumnya ditemukan pada remaja yang mengalami 

penelantaraan atau peristiwa kehilangan yang tinggal di institusi-institusi, 
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misalnya panti asuhan. Bagi remaja yang mengalami peristiwa kehilangan karena 

faktor kematian ataupun mengalami penolakan dari orang tua dan tidak memiliki 

figur orang tua, maka pemerintah menyediakan lembaga panti asuhan dimana 

panti asuhan memiliki fungsi pelayanan pengganti fungsi keluarga yang 

bertanggung jawab dalam perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan fisik, 

mental, dan sosial kepada anak asuh (Borualogo dikutip Erik dan Muzdhalifah, 

2013, h.9). Anak yang tinggal di panti asuhan dari umur 0 hingga 8 bulan karena 

sesuatu yang terjadi dapat menyebabkan gangguan psikiatri yang sangat hebat. 

Kelainan psikiatri banyak di jumpai jika tinggal di panti asuhan dengan usia yang 

sangat muda dan durasi lebih dari 3 tahun (Alfianti dikutip Narayana dan Ratep, 

2016, h.2). Remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki permasalahan yang 

kompleks. Banyak dari mereka harus hidup dengan pengabaian, pelecehan atau 

ketakutan yang berulang. Beberapa peneliti mengungkapkan banyaknya fungsi 

psikososial yang bermasalah pada anak-anak yang hidup di panti asuhan. 

Hasil penelitian Narayana dan Ratep (2016, h.4) mengungkapkan 54,2% 

remaja yang tinggal di panti asuhan menderita depresi dari ringan sampai berat, 

dengan rincian 29,2% depresi ringan, 20,8% depresi sedang, dan 4,2% depresi 

berat. Menurut hasil penelitian Ramagopal, dkk (2016, h.1326) mengungkapkan 

43,8% remaja yang tinggal di panti asuhan mengalami depresi, dengan rincian 

52,4% mengalami depresi ringan, 23,8% mengalami depresi sedang, 14,2% 

mengalami depresi berat, dan 3,3% mengalami depresi sangat berat. Sementara 

itu, dari hasil penelitian Tujuwale, dkk (2016, h. 5) menunjukkan bahwa remaja 

mengalami tingkat kecenderungan depresi ringan hingga berat disebabkan 

kurangnya hubungan komunikasi yang baik antara remaja dengan orang tua 
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terutama ibu dengan rincian 34,1% depresi ringan, depresi sedang 27,4%, dan 

depresi berat sebesar 15,4%. 

Penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian 

yang akan dilakukan seperti pada penelitian Kanbur, dkk (2011, h.282) yang 

mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan tingkat depresi antara remaja 

laki-laki yang tinggal di panti asuhan dengan yang tinggal dengan keluarga angkat. 

Remaja laki-laki yang tinggal di panti asuhan memiliki depresi yang lebih tinggi 

dibandingkan yang tinggal dengan keluarga angkat. Hasil penelitian Narayana 

dan Ratep (2016, h. 7) menunjukkan kecenderungan depresi remaja yang tinggal 

di Panti Asuhan Widya Asih I Denpasar sebesar 54,17%. Pada penelitian 

Ramagopal, dkk (2016, h. 1327) mengungkapkan 35% remaja yang tinggal di 

panti asuhan mengalami depresi dengan rentang usia 15-17 tahun dan lama 

tinggal di panti asuhan selama 5,2 tahun. 

Hasil identifikasi masalah dengan wawancara terhadap dua dari dua 

remaja yang tinggal di panti asuhan X dan satu remaja yang tinggal dipanti 

asuhan Y yang ada di Kota Semarang pada tanggal 12 Februari 2017 

mengungkapkan adanya perasaan sangat sedih akan hidupnya dan sering 

menangis. Individu juga sering merasa lelah tanpa sebab dan kesulitan tidur pada 

malam hari. Remaja juga sering merasa gelisah, lebih suka menyendiri serta 

kurang tertarik untuk bergabung dengan teman-teman yang lain untuk melakukan 

berbagai aktifitas meskipun sudah diajak. Remaja tersebut sering secara 

sembunyi-sembunyi merokok (didalam kamar mandi) untuk menghilangkan 

perasaan yang kacau dan kebosanan dalam hidupnya. Selain itu, hasil 

wawancara dengan pengurus panti asuhan Y menerangkan bahwa pernah 

terdapat satu remaja yang depresi berat sehingga akhirnya pihak panti 
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menyerahkan ke lembaga pelayanan psikologi untuk mendapatkan perawatan. 

Sementara itu, sebaliknya, ada perbedaan pula antara remaja satu dengan yang 

lainnya, seperti ada satu remaja yang merasa puas dan bahagia dengan 

kehidupannya di Panti Asuhan. Remaja tersebut menikmati setiap kegiatan 

sehari-harinya, baik di sekolah maupun di Panti Asuhan, bahkan remaja tersebut 

aktif di kegiatan lingkungan masyarakat sekitar Panti Asuhan Y. 

Hasil identifikasi masalah dengan wawancara terhadap dua dari tiga 

remaja yang tinggal bersama orangtuanya di daerah Kelurahan Brumbungan 

Kota Semarang pada tanggal 14 Februari 2017 mengungkapkan adanya 

perasaan tertekan, sehingga mereka sembunyi-sembunyi merokok, 

mengkonsumsi alkohol, dan pergi ke club atau tempat karaoke untuk “mengusir 

perasaan tertekan” dari berbagai faktor, seperti faktor lingkungan keluarga dan 

lingkungan teman sebaya. Beberapa remaja tersebut juga terlibat pergaulan seks 

bebas dengan tujuan mendapatkan perhatian pasangan mereka. Mereka merasa 

orangtuanya banyak tuntutan dan marah jika mereka tidak bisa memenuhi 

harapan orangtua terutama tuntutan performa akademis. Sementara itu, 

sebaliknya, hasil wawancara dengan satu remaja yang tinggal bersama 

orangtuanya di kelurahan Brumbungan kota Semarang mengungkapkan bahwa 

remaja tersebut bersyukur masih bisa tinggal dengan orangtuanya. Menurutnya, 

orangtuanya baik dan penuh perhatian, baik terhadap permasalahan sekolah 

maupun hal-hal lain dalam pergaulan. Selain itu, remaja tersebut merasa 

orangtuanya banyak memberikan dukungan untuk setiap kegiatan yang dilakukan 

bahkan terkadang mengerjakan tugas atau aktivitas di luar sekolah 

bersama-sama. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis ingin 

mengetahui apakah ada perbedaan kecenderungan depresi antara remaja yang 

tinggal bersama orang tua dengan remaja yang tinggal di panti asuhan. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan kecenderungan depresi 

antara remaja yang tinggal bersama orang tua dengan yang tinggal di panti 

asuhan. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti ilmiah 

mengenai kecenderungan depresi pada remaja, khususnya ditinjau dari tempat 

tinggal (tinggal dengan orangta dan tinggal di panti asuhan) sehingga penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmu pengembangan khususnya dalam bidang 

psikologi klinis dan perkembangan. 

 

1.03.2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan 

referensi mengenai upaya menurunkan kecenderungan depresi pada remaja, 

khususnya terkait dengan lingkungan tempat tinggal. 

 


