
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Depresi merupakan penyakit yang cukup mengganggu kehidupan. 

Saat ini, diperkirakan ratusan juta jiwa di dunia menderita depresi. Depresi 

dapat terjadi pada semua usia, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. 

Gangguan ini dapat menimbulkan penderitaan yang berat (Soetjiningsih, 

2007).  

Gangguan depresi adalah salah satu jenis gangguan jiwa yang paling 

sering terjadi. Prevalensi gangguan depresi pada populasi dunia adalah 3-8 % 

dengan 50% kasus terjadi pada usia produktif yaitu 20-50 tahun. World 

Health Organization (WHO) tahun 2001 menyatakan bahwa gangguan 

depresi berada pada urutan keempat penyakit di dunia. Gangguan depresi 

mengenai sekitar 20% wanita dan 12% laki-laki pada suatu waktu dalam 

kehidupan. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penderita gangguan depresi 

semakin meningkat dan akan menempati urutan kedua penyakit di dunia 

(Depkes RI, 2007).  

Sejak 20 tahun terakhir ini, banyak penelitian mengenai depresi masa 

anak dan remaja dikembangkan karena tuntutan masyarakat yang 

menginginkan supaya orang tua dan dokter umum dapat melakukan deteksi 

dini dari gangguan depresi. Depresi juga dapat mengurangi potensi dan 

prestasi anak di sekolah (Soetjiningsih, 2007). Dalam hal ini pertumbuhan 

dan perkembangan seorang anak, membutuhkan uluran tangan dari orang 

tuanya. Orang tualah yang paling bertanggungjawab dalam 

memperkembangkan keseluruhan eksistensi anak, termasuk kebutuhan-

kebutuhan psikis, sehingga anak dapat tumbuh harmonis dan matang 

(Gunarsa, 2000). 

Meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

seorang  anak,  orang  tua  tetap  memegang  peranan  yang  sangat  dominan.  
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Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam  surat At-Tahrim 

ayat 6:  

 

 اسُـكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّـْ وَأَهْلِي كُمْـَ ا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسـيَا أيُّھَ

ارَةُ عَلَيْھَا مَالئِكَةٌ غِالظٌ شِدَادٌ اليَعْصُونَ اهللا مَا أَمَرَهُمْ ـوَالْحِجَ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُوْنَ   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahakan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang dikerjakan. 

 

Setiap  orang  tua  pasti menginginkan  keberhasilan  dalam  pendidikan  

anak-anaknya. Keberhasilan tersebut tentunya tidak akan dapat terwujud 

tanpa adanya usaha dan peran dari orang tua itu sendiri. Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:     

 

الفِطْرَةِ وَاِنَّمَا اَبَوَاہُ يُھَوِّدَانِھِ اَوْيُنَصِّرَانِھِ  يُوْلَدُ عَلَى مَوْلُوْدٍ كُلُّ

﴾رواہ البخارى﴿ ۰اَوْمَجِّسَانِھِ  

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah (suci dari 

dosa), maka kedua orang tuanyalah yang meyahudikan, 

menasranikan atau memajusikannya (Hadist diriwayatkan Bukhari). 

 

Hadis  tersebut mengandung pengertian bahwa orang tua mempunyai peranan 

yang  sangat  penting  terhadap  pembentukan  kepribadian  anak  serta 

memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikannya. 

Dalam hal ini, orang tua mempunyai waktu yang banyak untuk 

meluangkan sikap dan perlakuan yang baik terhadap anak di rumah, 

diantaranya memberikan curahan kasih sayang secara langsung dari orang 
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tua, orang tua mendengar keluhan/pendapat anak dengan mudah, penerapan 

disiplin yang tidak keras dari orang tua, menjalin kebersamaan (kerjasama 

antara orang tua dan anak) (Yusuf, 2008). 

Sedangkan kehidupan asrama sangat berbeda dengan dirumah. 

Perbedaan tersebut dapat diperhatikan dari berbagai perubahan dalam 

kehidupannya, baik dalam tata cara bergaul, tidak bersama orang tua, 

kurangnya kasih sayang orang tua, pola dan jenis makanan, bahasa untuk 

komunikasi serta tata cara kehidupan secara menyeluruh. Berbagai perubahan 

itu sering menimbulkan frustasi, stres dan depresi (Gunarsa, 2000; Yusuf, 

2008).  

Siswa yang tinggal di asrama menghadapi perubahan-perubahan dan 

tuntutan-tuntutan baru. Perubahan tersebut merupakan adanya lingkungan 

teman baru, aturan-aturan di asrama, serta perubahan lain sebagai akibat jauh 

dari orang tua. Sementara tuntutan yang harus dihadapi siswa adalah tuntutan 

dalam bidang akademik, kemandirian, dan tanggung jawab (Wijaya, 2007).  

Dari uraian tersebut diatas, penulis ingin mengadakan penelitian 

tentang perbedaan tingkat depresi antara laki-laki yang tinggal di asrama, dan 

laki-laki yang tinggal bersama orang tua. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah, apakah ada perbedaan tingkat depresi antara laki-laki 

yang tinggal di asrama dengan laki-laki yang tinggal bersama orang tua pada 

siswa kelas II SMA MTA Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk membuktikan adanya perbedaan tingkat depresi antara laki-laki 

yang tinggal di asrama dengan laki-laki yang tinggal bersama orang tua. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat mengetahui perbedaan tingkat depresi antara laki-laki yang 

tinggal di asrama dan laki-laki yang tinggal bersama orang tua. Hal tersebut 

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya psikiatri tentang 

tingkat depresi laki-laki yang tinggal di asrama dan laki-laki yang tinggal 

bersama orang tua pada siswa kelas II SMA MTA Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan mengetahui perbedaan tingkat depresi antara laki-laki yang 

tinggal di asrama dengan laki-laki yang tinggal bersama orang tua, maka 

dapat melakukan arahan tindakan untuk mengurangi depresi pada siswa dan 

dapat dilakukan tindakan seperlunya dalam bentuk saran dan nasehat 

sebagai preventif maupun kuratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


