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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penduduk remaja merupakan bagian berskala kecil dari penduduk dunia 

namun memiliki sumbangan teramat besar bagi perkembangan dunia. World 

Health Organization (WHO) (2014) menyatakan bahwa penduduk remaja di 

dunia berjumlah 1,2 miliyar. Jumlah penduduk Indonesia saat ini di atas 213 

juta, 30% di antaranya adalah remaja (Saftari, 2012). 

Remaja berasal dari bahasa Latin adolesence yang berati tumbuh 

menjadi dewasa. Remaja adalah suatu tahap perkembangan antara masa 

anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan perbahan-perubahan fisik 

serta perkembangan kognitif dan sosial (Desmita, 2008). Usia 12 hingga 21 

tahun merupakan batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli. 

Rentang usia remaja dibedakan menjadi tiga, yaitu 12-15 tahun merupakan 

masa remaja awal, 15-18 tahun merupakan masa remaja pertengahan dan 18-21 

tahun adalah masa remaja akhir (Tujuwale, dkk., 2016). 

Masa perkembangan menuju dewasa, remaja akan mendapatkan beban 

dan tanggung jawab. Adanya tugas-tugas dan tanggung jawab tersebut 

membuat remaja merasakan ada beban yang berat dalam kehidupannya. 

Pertumbuhan fisik remaja akan diikuti oleh adanya gejolak dan permasalahan 

baik secara medis maupun psikososial. Gejolak dan permasalahan ini 

disebabkan oleh kondisi remaja yang sedang mencari jati diri sehingga 
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membuat dirinya labil dan emosional dan bahkan dapat membuat frustasi dan 

depresi (Sofia, 2011). 

WHO menyatakan bahwa depresi akan menjadi penyebab kematian 

kedua setelah kardiovaskuler pada tahun 2020. Depresi diartikan sebagai suatu 

pengalaman yang menyakitkan, perasaan tidak ada harapan lagi yang ditandai 

dengan afek disforik (kehilangan kegembiraan) disertai dengan gejala-gejala 

lain, seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan (Lubis, 2009). 

Depresi adalah gangguan alam perasaan disertai komponen psikologi dan 

komponen somatik akibat kesedihan yang panjang (Prabowo, 2014).    

Manusia dalam kehidupannya pasti suatu saat akan merasakan perasaan 

sedih, kecewa, duka dan cita. Depresi dapat dikatakan sebagai depresi normal 

dan abnormal. Perbedaan depresi normal dan abnormal yaitu ketika depresi itu 

dapat ditangani dengan koping adaptif dan membutuhkan waktu yang sebentar, 

akan tetapi ketika depresi membutuhkan waktu yang lama dan individu tidak 

sembuh serta tidak dapat melepaskan diri dari depresi, maka perlu diperhatikan 

bahwa depresi itu abnormal. Depresi dapat dialami oleh siapapun termasuk 

remaja. (Semiun, 2006). 

Sebuah penelitian mendapatkan, mereka yang berusia 16 tahun paling 

banyak mengalami stressor paling tinggi dibandingkan dengan umur lainnya 

(67,9%), kemudian pada usia 15 tahun (63,9%), dan usia 17 tahun (56,8%). 

Depresi rata-rata meningkat pada usia 15 tahun sampai 17 tahun, dan akan 

sedikit menurun pada usia 18 tahun. (Asmika dan Handayani, 2008).   
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Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukan 

gejala-gejala seperti sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering 

melamun di kelas/rumah, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, kurang 

tidur atau tidur berlebih, serasa rendah diri, sulit berkonsenterasi dan 

mengambil keputusan. Remaja dengan gejala-gejala depresi akan membuat 

kreativitas dan motivasi belajar menurun sehingga menimbulkan kesulitan 

belajar dan prestasi menurun dari hari ke hari (Mardiya, 2011). 

Keluarga merupakan tempat didapatkannya perhatian, kehangatan, serta 

kasih sayang sehingga remaja memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan 

bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Ibu adalah sosok yang berperan 

sebagai pembimbing dan pendidik anaknya serta sangat menentukan 

perkembangan dan pertumbuhan seorang remaja (Idris, 2013).  

Di zaman modern ini seorang wanita selain sebagai ibu rumah tangga 

banyak juga yang berkarir dengan bekerja diluar rumah membantu suami 

mencari nafkah. Kurang lebih waktu ibu di luar rumah adalah 8 jam, sehingga 

waktu yang dimiliki ibu untuk menemani anak hanya pagi hari sebelum 

berangkat bekerja dan malam hari setelah pulang bekerja (Idris, 2013). 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa 

jumlah ibu bekerja di Indonesia saat ini cukup besar. Pada tahun 2012, jumlah 

pekerja wanita di Indonesia mencapai 46,51 juta jiwa dan terjadi peningkatan 

jumlah pekerja wanita mencapai 46, 80 juta jiwa pada tahun 2013. Sekitar 32, 17 

juta jiwa berada dalam usia produktif.  
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Ibu tidak bekerja di luar rumah adalah murni ibu yang hanya mengerjakan 

pekerjaan rumah saja, sehingga memiliki banyak waktu dan memiliki 

kesempatan untuk berkumpul bersama anak-anaknya. Ibu tidak bekerja juga 

tidak diburu-buru waktu seperti halnya ibu bekerja. Seorang ibu harus menjadi 

model tingkah laku yang baik, pembimbing dalam pemecahan masalah, serta 

menjadi sumber informasi yang baik sehingga anak dapat terhindar dari depresi 

(Idris, 2013). 

Alasan peneliti memilih SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta adalah 

karena ingin melanjutkan penelitian oleh Seftiana Saftari (2012) mengenai 

depresi dengan judul Hubungan Antara Sikap Over Protective Orang Tua 

dengan Tingkat Depresi pada Remaja SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta, di 

mana 19 responden mengalami depresi normal, 20 responden mengalami 

depresi ringan, 15 responden mengalami depresi sedang, dan 4 responden 

mengalami depresi berat. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan variabel 

yang berbeda yaitu status bekeja ibu. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta, data dari staff tata usaha SMA Muahammadiyah 

Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah siswa aktif adalah sebanyak 421 siswa. 

Hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling (BK) menyebutkan bahwa 

ada beberapa siswa yang terlihat murung, sering menyendiri dan kesulitan 

dalam belajar.  

Pada survey tersebut peneliti menanyakan kepada 3 siswa yang 
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memiliki ibu bekerja dan 3 siswa yang memiliki ibu tidak bekerja. Hasil 

menunjukkan bahwa siswa yang memiliki ibu bekerja merasa kehilangan sosok 

seorang ibu serta sering murung sebanyak 2 siswa, sedangkan siswa yang 

memiliki ibu tidak bekerja jarang terlihat murung. 

Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan peneltian dengan judul “Hubungan Status Bekerja Ibu 

dengan Tingkat Depresi pada Remaja di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah  

yaitu Bagaimana hubungan status bekerja ibu dengan tingkat depresi pada 

remaja di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana hubungan satus bekerja ibu dengan tingkat 

depresi pada remaja di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengtahui karakteristik responden (jenis kelamin, usia remaja, 

usia ibu, dan pendidikan ibu) 

b. Untuk mengetahui gambaran status bekerja ibu 

c. Untuk mengetahui tingkat depresi pada remaja 

d. Untuk mengetahui hubungan status bekerja ibu dengan depresi remaja. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Bagi Remaja 

a. Remaja dapat mengetahui tingkat depresi. 

b. Remaja dapat mengenali tanda dan gejala depresi sehingga mampu 

mencegah dan menangani depresi. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

a. Diharapkan petugas kesehatan dapat menambah wawasan agar lebih 

mewaspadai penyebab depresi pada remaja. 

b. Melalui penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan dalam 

mengedukasi remaja mengenai tingkat depresi. 

3. Bagi Peneliti 

a. Hasil penelitian dapat menjadi informasi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai 

tingkat depresi pada remaja. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Didik dan Supratman (2011) yang berjudul 

Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Tingkat Depresi pada Siswa dan Siswi 

di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan 

siswi kelas XI sebanyak 173 orang. Pengolahan data menggunakan uji Chi 

Kuadrat (X
2
) untuk menguji hipotesis. Metode pengambilan sampel 
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menggunakan simple random sampling. Analisis multivariate yang 

digunakan dalam analisis data ini adalah uji regresi logistic. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua masuk dalam 

kategori baik sebanyak 51,7%. Perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada variabel independennya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Seftiana Saftari (2012) yang berjudul 

Hubungan antara Sikap Over Protective Orang Tua dengan Tingkat Depresi 

pada Remaja Sekolah Menengah Umum Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dan menggunakan 

teknik simple random sampling. Hasil penelitian dengan menggunakan uji 

spearman correlation yaitu sebesar 0,736 menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan searah. Probabilitas (sig) 0,030 (<0,05), maka 

hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Perbedaan dengan penelitian 

ini terletak pada variabel independen. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arinny Tujuwale, dkk. (2016) yang berjudul 

Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Depresi pada Siswa Kelas 

X di SMA Negeri 1 Amurang. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif korelasi dengan rancangan cross sectional. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu quota sampling yang berjumlah 91 sampel. 

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pearson Chi-Square test. 

Hasil dari penelitian ini yaitu diperolej nilai p=0,003 yakni lebih kecil 

dibandingkan α (0,05) dan disimpulkan terdapat hubungan pola asuh orang 
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tua dengan tingkat depresi pada remaja di SMA Negeri 1 Amurung. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independennya.


