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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Adolesensi atau remaja ialah masa perkembangan pada remaja terjadi pada 

usia 12 tahun sampai 20 tahun, selain itu pada masa ini remaja sedang mengalami 

peralihan baik biologis, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Masa ini juga 

menjadi salah satu masa tersulit bagi remaja, karena berada di masa transisi dari 

masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Pada saat masa ini biasanya remaja 

memiliki kekuatan yang besar, tingkat emosi yang tinggi, maupun kemampuan 

mengolah emosi yang masih kurang baik, sehingga remaja memiliki perasaan 

yang ragu-ragu, khawatir dan kesepian (Hurlock, 2013). 

Masa remaja juga mengalami perubahan-perubahan baik fisik, emosional, 

sosial serta kognitif sehingga remaja harus beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi. Namun, remaja yang belum mampu untuk beradaptasi dengan perubahan 

akan mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan sehingga banyak masalah 

yang tidak teratasi sehingga menyebabkan remaja merasa kecewa, merasa tidak 

mampu atau gagal, hubungan yang kurang baik dengan teman dan keluarga 

sehingga mengakibatkan kurang percaya akan identitas pada remaja, kurang 

mempunyai rasa percaya diri (Yusuf, 2016). Jika kondisi ini terjadi secara terus 

menerus dapat berdampak pada gangguan mental emosional remaja yaitu depresi 

(Rahmayati & Rahmawati, 2018). 

Gangguan mental emosional pada remaja dapat dirasakan oleh semua orang 

tetapi dalam keadaan tertentu, namun dapat pulih kembali. Gangguan ini dapat 

berlanjut menjadi lebih serius apabila tidak cepat diatasi. Gangguan mental dapat 

dialami oleh siapapun baik orang dewasa, remaja ataupun anak- anak. gangguan 

mentalnya seperti mengalami depresi. Faktor-faktor gangguan emosional yang 

dapat menyebabkan seseorang terkena depresi yaitu genetik (keturunan), biologi 

(noreprinefrin dan serotonin), faktor psikologis (harga diri rendah, tidak asertif), 

faktor sosial (trauma masa lalu), kehilangan orang yang di cintai, dan perceraian 

orang tua (Kaplan, dkk., 2010).  
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World Health Organization menjelaskan bahwa depresi adalah suatu 

gangguan emosional dengan gejala yang dirasakan yaitu perubahan suasana hati, 

kehilangan minat, pearsaan bersalah, pola tidur tidak teratur, keinginan makan 

berkurang, energi berkurang dan konsentrasi menurun (WHO, 2010). Remaja 

yang mengalami depresi dapat disebabkan karena perceraian orang tua, pola asuh 

otoriter, hubungan yang kurang baik dengan teman sebaya, tekanan saat belajar 

disekolah (Rahmayanti dan Rahmawati, 2018). Berdasarkan penelitian Asmika, 

Harijanto dan Handayani (2008), menyebutkan bahwa yang mempengaruhi 

terjadinya depresi pada remaja yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin dan faktor 

stressor psikososial. 

Angka kejadian depresi tertinggi menurut WHO (2017) berada di wilayah 

Asia Tenggara sebanyak 86,94 (27%) dari 322 miliar individu. Indonesia sendiri 

berada di urutan ke lima dengan angka kejadian depresi sebesar (3,7%). 

Berdasarkan populasi jenis kelamin mendominan terjadi pada kelompok jenis 

kelamin perempuan didapatkan (5,1%) sedangkan kelompok jenis kelamin laki-

laki didapatkan (3,8%), Berdasarkan usia 15 sampai 19 tahun, perempuan (4,5%) 

dan laki-laki (3,1%). Jadi dapat dilihat angka kejadian depresi tertinggi di wilayah 

Asia tenggara dan Indonesia menduduki peringkat ke lima dengan populasi 

perempuan lebih mendominan dibanding laki-laki sehingga angka kejadian 

depresi ini harus diatasi dan dicegah agar tidak terjadi peningkatan ditahun-tahun 

berikutnya. 

Di dapatkan angka kejadian hasil Riskesdas 2013 hingga 2018 pada remaja 

yang mengalami gangguan emosional di Indonesia yang berusia ≥ 15 tahun pada 

tahun 2013 sebesar (6,0%), di DKI Jakarta sendiri sebesar (5,7%). Sedangkan 

pada tahun 2018 didapatkan gangguan emosional pada remaja di Indonesia yang 

berusia ≥ 15 tahun sebesar (9,8%), di DKI Jakarta sebesar (10,0%). Angka 

kejadian penduduk yang mengalami depresi di Indonesia yang berusia ≥ 15 tahun 

sebesar (6,1%). Kejadian depresi lebih tinggi terjadi di provinsi Sulawesi Tengah 

sebesar (12,3%) dan provinsi terendah di Jambi (1,8%), sedangkan di DKI Jakarta 

sebesar (6,0%). Dapat di lihat dari hasil diatas dari tahun 2013 hingga 2018, angka 

kejadian gangguan emosional pada remaja di Indonesia dengan usia ≥ 15 tahun 

UPN "VETERAN" JAKARTA



3 

 

 

 

terjadi peningkat yaitu sebanyak (3,8%). Sedangkan angka kejadian depresi 

dengan usia ≥ 15 tahun di DKI Jakarta sebesar (6,0%). 

Gejala-gejala dari depresi pada remaja menurut Stuart (2016) adalah prestasi 

di sekolah tidak baik dan konsentrasi menurun, lesu, suka murung, perubahan pola 

tidur dan pola makan dan merasa tidak berdaya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmayanti dan Rahmawati (2018) di dapatkan gejala depresi 

pada remaja ditandai dengan perasaan mudah tersinggung, tertekan, takut, tidak 

bersemangat, sedih, konflik dengan teman, dan konflik dengan keluarga . 

Selain itu perilaku pada remaja yang mengalami depresi juga berbeda. 

Mungkin sebelumnnya remaja senang bermain dengan teman-temannya atau 

menghabiskan waktu dengan teman-temannya, namun tiba-tiba menjadi lebih 

senang menyendiri, terlihat tampak murung atau melakukan hal-hal yang tidak 

penting (Haryanto, Hartati dan Siti, 2015). Maka dari itu hal-hal seperti ini yang 

harus diwaspadai orang tua, karena dampak yang terjadi dari depresi pada remaja 

yaitu harga diri rendah, mudah pesimis, mengisolasi diri, dan dampak yang lebih 

berisiko adalah pemikiran atau menimbulkan ide bunuh diri akibat dari depresi 

(Rahmayanti dan Rahmawati, 2018). 

Ide bunuh diri adalah rencana yang tersusun didalam pikiran untuk 

melakukan tindakan yang dipilihnya dalam mengakhiri hidup dengan segera. Ide 

bunuh diri dapat disebabkan oleh kehilangan cinta, pengaruh lingkungan, perasaan 

tidak berdaya, masalah akademis, dan masalah keluarga seperti perceraian dan 

meninggal Davison, dkk. (2006) dalam Pramana & Puspitadewi (2014). 

Secara demografis usaha dalam melakukan keinginan bunuh diri lebih pada 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki, namun yang berhasil dalam melakukan 

tindakan bunuh diri pada jenis kelamin laki-laki di banding jenis kelamin 

perempuan. Sehingga pada saat ide bunuh diri ini muncul secara ulang yang tanpa 

direncanakan atau direncanakan secara spesifik merupakan suatu situasi yang 

gawat, yang jika tidak dicegah atau di atasi secara cepat akan menimbulkan 

percobaan bunuh diri atau lebih parahnya hingga melakukan aksi bunuh diri 

(Captain, 2008). 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan 

(2015), melakukan survei pada siswa/i SMP dan SMA di seluruh provinsi di 
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Indonesia. Hasil survei 6% dari 650 responden menyatakan mempunyai keinginan 

bunuh diri dan di dominasi oleh perempuan. Dari hasil evaluasi remaja yang 

kurang perhatian, tekanan mental, merasa kesepian dan sendiri. Survei Kesehatan 

Global berbasis sekolah (2015) mengatakan bahwa 18,6% remaja di DKI Jakarta 

mempunyai keinginan bunuh diri, dengan remaja yang mengalami gangguan 

emosional sebesar 35% mempunyai ide bunuh diri dan remaja normal 14% 

mempunyai ide bunuh diri. Jadi berdasarkan hasil data di atas, dapat di lihat di 

DKI Jakarta remaja dengan gangguan emosional lebih berisiko memunculkan ide 

bunuh diri dibandingkan dengan remaja normal. 

Penelitian Pramana & Puspitadewi (2014) menyatakan bahwa hasil 

penelitiannya memiliki hubungan dari tingkat depresi dengan ide bunuh diri pada 

remaja. Sehingga apabila tingkat depresi pada siswa semakin tinggi maka muncul 

ide bunuh diri pada siswa juga semakin meningkat. 

Depresi itu sendiri merupakan gangguan emosional yang jika tidak dicegah 

dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakberdayaan, keputusasaan, 

harga diri rendah, isolasi sosial hingga dapat menimbulkan pemikiran untuk 

mengakhiri hidup. Selain itu ada juga fator-faktor terjadinya ide bunuh diri yaitu 

masalah keluarga, percintaan, tekanan psikologis, masalah di sekolah, konflik 

dengan teman, tekanan sosial dan takut akan masa depan (Pratiwi dan Undarwati, 

2014). Sehingga dalam menurunkan tingkat depresi dan angka kejadian ide bunuh 

diri pada remaja dibutuhkan sosok peran yang membantu dalam menangani 

masalah pada remaja. 

Pada posisi ini peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah dalam 

memberikan arahan dan menangani masalah–masalah siswa seperti adaptasi siswa 

dengan sekolah baru, teman, guru dan lingkungan. Dalam menangani masalah ini 

peran perawat jiwa juga dibutuhkan, seperti mekaniskme koping siswa, 

menangani masalah depresi, memberikan penyuluhan kesehatan jiwa seperti 

tingkat depresi, mencegah terjadinya ide bunuh diri dan melakukan hal-hal positif 

lainnya seperti melakukan olahraga atau mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di 

sekolah atau di luar sekolah. 

Pada 9 April 2019 telah dilakukan studi pendahuluan dengan mewawancarai 

siswa/i dari 10 siswa di dapatkan 2 siswa yang mempunyai ide bunuh diri yang 
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disebabkan oleh tekanan dari orang tua yang terlalu banyak keinginan serta orang 

tua yang suka bandingkan anaknya dengan orang lain sehingga dia merasa tidak 

percaya diri, tertekan dan tidak berguna. Dulu sempat memikirkan untuk 

melakukan bunuh diri dengan menyayat lengannya namun tidak terlaksana karena 

takut. Pada saat diwawancarai remaja tersebut tampak seperti remaja biasanya, 

bergabung dengan teman-teman lainnya, tampak ceria, tampak tidak ada 

kesedihan, namun pada saat berbicara remaja tersebut menyatakan kalau dirinya 

merasa tertekan karena terlalu banyak paksaan dari orangtuanya, jika hasil nilai 

rapotnya tidak memuaskan orang tuanya memarahinya dan selalu 

membandingkan dengan teman-teman lainnya yang hasilnya lebih memuaskan. 

Selain itu didapatkan hasil dari wawancara dengan guru BK di sekolah 

tersebut bahwa kondisi setiap siswa berbeda-beda di dalam sekolah. Untuk 

kondisi siswa kelas XI masalah yang sering muncul seperti bimbang dalam 

memilih perguruan tinggi dan pekerjaan jika sudah lulus nanti. Kondisi siswa 

kelas X masalah yang sering muncul seperti masalah pribadi seperti percintaan, 

konflik antar teman.  

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti tertarik dalam 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Depresi Dengan Ide 

Bunuh Diri Pada Remaja.” 

 

I.2 Rumusan Masalah Penelitian 

I.2.1 Identifikasi Masalah 

Remaja merupakan masa perkembangan yang terjadi di usia 12 hingga 20 

tahun, dimana dapat terjadi perubahan-perubahan baik fisik, psikis, kognitif dan 

emosional. Berbagai macam masalah mulai muncul pada usia remaja dan pada 

tahap ini remaja mulai adaptasi dengan berbagai masalah. Namun jika masalah 

yang dihadapi remaja tidak dapat terselesaikan akan membuat remaja tersebut 

tertekan, menimbulkan stres yang tinggi dan dapat berdampak pada terjadinya 

depresi pada remaja (Untari, Kanissa dan Muhammad, 2018). Ketika terjadinya 

depresi pada remaja tersebut berkelanjutan dan terjadi terus-menerus, membuat 

remaja tersebut akhirnya merasa putus asa, tidak berguna hingga menimbulkan 

dampak harga diri rendah, isolasi sosial hingga jika depresi tidak ditangani dengan 
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cepat akan berdampak pada pemikiran-penikiran negatif salah satunya pemikiran 

mengakhihri hidup atau ide bunuh diri. 

Studi pendahuluan yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti 

menyatakan bahwa dari 10 siswa terdapat 2 siswa mempunyai ide bunuh diri yang 

disebabkan karena tekanan dari orang tua yang terlalu banyak memiliki keinginan 

hingga menjadi beban bagi seorang anak. Jika yang diharapkan orang tua tidak 

sesuai harapan, kadang orang tua membandingkan kemampuan anaknya dengan 

orang lain sehingga membuat anak menjadi tidak percaya diri, merasa gagal 

hingga menimbulkan harga diri rendah. Dan jika perasaan itu berkelanjutan dan 

tidak cepat ditangani makan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik 

salah satunya pemikiran mengakhiri hidup. 

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah pada penelitian ini “Bagaimana 

Hubungan Tingkat Depresi Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Di SMA X 

Jakarta Timur?” 

 

I.2.2 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana gambaran karakteristik umur remaja di SMA X Jakarta 

Timur? 

b. Bagaimana gambaran karakteristik jenis kelamin remaja di SMA X 

Jakarta Timur? 

c. Bagaimana tingkat depresi pada remaja di SMA X Jakarta Timur? 

d. Bagaimana ide bunuh diri pada remaja di SMA X Jakarta Timur? 

e. Adakah hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri pada 

remaja di SMA X Jakarta Timur? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

“Untuk mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri 

pada remaja di SMA X Jakarta Timur.” 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 
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a. Mengidentifikasi gambaran karakteristik umur remaja di SMA X Jakarta 

Timur. 

b. Mengidentifikasi gambaran karakteristik jenis kelamin remaja di SMA X 

Jakarta Timur. 

c. Mengidentifikasi tingkat depresi pada remaja di SMA X Jakarta Timur. 

d. Mengidentifikasi ide bunuh diri pada remaja di SMA X Jakarta Timur. 

e. Menganalisis hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri pada 

remaja di SMA X Jakarta Timur. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Sekolah 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan kepada pihak 

sekolah sehingga dapat sebagai tambahan sumber informasi terkait tingkat depresi 

pada siswa/i di sekolah serta menghindari timbulnya ide bunuh diri pada siswa/i di 

sekolah. 

 

I.4.2. Bagi Tenaga Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini mampu sebagai sumber wawasan keilmuwan serta 

penambah materi tenaga pendidikan dalam menangani masalah pada remaja 

tentang tingkat depresi dan dapat membimbing remaja dalam menangani masalah 

tersebut serta mencegah terjadinya kasus bunuh diri pada remaja. 

 

I.4.3. Bagi Remaja 

Diharapkan para remaja dapat lebih mengontrol emosi dan tingkat depresi 

serta mampu melakukan hal-hal yang positif untuk menghindari terjadinya 

pemikiran untuk bunuh diri. 

 

I.4.4. Bagi Profesi Keperawatan 

Diharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan wawasan keilmuwan 

serta ilmu pengetahuan dalam bidang profesi keperawatan khususnya keperawatan 

jiwa tentang kesehatan mental remaja terkait depresi dan pencegahan dampak-

dampak dari depresi salah satunya ide bunuh diri pada remaja. 
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I.4.5. Bagi Peneliti Keperawatan 

Diharapkan hasil dalam penelitian ini mampu sebagai landasan dalam 

penelitian selanjutnya dengan keterkaitan dengan tingkat depresi atau ide bunuh 

diri yang tejadi pada remaja. 
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