
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang 

Remaja adalah salah satu tahapan perkembangan manusia di mana 

individu tidak mempunyai tempat yang jelas karena ia tidak termasuk golongan 

anak-anak dan juga tidak termasuk golongan orang dewasa (Monks, Knoers, 

Haditono, 2006). Masa remaja adalah suatu periode transisi dalam rentang 

kehidupan manusia yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa 

dewasa (Santrock, 2012). Masa remaja merupakan peralihan masa 

perkembangan yang berlangsung sejak usia sekitar 10 atau 11 tahun, bahkan 

lebih awal sampai masa remaja akhir atau usia dua puluhan awal, serta 

melibatkan perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial yang 

saling berkaitan (Papalia, Olds, Feldman, 2013). Pada masa ini terjadi beberapa 

perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian maupun dukungan dari 

lingkungan terhadap perubahan tersebut.  

Terjadinya berbagai perubahan yang ada dalam diri remaja merupakan 

sebuah proses yang wajar terjadi dan tidak dapat dihindari oleh setiap remaja. 

Perubahan yang dialami remaja meliputi perkembangan fisik dan mental yang 

cepat, pembentukan sikap, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, 

perkembangan moral, perkembangan spiritual, serta perubahan emosi (Hurlock, 

1992). Menurut Fishbein (dalam Arsyam & Murtiani, 2017), masa remaja ditandai 

dengan datangnya masa pubertas, dan bersamaan dengan itu terjadi pula 

pertumbuhan fisik, tetapi juga sering disertai oleh gejolak dan permasalahan 

yang timbul dari dalam diri sendiri maupun psikososialnya. 
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Banyaknya hal baru yang mulai nampak pada diri remaja dikarenakan 

dalam masa ini setiap remaja sedang mencari identitas diri yang sebenarnya. 

Perubahan sikap kerap ditemui dalam diri remaja karena emosinya masih labil 

(Gutman & Eccles, 2007). Usia remaja juga disebut-sebut sebagai usia paling 

menantang dalam fase kehidupan individu karena tingginya rasa ingin tahu yang 

mendorong individu untuk mengeksplorasi dan menyesuaikan diri dengan hal 

baru yang belum pernah dilakukan dalam hidupnya. 

Rasa ingin tahu yang muncul dalam diri remaja biasanya menimbulkan 

permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan, terutama oleh orangtua. 

Permasalahan yang datang dari diri remaja biasanya muncul dalam bentuk 

perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Hal tersebut wajar terjadi di 

kalangan remaja dan dapat dilakukan remaja di lingkungan sekitarnya, 

contohnya dalam lingkungan keluarga yaitu melawan orangtua, berbohong, 

sering bermain hingga pulang larut malam dan sebagainya. Contoh lain ada di 

lingkungan masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas, membuang sampah 

sembarangan, mencoret-coret tembok jalan, merusak tanaman dan sebagainya. 

Contoh berikutnya ada di lingkungan sekolah seperti mencontek, membolos, 

terlambat, dan tidak mengerjakan tugas dari guru.  

Munculnya berbagai keinginan karena rasa penasaran yang tinggi dalam 

peran barunya menjadi remaja mengakibatkan banyak remaja merasakan 

adanya beban pada dirinya. Pentingnya orangtua melakukan komunikasi dengan 

remaja berguna agar orangtua dapat memberikan perhatian dan pengawasan 

pada remaja untuk mengurangi munculnya permasalahan atau perilaku 

menyimpang lain yang dapat terjadi. Seringkali, remaja yang tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan peran barunya tersebut dapat membuat dirinya labil 
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dan emosional bahkan dapat membuat frustrasi dan depresi hingga berperilaku 

yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Sofia dalam Safitri & 

Hidayati, 2013). 

Prevalensi depresi akan meningkat selama masa remaja di mana remaja 

menjadi labil dan lebih sensitif dengan lingkungan sekitar, karena pada usia ini 

terjadi proses biologis yang menentukan perkembangan remaja baik secara 

fisiologi maupun psikologi (Papalia, Olds, Feldman, 2013). Berdasarkan survei 

oleh National Survey on Drug Use and Health pada tahun 2008, rata-rata 

tahunan remaja yang mengalami depresi hampir mendekati 9 persen remaja usia 

12 hingga 17 tahun memiliki pengalaman setidaknya satu episode mengalami 

depresi (Papalia & Feldman, 2014). Ramin Mojtabai, peneliti dari Johns Hopkins 

University, Baltimore juga melakukan survei kepada lebih dari 172.000 remaja. 

Hasil studi menyebut bahwa prevalensi kasus depresi pada remaja meningkat 

dalam 10 tahun terakhir, remaja dengan usia 12 hingga 17 tahun mengalami 

peningkatan prevalensi dari sebelumnya 8,7% pada tahun 2005 menjadi 11,3% 

pada 2014 (Sulaiman, 15 November 2016).  

Penelitian mengenai depresi di Indonesia sendiri telah dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan pada tahun 2018. Data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2018 mengungkap prevalensi depresi di Indonesia adalah enam 

persen dari total penduduk, dan di antaranya merupakan kaum muda sebagai 

kelompok kedua yang mengalami depresi paling banyak setelah lansia dengan 

tingkatan sebanyak 6,2% kalangan anak muda berusia 15 hingga 24 tahun 

mengalami depresi (Maharrani, 16 Maret 2019). Nova Riyanti juga meneliti 

mengenai depresi pada remaja tahun 2018 dengan subyek kurang lebih 941 

siswa sekolah di daerah Jakarta menunjukkan lebih dari 30% mengalami depresi 
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dan 18,6 persen di antaranya memiliki keinginan untuk bunuh diri (Azizah, 11 

Oktober 2018). 

Depresi yang timbul pada remaja akan mengakibatkan dirinya merasa 

tidak dalam kondisi bahagia dan terganggu aktivitas dalam hidupnya. Depresi 

pada remaja tidak selalu tampak dalam bentuk kesedihan, tetapi juga mudah 

marah, kebosanan, atau ketidakmampuan menikmati kesenangan (Brent & 

Birmaher, 2002). Menurut Roeckelein (2013), depresi adalah keadaan mood 

yang ditandai dengan rasa tidak puas, perasaan murung, sedih, pesimisme, dan 

penurunan aktivitas atau reaktivitas. Pada dasarnya, masa remaja merupakan 

masa dimana mereka akan melakukan perubahan dan perkembangan. 

Timbulnya depresi pada masa ini dianggap menjadi sebuah masalah besar 

karena efek dari depresi pada remaja akan menimbulkan banyak hal negatif yang 

pastinya tidak diinginkan oleh diri sendiri maupun orang-orang yang ada dalam 

lingkungan terdekatnya.  

Penelitian sebelumnya dengan judul “Hubungan antara Depresi dengan 

Prokrastinasi Akademik” (Anggawijaya, 2013) mendapatkan hasil bahwa terdapat 

korelasi positif antara depresi dengan prokrastinasi akademik, artinya semakin 

tinggi tingkat depresi maka akan semakin tinggi tingkat prokrastinasi akademik 

yang dilakukan. Penelitian lainnya yang berjudul “Hubungan antara Depresi 

dengan Perilaku Antisosial pada Remaja di Sekolah” (Baskoro, 2010) 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara depresi dengan 

perilaku antisosial pada remaja di sekolah yang berarti semakin tinggi depresi 

maka akan semakin tinggi perilaku antisosial remaja di sekolah. Berikutnya, 

terdapat penelitian lain yang berjudul “Hubungan Depresi dengan Kecanduan 

Internet pada Pelajar Kelas XI di SMA Negeri 9 Binsus Manado Tahun Ajaran 
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2018/2019” (Indra, Dundu & Kairupan, 2019) yang mendapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan positif antara depresi dengan kecanduan internet pada 

pelajar kelas XI SMAN 9 Binsus Manado tahun ajaran 2018/2019, hal ini dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi depresi maka akan semakin tinggi tingkat 

kecanduan internet pada pelajar kelas XI SMAN 9 Binsus Manado tahun ajaran 

2018/2019. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan 

bahwa depresi pada remaja dapat membuat kehidupan remaja terganggu dalam 

aktivitas pribadi maupun sosialnya. Hasil penelitian di atas dapat menjadi contoh 

mengenai dampak negatif depresi pada remaja yang memberikan efek buruk 

bagi kehidupan para remaja. 

Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya depresi pada remaja antara 

lain faktor genetik, faktor biologis, serta faktor sosial seperti permasalahan 

dengan orangtua maupun teman sebaya, keuangan, dan penyakit fisik (Arsyam 

& Murtiani, 2017). Depresi pada remaja ataupun anak-anak paling banyak terjadi 

dikarenakan faktor lingkungan keluarga (Himawati, 2013). Menurut Muharomi 

(2012), manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi serta 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, manusia sebagai 

makhluk sosial hanya bisa berkembang dan bertahan hidup dengan 

berdampingan dengan sesama dan apabila hubungannya dengan sesamanya 

tidak baik dapat menyebabkan tekanan dan depresi. Lingkungan keluarga 

sebagai bagian terdekat dalam diri remaja merupakan tempat di mana remaja 

sebagai makhluk sosial berfungsi yaitu melakukan interaksi sehari-hari dan 

berkembang sesuai tahapannya. 

Interaksi yang ada dalam keluarga berfungsi agar orangtua dapat 

memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan 
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kepada remaja melalui komunikasi interpersonal dan contoh langsung. Menurut 

Mulyana dalam Aw (2011), komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, dapat secara verbal maupun non-verbal. 

Bentuk komunikasi interpersonal antara remaja dengan orangtua ini tidak selalu 

dapat berhasil. Komunikasi interpersonal dapat dikatakan berhasil bila proses 

komunikasi tersebut dapat mendatangkan dampak dan umpan balik bagi 

pengirim maupun penerima pesan (Hardjana, 2007). Komunikasi interpersonal 

dengan orangtua seperti sharing pengalaman sehari-hari dan berkeluh kesah 

bagi remaja sangatlah penting karena dapat menekan stressor yang dialami 

anak, dan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu komunikasi interpersonal minim 

maka akan meningkatkan stressor pada anak yang memicu depresi. 

Dampak dari depresi yang dialami remaja karena rendahnya komunikasi 

interpersonal dengan orangtua membuat munculnya berbagai hal negatif lainnya 

yang dialami remaja, seperti dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 19 Juli 2019 kepada 5 orang remaja yang tiga di antaranya berusia 19 

tahun dan dua lainnya berusia 20 tahun yang peneliti temui di area Universitas 

Katolik Soegijapranata mendapatkan hasil bahwa ketika remaja mengalami 

depresi akan membuatnya malas untuk berangkat kuliah, malas untuk 

mengerjakan tugas-tugas kuliah, merasa ingin sendiri, merasa ingin menangis 

terus menerus, merasa mudah lelah, enggan untuk berada di rumah, tidak 

bersemangat ketika bangun pagi, dan tidak percaya diri karena merasa menjadi 

pribadi yang tidak dibutuhkan. Permasalahan depresi sangatlah memerlukan 

penanganan yang serius karena dapat menyebabkan bunuh diri (Brent & 

Birmaher, 2002). Seperti kasus yang penulis temukan di portal berita online, 
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terdapat beberapa kejadian bunuh diri yang dilakukan remaja karena komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua yang buruk, antara lain: 

1. Kasus bunuh diri oleh remaja usia 15 tahun berinisial EW warga 

Teluk Mengkudu, Sergai pada tanggal 29 Juli 2017 malam. Bunuh diri 

yang dilakukan EW diduga depresi akibat terjadi perselisihan dengan 

orangtua (Reporter, 31 Juli 2017). 

2. Remaja putri di Blitar berusia 15 tahun melakukan bunuh diri dan 

meninggalkan surat untuk orangtua. Tulisan remaja putri dalam surat 

tersebut menyebutkan bahwa ia dalam kondisi depresi dan ingin 

bunuh diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban sering 

dimarahi orangtuanya karena ketahuan kerap berbohong. Diduga 

tuduhan kerap berbohong yang membuat korban nekat mengambil 

jalan pintas menyudahi hidup (Arif, 31 Mei 2018). 

3. TSB (inisial), siswa sebuah SMK di Kabupaten Malang, Jawa Timur 

yang ditemukan gantung diri di pohon kopi belakang rumahnya. TSB 

yang baru berumur 15 tahun dan sedang duduk di bangku kelas X ini 

diduga bunuh diri setelah diomeli ibunya lantaran sering pacaran 

(Sasongko, 24 Agustus 2018). 

Bunuh diri merupakan sebuah masalah yang kompleks dan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, seperti psikologis, sosial, biologis, budaya dan lingkungan 

tetapi faktor paling dominan adalah persoalan depresi. Berdasar data global, 

kasus bunuh diri tercatat mencapai 8.000 kasus pada setiap tahunnya terjadi di 

seluruh negara di dunia dan anak muda atau remaja menjadi salah satu 

kelompok paling banyak yang melakukan bunuh diri (Susilawati, 16 Oktober 

2018). Remaja yang memikirkan atau mencoba bunuh diri cenderung 



8 
 

 
 

memandang rendah atas diri sendiri, merasa tidak punya harapan, dan memiliki 

kontrol impuls yang buruk serta tingkat toleransi yang rendah terhadap depresi, 

frustrasi dan stres (Papalia, Olds, Feldman, 2013). Terhubung secara dekat 

dengan lingkungan keluarga terutama orangtua sangatlah penting untuk individu 

yang rentan melakukan bunuh diri. Komunikasi interpersonal di dalam keluarga 

kembali menjadi perhatian terpenting untuk terhubung dengan individu agar 

dapat menjauhkannya dari depresi, mengubah cara penyelesaian masalah dan 

menyadarkan individu bahwa bunuh diri bukanlah penyelesaian yang tepat untuk 

suatu masalah.  

Berbagai data dan kasus mengenai depresi pada remaja dan komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua yang telah dibahas di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa depresi yang timbul pada remaja cenderung membawa 

remaja untuk mengambil sebuah keputusan secara spontan yang dapat 

membawa efek negatif bagi kehidupan remaja dan dampak terberatnya yaitu 

bunuh diri yang dilakukan remaja. Komunikasi interpersonal dapat digunakan 

orangtua sebagai alat untuk menghindarkan timbulnya depresi pada remaja 

dengan cara menerapkan komunikasi interpersonal yang baik dengan anak untuk 

membangun hubungan yang dekat dan membentuk kenyamanan anak. Remaja 

dan orangtua perlu menjadikan komunikasi interpersonal sebagai fokus 

keduanya karena komunikasi interpersonal yang buruk dapat menyebabkan 

depresi pada remaja. 

Komunikasi interpersonal anak dan orangtua dalam keluarga menjadi 

aspek terpenting dalam membangun dan menghadapi masa-masa remaja yang 

seringkali muncul permasalahan yang berkaitan dengan tugas perkembangan. 

Menuju proses perkembangan sebelum memasuki masa dewasa yang 
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tantangannya lebih besar, individu pada usia remaja membutuhkan perhatian, 

pengertian dan bantuan dari orang-orang terdekat yang dicintainya terutama 

orangtua. Orangtua sekaligus harus berhadapan dengan tuntutan perkembangan 

dan perubahan yang di alami pada fase remaja ini. Gejolak dan permasalahan 

yang dihadapi remaja dalam perkembangannya disebabkan oleh kondisi remaja 

yang sedang mencari nilai-nilai baru dalam hidupnya dan kemungkinan bertolak 

belakang dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarga terutama orangtua. 

Pada situasi ini remaja membutuhkan lingkungan terdekat yang nyaman dan 

aman bagi dirinya yaitu keluarga terutama orangtua. 

Sebagian besar remaja dapat unggul dalam berbagai bidang dalam 

kehidupannya jika mereka merasa datang dari rumah yang disenangi dengan 

orangtua yang responsif (Gray & Steinberg dalam Larasati, 2014). Orangtua 

yang responsif dapat ditandai dengan penerapan komunikasi interpersonal yang 

optimal dengan sang anak. Penelitian terdahulu yang relevan dalam jurnal yang 

berjudul “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Orangtua dengan Motivasi 

Berprestasi pada Siswa SMA Negeri 2 Semarang” (Harizta & Ariati, 2017) 

mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi 

interpersonal orangtua dengan motivasi berprestasi siswa SMA Negeri 2 

Semarang. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi komunikasi 

interpersonal yang diterapkan orangtua maka akan semakin tinggi motivasi 

berprestasi dan sebaliknya. Penelitian kedua yang relevan dalam jurnal yang 

berjudul “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Orangtua dengan Perilaku 

Agresif pada Remaja Anggota Geng di Samarinda” (Minarni, 2017), 

mendapatkan hasil bahwa ada koefisien negatif yang menunjukan semakin tinggi 

perilaku agresif pada remaja maka semakin rendah komunikasi interpersonal 
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orangtua, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat menjadi bukti yang memperkuat 

bahwa adanya komunikasi interpersonal anak dan orangtua dapat memberikan 

dampak yang positif, sedangkan komunikasi interpersonal yang minim dapat 

memberikan dampak yang negatif bagi anak khususnya remaja dalam masa 

perkembangannya. 

Komunikasi interpersonal yang perlu dilakukan anak dan orangtua adalah 

bentuk komunikasi dua arah yang bersifat integratif, dimana anak dan orangtua 

terlibat dalam pembicaraan yang menyenangkan dan menghindari model 

komunikasi yang bersifat dominatif atau suka menguasai pembicaraan 

(Ramadhani, 2013). Komunikasi interpersonal yang efektif dapat terlihat ketika 

orangtua memperhatikan anaknya dengan memprioritaskan, membimbing, 

mengontrol dan mengendalikan anak sehingga terbentuklah anak yang mandiri, 

berkepribadian baik, dan tidak mudah putus asa (Zulaika, 2010). Komunikasi 

interpersonal dengan orangtua ini adalah alat yang tepat bagi remaja dalam 

masa tumbuh kembangnya yang membutuhkan interaksi yang intens dengan 

orangtua untuk melekatkan hubungan keduanya agar timbul kenyamanan bagi 

remaja untuk sekedar bercerita atau mengatakan sesuatu sehingga remaja tidak 

mengalami banyak tekanan dalam masa tumbuh kembangnya dan menekan 

faktor yang dapat menjadi penyebab depresi pada remaja. 

Komunikasi interpersonal yang terjalin dalam hubungan anak dan 

orangtua merupakan faktor yang sangat memengaruhi keharmonisan dalam 

keluarga, karena dengan komunikasi interpersonal dapat membuat seseorang 

bisa leluasa mengemukakan isi hati, pendapat, maupun gagasannya. Melalui 

komunikasi interpersonal, secara tidak langsung orangtua memberikan dukungan 

dan bimbingan kepada remaja, sehingga timbul motivasi dari dalam diri remaja. 
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Ada pula beberapa orangtua yang tidak menggunakan komunikasi interpersonal 

dalam mendidik anaknya, tetapi menggunakan cara kekerasan dengan 

memarahi sang anak dengan dalih mendisiplinkan anak. Bentuk interaksi 

orangtua yang mendidik dengan kekerasan hanya akan menghambat 

perkembangan mental remaja dalam masa tumbuh kembangnya, sehingga akan 

membuat remaja merasa tidak percaya diri, was-was, dan takut. Apabila 

perasaan takut dengan orangtua terus dirasakan remaja karena orangtua yang 

tidak menggunakan komunikasi interpersonal dalam mendidik anak, maka 

perasaan tersebut akan membuat remaja merasa terus tertekan yang 

berkelanjutan menjadi depresi. 

Komunikasi interpersonal antara remaja dan orangtua yang minim dapat 

menyebabkan munculnya miscommunication dan misperception sehingga remaja 

tidak tahu apa yang diinginkan orangtua dan hubungan anak dengan orangtua 

menjadi tidak dekat. Akibat dari permasalahannya dengan orangtua, remaja 

berkeinginan kuat untuk bebas dan mencari tempat yang lebih nyaman di luar 

keluarga tetapi ketika anak tidak bisa mendapatkannya maka anak akan terus 

merasakan tekanan dalam hidupnya. Semakin kompleksnya masalah yang 

dihadapi remaja akibat kurangnya komunikasi interpersonal dengan orangtua 

dapat menempatkan remaja dalam kondisi penuh tekanan, dan apabila tekanan 

tersebut terus berkepanjangan akan menyebabkan depresi.  

Melihat adanya beberapa data dan contoh kasus yang ditemukan oleh 

peneliti, maka permasalahan yang diangkat adalah apakah ada hubungan 

komunikasi interpersonal anak dan orangtua dengan depresi pada remaja. 

 

 



12 
 

 
 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua dengan kecenderungan depresi pada remaja. 

1.03. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan teori ilmu 

Psikologi yang telah ada, khususnya pada bidang Psikologi Perkembangan dan 

Psikologi Klinis mengenai kaitannya dengan hubungan komunikasi interpersonal 

anak dan orangtua dengan kecenderungan depresi pada remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi orangtua 

mengenai pencegahan depresi pada anak khususnya remaja dengan 

menggunakan komunikasi interpersonal yang terjalin antara anak dengan 

orangtua.  

  


