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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Wilayah 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan 

formal yang memiliki dua gedung. Gedung unit satu merupakan gedung induk 

yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No. 41 Yogyakarta. Gedung unit 

dua berada di Gang Onteseno. Gedung ini menjadi tempat pembelajaran yang 

membutuhkan praktek. Gedung ini terdapat lapangan futsal dan lapangan 

basket.  

SMA Muhammdiyah 7 Yogyakarta memiliki layanan BK (bimbingan 

konseling). Tugas dari guru BK yaitu melakukan orientasi kepada siswa dan 

wali siswa, memberikan layanan bimbingan belajar, dan memberikan layanan 

konseling perorangan. Layanan BK di SMA Muhammdiyah 7 Yogyakarta sudah 

berjalan dengan baik. Pelaksanaan layanan BK pada tiap kelas dilaksanakan 

setiap satu kali seminggu dalam satu jam pelajaran. 

B.  Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan 

dalam jenis kelamin, usia remaja dan ibu, pendidikan ibu, jenis 

pekerjaan ibu, dan riwayat bekerja ibu. Karakteristik responden dapat 
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dideskripsikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden  

Karakteristik responden 

Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 81 69,2 

Perempuan 36 30,8 

Total 117 100 

Usia remaja   

15-17 105 89,7 

18-22 12 10,3 

Total 117 100 

Usia ibu   

26-35 7 6,0 

36-45 82 70,1 

46-55 27 23,0 

56-65 1 0,9 

Total 117 100 

Pendidikan ibu   

SD 4 3,4 

SMP 8 6,8 

SMA 64 54,7 

D3 15 12,8 

S1 24 20,5 

S2 2 1,7 

Total 117 100 

Pekerjaan   

Ibu rumah tangga 54 46,2 

PNS 19 16,1 

Wirausaha 16 13,7 

Swasta 27 23,1 

Petani 1 0,9 

Total 117 100 

Riwayat bekerja   

>10 tahun 64 54,7 

<10 tahun 53 45,3 

Total 117 100 

Sumber: Data primer 2017 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah laki-laki 

sebesar 81 responden (69,2%). Karakteristik responden berdasarkan usia 

remaja yang terbanyak adalah rentang usia 15-17 tahun sebesar 105 

responden (89,7%). Karakteristik responden berdasarkan usia ibu yang 

terbanyak adalah rentang usia 36-45 tahun sebesar 82 responden 

(70,1%). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan ibu yang 

terbanyak adalah SMA sebesar 64 responden (54,7%). Karakteristik 

responden berdasarkan jenis pekerjaan ibu yang terbanyak adalah ibu 

rumah tangga sebesar 54 responden (46,2%). Karakteristik responden 

berdasarkan riwayat bekerja ibu yang terbanyak adalah >10 tahun 

sebesar 64 responden (54,7%). 

b. Gambaran Status Bekerja Ibu pada Remaja di SMA Muhammdiyah 7 

Yogyakarta 

4.2 Distribusi frekuensi status bekerja ibu pada remaja di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta (n=117) 

Status Bekerja Jumlah (n) Persentase (%) 

Bekerja 64 54,7 

Tidak bekerja 53 45,3 

Total 117 100 

Sumber: Data Primer 2017 

  Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa status bekerja ibu 

yang terbanyak adalah ibu yang bekerja sebesar 64 responden (54,7%).  
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c. Gambaran Tingkat Depresi pada Remaja SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta 

Tingkat depresi dihitung menggunakan skala Beck Depression 

Inventory (BDI). Terdapat 21 kategori gejala depresi, di mana 

masing-masing kategori terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan ini disusun 

berjenjang, merefleksikan beratnya simtom dari netral sampai terberat 

dengan nilai 0-3. Tingkat depresi dibagi menjadi empat sesuai dengan 

jumlah skor yang diperoleh. Depresi berat jika memperoleh skor 30-63, 

depresi sedang jika memperoleh skor 17-29, depresi ringan jika 

memperoleh skor 10-16, dan tidak depresi jika memperoleh skor 0-9. 

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi tingkat depresi pada remaja di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta (n=117) 

Tingkat Depresi Jumlah (n) Persentase (%) 

Normal 76 65,0 

Ringan  26 22,2 

Sedang 11 9,4 

Berat 4 3,4 

Total 117 100 

Sumber: Data primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat depresi 

yang terbanyak adalah normal sebesar 76 responden (65,0%). 
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2. Analisis Bivariat  

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Status Bekerja Ibu dengan Tingkat Depresi pada 

Remaja di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta (n=117) 

 

 

 

Berdasarkan tabel korelasi antara status bekerja ibu dengan tingkat 

depresi pada remaja diperoleh nilai signifikansi sebesar p=0,315 (p>0,05), 

hal ini memiliki makna H0 diterima yang berarti tidak ada hubungan antara 

status bekerja ibu dengan tingkat depresi pada remaja di SMA 

Muhammdiyah 7 Yogyakarta. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis kelamin 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden 

yang terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki 

(69,2%). Hal ini terjadi karena jumlah responden pada penelitian ini 

didominasi oleh remaja laki-laki. Meskipun jumlah terbanyak 

terdapat pada siswa laki-laki, hal ini tidak berarti kejadian depresi 

terbanyak juga terjadi pada siswa dengan jenis kelamin laki-laki. 

Menurut Kaplan dan Saddock dalam Vianti (2016) kejadian depresi 

lebih beresiko terjadi pada perempuan yang dikarenakan adanya 

Status Bekerja 
Tingkat Depresi 

Uji 

Lamda 

p-value 

0,315 

Nomal Ringan Sedang Berat Total 

Bekerja 43 13 7 1 64 

Tidak Bekerja 33 13 4 3 53 

Total 76 26 11 4 117 
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perubahan hormon pada perempuan. Hal ini selaras dengan 

penelitian Feliza (2015) yang menyatakan bahwa 61,2% remaja 

perempuan mengalami depresi. Faktor lain yang menjadikan 

perempuan lebih beresiko mengalami depresi yaitu karena remaja 

perempuan lebih sering mengkhayalkan romantika kehidupan (Ali 

& Asori), sehingga ketika khayalan tidak sesuai dengan 

intepretasinya remaja perempuan cenderung merasa tidak berdaya 

dan hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya depresi pada remaja 

(Cynthia & Zulkaida, 2009).     

b. Usia remaja 

Berdasarkan tabel 4.1, usia remaja terbanyak berada pada 

rentang 15-17 tahun (89,7%). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Hankin (2006) peningkatan depresi terjadi sebesar enam kali 

lipat dari usia 15 tahun sebesar 3% dan meningkat menjadi 17% 

pada usia 18 tahun.  

Gangguan depresi sangat rentan dialami oleh remaja 

pertengahan. Depresi pada remaja dapat dipicu karena 

kejadian-kejadian yang seringkali berhubungan dengan masalah 

pribadi dan konflik keluarga (Lia, dkk.,2015). Remaja yang 

mengalami depresi akan mengalami apatis dan menyalahkan diri 

sendiri sehingga enggan untuk mencari pertolongan (Saftarai, 2012). 

Kurangnya dukungan sosial dari teman sebaya serta keluarga juga 
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dapat memicu munculnya kondisi depresi pada remaja (Lia, dkk., 

2015).  

c. Pendidikan ibu 

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan ibu yang terbanyak adalah SMA sebesar 64 responden 

(54,7%). Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu merupakan aspek 

yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian pola asuh yang baik 

terhadap remaja. Tingkat pendidikan SMA atau lebih akan lebih 

mudah untuk menerima informasi dari luar serta dapat 

meningkatkan pengetahuannya dalam mendidik anak. Sangat 

penting untuk ibu untuk menjadi orang tua yang mampu 

memberikan inspirasi dan motivasi kepada anaknya untuk meraih 

tonggak pencapaian kesuksesan tertinggi dalam hidup mereka 

(Utina, dkk., 2012). 

2. Gambaran Status Bekerja Ibu pada Remaja di SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta 

Berdasarkan tabel 4.2, status bekerja ibu yang terbanyak adalah 

ibu yang bekerja sebesar 64 responden (54,7%). Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Anggraeni, dkk. (2012), yang menyatkan bahwa 80% 

perempuan yang sudah berumah tangga memilih untuk bekerja. Ada 

beberapa alasan seorang ibu memilih untuk bekerja diantaranya untuk 

menopang kebutuhan pribadi maupun keluarga, agar dapat membeli 
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perlengkapan nsuami untuk melanjutkan pendidikan, untuk biaya 

pendidikan anak, serta untuk tabungan di hari tua. Ibu yang bekerja akan 

memberikan dampak positif yaitu terjadi peningkatan ketersediaan 

kebutuhan dalam keluarga, namun disamping adanya dampak positif 

juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari ibu yang bekerja 

yakni diantaranya ibu lama berada diluar rumah, kurang memenuhi 

kebutuhan anak, kurang memberi kasih sayang, perhatian, dan intervensi 

pada anak (Azizah & Elis, 2012), namun menurut Santrik (2007) ibu 

yang memilih untuk berkerja pun dapat mengurus anak dengan baik 

karena menurut Idris (2013) poin penting dari seorang ibu bekerja dalah 

kepandaian seorang ibu dalam mengatur waktu. Hal ini dapat membuat 

keluarga tetap terurus walaupun seorang ibu memiliki tanggung jawab 

di luar rumah.  

Keluarga dengan anak remaja memilki beberapa tugas 

perkembangan diantaranya memberikan kebebasan yang bertanggung 

jawab dan seimbang, memelihara komunikasi terbuka, dan 

mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga 

untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga 

(Setyawan, 2012). Dilihat dari tugasnya untuk dapat memenihi tugas 

perkembangan ini maka penting untuk dibangunnya hubungan peran 

yang baik anatara orang tua dan anak khususnya ibu dan anak. 

hubungan atau peranan orang tua dalam mengurus anak, khususnya ibu 
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pada remaja diantanya mempunyai sifat saling membuka diri untuk 

bertukar pikiran atau sharing. Hal ini dilakukan selayaknya teman 

sebaya. Namun, terkadang kehidupan menuntut seorang ibu untuk 

membantu perekonomian keluarga (siapa, tahun). Keadaan ini akan 

memberikan dampak yang kurang terhadap pertumbuhan kepribadian 

remja (Idris, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian Idris (2013) yang 

menyatakan bahwa 28% anak dengan ibu yang bekerja memilki perilaku 

yang buruk dalam hal kepribadiannya dibandingkan dengan remaja yang 

memiliki ibu yang tidak bekerja sebesar 2%. 

3. Gambaran Tingkat Depresi pada Remaja di SMA Muhammdiyah 7 

Yogyakarta 

 Berdasarkan tabel 4.3, sebagian besar remaja tidak mengalami 

depresi (65,0%). Hasil ini selaras dengan penelitian Purnomo dan 

Supratman (2011) yang menyatakan bahwa 55,4% remaja tidak 

mengalami depresi. Penelitian yang lain juga menunjukan hasil yang 

sama, dimana 87,5 % remaja SMA mengalami depresi ringan.  

Depresi adalah suatu masa terganggunya fungsi manusia yang 

berkaitan dengan alam perasaan yang sedih, gangguan mood. Depresi 

pada remaja dapat dapat terjadi karena remaja cenderung 

memperhatikan citra tubuh, rentan mengalami peristiwa yang pedih 

dengan stress, mengalami tekanan dalam menyesuaikan diri dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Banyak faktor yang menyebabkan 
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terjadinya depresi. Menurut Santrock (2003) salah satu faktor yang 

menyebabkan depresi pada remaja adalah hubungan anak dengan orang 

tua. Ikatan ibu dan anak yang tidak memberikan rasa aman, tidak adanya 

cinta dan kasih sayang dalam pengasuhan anak karena ibu tidak 

melakukan komunikasi yang baik untuk menyampaikan bentuk kasih 

sayangnya, sehingga dapat membuat set kognitif negatif pada remaja 

(Santrock, 2003). Ibu yang bekerja tidak sepenuhnya memberikan waktu 

kepada keluarga dikarenakan sebgaian waktu berada di temoat kerja. 

Hal ini menyebabkan ibu kurang dalam memenuhi kebutuhan anak, 

kurang memberi kasih sayang, perhatian, dan intervensi pada anak 

(Azizah & Elis, 2012). Keadaan ini dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya depresi, walaupun bukan sebagai faktor utama.  

Menurut Rosdahl dan Kowalski (2014), remaja pertengahan 

ditandai dengan introspeksi dan fluktuasi dalam kepercayaan diri remaja 

tersebut. Imaturasi pada remaja sering mengakibatkan remaja tersebut 

menarik diri, bersikap agresif, atau membangkang. Remaja yakin bahwa 

saran yang diberikan merupakan upaya untuk mengendalikan mereka. 

Hal ini yang membuat permasalahan atau tingkah laku maladaptif pada 

remaja apabila tidak dapat mengontrol perilaku tersebut, salah satu 

perilaku maladaptif pada remaja adalah muculnya sikap depresi.  
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4. Hubungan Status Bekerja Ibu dengan Tingkat Depresi pada Remaja di 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 

Berdasarkan hasil uji Lamda menunjukkan nilai signifikansi 

p>0,05 yaitu dengan nilai p=0,315, artinya dalam penelitian ini tidak 

ada hubungan yang signifikan antara status bekerja ibu dengan tingkat 

depresi pada remaja di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, namun jika 

dilihat secara rinci masih ada beberapa remaja yang mengalami depresi 

walaupun dalam tingkatan ringan dan terjadi baik pada anak dengan ibu 

bekerja maupun anak dengan ibu tidak bekerja.  

Peneliti menemukan bahwa tidak ada hubungan antara status 

bekerja ibu dengan tingkat depresi pada remaja di SMA Muhammadiyah 

7 Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena tidak hanya status bekerja ibu 

yang dapat mempengaruhi terjadinya depresi pada remaja maupun secara 

umum. Menurut Kaplan, dkk. (2010) faktor yang mempengaruhi 

terjadinya depresi pada remaja adalah faktor biologi dan psikososial, 

sementara menurut Mardiya (2011) salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya depresi yaitu faktor genetik yang tidak dapat dijelaskan oleh 

peneliti. 

Dilihat dari faktor psikososial, depresi pada remaja dapat terjadi 

karena adanya pengaruh lingkungan seperti putus hubungan dengan 

pacar, kematian orang tua atau sahabat, kegagalan di sekolah, bulliying, 

dan lain sebagainya, disisi lain ciri dari remaja adalah lebih 
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mendengarkan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua. Hal ini 

menjadikan remaja lebih fokus dengan fungsi pertemannya dan kurang 

memperdulikan peran orang tua dalam pemberian asuhan, dalam hal ini 

status bekerja ibu (Idris, 2013).  

Teman sebaya merupakan sumber referensi utama bagi remaja 

dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup. Teman 

sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang 

remaja tentang perilakunya (Jahja, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa 

teman sebaya dianggap lebih bisa mengerti dan memahami kondisi yang 

sedang dialami oleh remaja, sehingga remaja lebih senang dan terbuka 

untuk berdiskusi tentang masalah pribadi dengan teman sebayanya 

tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Ningsih, dkk. (2014) 

menyatakan bahwa remaja memiliki kebutuhan untuk diterima oleh 

teman sebayanya, akibatnya remaja akan merasa senang jika dapat 

diterima dan sebaliknya akan merasa sangat tertekan jika dikeluarkan 

atau diremehkan oleh teman sebayanya.  

Remaja usia sekolah pada umumnya memiliki tanggung jawab 

untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai akademik. Namun tidak 

semua remaja dapat memiliki kemampuan untuk mempertahankan hal 

tersebut. Banyak stressor yang dialami remaja seperti tugas sekolah, 

ujian, dan lain-lain. Hal ini didukung oleh penelitian Nasution (2007), 

tekanan dalam masalah akademik cenderung tinggi dalam dua tahun 
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terakhir di sekolah. Keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan 

keberhasilan dalam bidang olahraga, di mana remaja akan berusaha 

untuk tidak gagal dan dapat menyebabkan depresi pada remaja tersebut. 

Faktor selanjutnya adalah bulliying. Remaja sering mendapatkan 

perilaku kekerasan dari guru, teman sekelas, dan kakak kelas. Perilaku 

kekerasaan tersebut disebut juga dengan bulliying. Bulliying dapat 

berbentuk verbal dan non-verbal. Bulliying merupakan stressor yang 

dapat menganacam psikologi remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Owusu, dkk. (2011) menunjukkan hasil bahwa 

subjek yang mengalami bulliying pada satu bulan terakhir merasakan 

kesepian, kecemasan, hingga mempengaruhi pola tidur, melaporkan 

gejala-gejala depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri yang 

lebih besar daripada yang tidak mengalami bulliying. 

Berkencan menjadi isu yang sangat penting selama masa remaja. 

Banyak orang pertama kali memiliki pacar pada periode ini. Cinta 

pertama menimbulkan perasaan yang rumit. Putus cinta dengan pacar 

pertama dapat membuat emosi remaja sulit untuk dikendalikan (Roshdal, 

2014). 

Konflik di kalangan remaja sudah menjadi fenomena umum di 

masyarakat. Konflik remaja merupakan pertentangan yang dapat 

berbentuk fisik dan non fisik. Terdapat penelitian yang menyatakan 

bahwa remaja yang menderita depresi, kesepian, dan harga diri yang 
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rendah sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial. Sering timbul 

permusuhan antar teman sebaya pada remaja dapat meningkatkan depresi 

dari waktu ke waktu (Anwar, 2015). 

Faktor-faktor di atas yang kemudian peneliti anggap sebagai 

faktor menyebabkan terjadinya depresi pada remaja, karena jika dilhat 

pada tabel 4.4 di mana masih terdapat beberapa siswa yang mengalami 

depresi walaupun sebagan besar pada tingkatan depresi ringan. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa 

status bekerja tidak berhubungan dengan tingkat depresi remaja, 

dikarenakan ada faktor lain yang memiliki hubungan dengan tingkat 

depresi diantarnya masalah dengan teman sebaya, putus dengan pacar 

dan bullying.  

D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

Belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan status 

bekerja ibu dengan tingkat depresi pada remaja. 

2. Kelemahan Penelitian 

a. Peneliti tidak mendapatkan responden yang diinginkan oleh peneliti 

sehingga harus mengganti metode penelitian. 

b. Tidak melebihkan jumlah reponden sebagai antisipasi responden 

yang dropout. 


