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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kehidupan setiap mahluk hidup terutama manusia selalu diliputi 

oleh berbagai macam permasalahan. Masalah tersebut sudah dimulai sejak 

masa kanak-kanak, sampai remaja hingga seseorang menginjak masa 

dewasa. Pada masa remaja, seseorang akan menghadapi tugas dalam setiap 

perkembangannya, baik itu yang berhubungan dengan kondisi fisik maupun 

psikis, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau situasi 

lingkungan dimana seseorang tersebut berada.  

Setiap individu perlu untuk mempersiapkan diri agar dapat 

menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan tugas 

perkembangannya. Persiapan tersebut yaitu dengan cara menjadikan setiap 

individu menjadi sumber daya yang berkualitas. Pada kenyataannya tidak 

semua individu mampu mempersiapkan dirinya untuk dapat menghadapi 

permasalahan yang berkaitan dengan tugas perkembangannya. Hal tersebut 

disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi, 

sehingga dapat membawa individu ke dalam kondisi yang tertekan. 

Tekanan yang berkepanjangan itu dapat menyebabkan depresi.  

Depresi adalah salah satu gangguan psikologis yang sifatnya 

universal, dapat terjadi pada siapapun dan hampir setiap individu pada masa 

hidupnya pernah menderita depresi sampai pada tingkat tertentu, namun 

dalam mengekspresikannya berbeda antara individu satu dengan lainnya 

(Elizabeth dalam Hadinoto, 2000, h. 181). Depresi memiliki arti yang 
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berbeda-beda. Depresi dapat menjadi suatu gejala (saat seseorang merasa 

sedih), tanda (ekspresi wajah seseorang), atau gangguan yang dapat 

didiagnosis. Mendiagnosis depresi, berarti memaksudkannya sebagai suatu 

gangguan yang berlangsung cukup lama disertai gejala-gejala dan tanda-

tanda spesifik yang secara substansial mengganggu kewajaran sikap dan 

tindakan seseorang yang menyebabkan kesedihan yang amat-sangat, dan 

bisa juga kedua-duanya. Setelah depresi menjadi semakin parah, penderita 

depresi sering merasa bahwa ia tidak berdaya dan tidak berharga, serta 

merasa bahwa situasinya tidak ada harapan lagi. Individu sering ingin 

bunuh diri. Pada depresi yang paling berat dapat muncul delusi (keyakinan 

keliru yang dipegang teguh walaupun ada bukti kuat yang merupakan 

kebalikannya), kadang-kadang mengalami halusinasi (persepsi yang tidak 

disebabkan oleh hal-hal dari luar). Disamping itu penderita depresi dapat 

juga mengalami halusinasi rasa, sentuhan atau bau. Depresi yang paling 

berat ini dapat disebut sebagai depresi “psikotik” (Greist dan Jefferson, 

1987, h. 1-3). 

Sangat penting membedakan antara gangguan depresif dengan rasa 

sedih atau susah biasa yang bukan depresi. Rasa sedih karena kematian 

orang yang dicintai atau keluarga, merupakan hal yang wajar, bukan 

depresi. Individu yang bersedih atau berduka cita seperti ini, mungkin 

mengalami gejala-gejala depresi yang hanya berlangsung sebentar, tetapi 

biasanya setelah itu dapat segera sembuh tanpa usaha penyembuhan 

apapun. Di sini yang dimaksud adalah gangguan-gangguan depresi yang 

membutuhkan usaha penyembuhan. Jika depresi dialami oleh para remaja, 

maka mereka akan mengalami hambatan dalam pencapaian prestasi. Hal ini 
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juga akan berakibat pada pembentukan identitas diri, yang merupakan ciri 

masa remaja. Depresi banyak terjadi pada usia remaja, dimana pada usia ini 

merupakan periode “badai dan stress” yang ditandai dengan kemurungan, 

kekacauan di dalam diri dan pemberontakan. Berdasarkan data resmi dari 

Kepolisian Daerah Metro Jaya, selama 2003 tercatat 62 kasus bunuh diri 

yang dimana usia pelaku bunuh diri kebanyakan masih belasan tahun (Sinar 

Harapan, tgl 15/11/2006, h.1-2). Percobaan bunuh diri pada usia remaja saat 

ini, merupakan salah satu bukti bahwa mereka tidak dapat menahan depresi 

yang berlarut-larut. Tahun 2004 semester pertama ada 38 kasus, pada 

Januari- Juli 2005 angkanya sudah meningkat menjadi 68 kasus. Modus 

gantung diri yang paling banyak dilakukan. Hingga sekarang angka bunuh 

diri pada remaja makin meningkat dari tahun ke tahun  (Kompas, tgl 

25/10/2006, h. 3).  

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan munculnya depresi, 

adalah lingkungan sekitar individu. Baik itu lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun lingkungan dimana individu tersebut berada. Keluarga merupakan 

suatu kelompok terkecil dalam masyarakat, dimana anak untuk pertama 

kalinya mendapat latihan-latihan yang diperlukan dalam hidupnya kelak di 

masyarakat. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, 

moral dan pendidikan kepada anak. 

Menurut Gerungan (dikutip oleh Aryatmi, 1989.h 27-28) yang 

menyebutkan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam 

kehidupan manusia, dimana individu  belajar dan menyatakan diri sebagai 

makhluk di dalam interaksi dengan kelompoknya, maka orang tua sangat 

besar pengaruhnya terhadap perkembangan remaja, termasuk pola asuh 
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mereka yang diterapkan pada anaknya. 

Setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan 

mengusahakan agar  senantiasa tercipta dan terpelihara hubungan yang 

antara orang tua dengan anak, efektif dan menambah keharmonisan hidup 

di dalam keluarga. Keluarga yang berbahagia temyata bukan saja diwamai 

oleh terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder dalam 

kehidupan tapi juga komunikasi yang baik yang membuat anak tidak 

menjadi tertekan, apalagi tidak sedikit orang tua yang menerapkan pola 

asuh otoriter dalam mendidik anaknya. 

Menurut Lewin dkk ( dalam Gerungan, 1977, h. 189-190 ) dampak 

dalam pembentukan watak karena sikap otoriter, sering menimbulkan pula 

gejala-gejala gangguan depresi seperti misalnya mudah putus asa, tidak 

dapat merencanakan sesuatu, juga penolakan terhadap orang, lemah hati 

atau mudah berprasangka yang dapat membuat komunikasi sosialnya 

terputus, dan ada disorientasi sosial. Dengan demikian bisa dikatakan 

bahwa pendidikan atau pola asuh yang otoriter secara umum tidak akan 

membawa dampak yang positif, tetapi akan membawa dampak yang 

negatif. Orang tua berfungsi untuk membantu remaja mempelajari standar 

tingkah dan tujuan diri, juga sebagai obyek identifikasi bagi anak. Bila 

orang tua menggunakan pola asuh yang otoriter yang ditandai dengan 

aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan pembatasan kebebasan anak, 

akan mengakibatkan efek yang tidak baik pada anaknya, anak pasti akan 

menjadi terbatas dan tidak akan mempunyai motivasi yang tinggi. 

Citrobroto ( 1980, h. 72 ) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

sikap otoriter adalah sikap mau menang sendiri, sikap main kuasa, sikap 
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paling betul sendiri. Menurut Baldwin ( dalam Gerungan, 1988, h. 189 ) 

sikap otoriter dari orang tua ialah orang tua memberikan banyak larangan 

kepada anak-anak dan mereka harus melaksanakan tanpa bersoal jawab, 

tanpa ada pengertian pada anak. 

Bagi remaja, masalah yang baru timbul tampaknya lebih banyak 

dan lebih sulit diselesaikan dibandingkan dengan masalah yang dihadapi 

sebelumnya (Hurlock, 1999, h.207). Apalagi bila ditambah permasalahan di 

rumah, dalam hal ini berkaitan dengan sikap orang tua yang otoriter. Bila 

hal ini tidak ditangani sesegera mungkin maka  dapat menyebabkan remaja 

tersebut mengalami depresi.  

Berdasarkan masalah diatas, peneliti ingin mengetahui 

bagaimanakah pengaruh hubungan antara  pola asuh orang tua yang otoriter 

dengan depresi pada remaja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali lebih lanjut 

tentang hubungan antara pola asuh otoriter orang tua dengan depresi pada 

remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Dapat berguna untuk menambah wawasan teori yang telah ada 

khususnya di bidang psikologi perkembangan dan psikologi klinis.  

2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau acuan bagi orang tua 

untuk mengurangi atau mencegah terjadinya depresi pada remaja, dalam 

kaitannya dengan pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua. 
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