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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Corona Virus 2019 pertama kali muncul di Wuhan yang mengakibatkan banyak 

kasus kematian hingga sekarang. Awalnya penyakit ini masuk dalam golongan 

penyakit pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui (Rothan & Byrareddy, 

2020) . Pasien yang telah dirawat secara epidemiologis didiagnosis menderita 

pneumonia yang terus bertambah hingga penelitian menunjukkan penemuan 

corona virus disease 2019 (Dai, 2020).  Pada awal Januari 2020 pasien yang telah 

dirawat di rumah sakit memiliki hasil laboratorium COVID-19, pasien ini diduga 

terinfeksi di rumah sakit tersebut dan secara signifikan menyebar ke sebagian 

besar daratan China. Akhir Januari beberapa negara melaporkan kasus serupa 

sehingga menjadi virus pandemi yang mampu mempengaruhi kehidupan banyak 

orang (Iqbal & Rizqulloh, 2020) sampai diputuskannya darurat kesehatan 

masyarakat oleh World Health Organization (WHO) pada 30 Januari 2020.  

 

Pandemi COVID-19 menyebar lebih cepat dibandingkan SARS, virus ini bersifat 

akut dan dapat menular melalui kontak langsung atau melalui doplet yang keluar 

dari tubuh orang yang terinfeksi seperti ketika bersin atau batuk  (Rothan & 

Byrareddy, 2020). Penderita virus ini akan mengalami kesakitan bahkan kematian. 

Pada bulan Maret 2020 sekitar 80.963 orang di China telah tertular 4.492 

diantaranya mengalami sakit parah dan 3.162 telah meninggal dunia (Tang et al., 

2020). Menurut WHO pada awal Oktober secara global orang yang terkonfirmasi 

terinfeksi COVID-19 sebanyak 38.619.674 dengan angka kematian mencapai 

1.093.522. Sedangkan di Indonesia orang yang terkonfirmasi mencapai 349.160 

orang dan sebanyak 12.268 meninggal dunia. Hampir seluruh wilayah Indonesia 

terdapat pasien yang terkonfirmasi COVID-19, begitu juga di wilayah jawa 

tengah pada bulan Mei pernah menempati posisi ke-5 dengan jumlah kasus 

mencapai 1.434,  dan 97 diantaranya meninggal dunia. Kasus diperkirakan akan 
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terus bertambah hingga menemukan pengobatan yang mampu menghambat 

penularan virus tersebut (Sulistiani, 2020).  

 

Standar penanganan penyebaran COVID-19 setiap negara berbeda-beda 

tergantung kondisi masing-masing negara. Eropa menerapkan status Lockdown, 

melarang aktivitas masyarakat kecuali kegiatan tertentu saja yang diijinkan seperti 

membeli kebutuhan pokok, kesehatan dan kebutuhan penting lainnya (Sari, 2020). 

Pemerintah Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada 

akhir Maret 2020 dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pendoman PSBB dalam 

rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 didalamnya 

mengatur tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).  

 

Dampak yang timbul karena PSBB tersebut adalah membuat masyarakat menjadi 

cemas dan depresi sehingga masyarakat melakukan pencegahan yang berdampak 

negatif  bagi sesamanya seperti membeli pelindung diri, sembako dan lain 

sebagainya secara berlebihan perilaku ini disebut dengan panic buying (Sulistiani, 

2020). Pembelajaran online juga termasuk dalam program pemerintah dalam 

memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran ini diterapkan dari 

jenjang TK sampai perguruan tinggi. Pembelajaran dilakukan dengan pemberian 

tugas dan penjelasan materi melalui aplikasi penyedia layanan meeting seperti 

aplikasi zoom, google meet, google classroom, dll. Perubahan tatanan baru 

mengakibatkan harus beradaptasi secara mendadak sehingga akan berakibat pada 

kesehatan mental mereka (Liu et al., 2020) 

 

Sampai saat ini ancaman penularan COVID-19 masih terus berkelanjutan meski 

telah melaksanakan upaya pencegahan seperti isolasi diri, PSBB, menjaga jarak 

fisik dan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa 

kekhawatiran atau traumatik bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-
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harinya. Rasa khawatir dan trauma tersebut merupakan salah satu gangguan stress 

pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Astuti, 2012). 

 

Masalah kesehatan yang muncul karena pandemi tidak hanya pada aspek fisik 

namun juga dapat mengganggu kesehatan jiwa dan psikososial seseorang.  

Gangguan mental emosional seperti depresi, kecemasan bahkan PTSD dapat 

terjadi karena dampak dari pembatasan sosial yang merubah tatanan baru 

kehidupan masyarakat. Khusus bagi mereka yang berusia muda atau remaja 

meskipun dikatakan bukan kelompok rentan COVID-19, namun rentan terhadap 

gangguan jiwa dan psikososial, hal ini dikarenakan usia remaja belum optimal 

dalam perkembangan fisik maupun mental, sehingga tidak dapat menghadapi 

stresor yang ada. Kondisi ini dapat berpengaruh pada tumbuh kembang remaja itu 

sendiri. Pandemi mengakibatakan segala aktivitas dibatasi, remaja yang biasanya 

melakukan aktivitas di luar rumah “dipaksa” harus melakukan segala aktivitasnya 

di rumah (Smirni, Lavanco, & Smirni, 2020). Transformasi gaya hidup, tatanan 

baru (new normal) dan ancaman terinfeksi dapat menjadi pemicu gangguan metal  

(Chen et al., 2020). Sebelum adanya pandemi COVID-19 masalah kesehatan 

mental remaja sudah menjadi masalah yang kompleks, menurut  mereka 

mengalami kesulitan belajar, penurunan konsentrasi belajar (Sari, 2020). Pandemi 

COVID-19 mengakibatkan remaja mengalami kecemasan, ketakutan, kesepian, 

kemarahan, kebosanan, depresi, stress, dan perilaku menghindar, reaksi psikologis 

tersebut dapat menimbulkan perilaku maladaptif, tekanan emosional, dan respons 

defensif (Talevi et al., 2020). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Tang et al., (2020) prevalensi PTSD dan depresi 

ditemukan sebanyak 2,7% dan 9,0% orang yang ditandai dengan perasaan takut 

yang ekstrem paling signifikan yang diikuti dengan durasi tidur yang singkat. 

Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia (2018) sebanyak 9,8% 

mengalami gangguan mental emosional dan sebanyak 6,2%  remaja mengalami 

gangguan depresi. Proporsi terbanyak pada pelajar SMP dan SMA atau dalam usia 

remaja dengan prevalensi 62,38% mengalami kesepian atau khawatir berlebihan 
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atau bunuh diri (Kusumawardani et al., 2015). Sedangkan di wilayah Jawa tengah 

menurut Indrayani & Wahyudi, (2019) orang yang mengalami depresi sebanyak 

4,4%.   

 

Ketahanan individu dalam menanggapi masalah yang di alami menggambarkan 

kemampuan seseorang dalam mempertahankan tekanan emosional. Ketahanan 

tersebut berguna sebagai pelindung dari serangan depresi, kecemasan maupun 

PTSD. Berdasarkan penelitian Cindy dkk (2020) menyebutkan toleransi terhadap 

tekanan yang dikaitkan dengan gejala depresi yang rendah dan PTSD setelah 

bencana selesai (Liu et al., 2020).  

 

Remaja akhir di desa Mungkid merupakan 4 terbanyak sekecamatan Mungkid 

yaitu sebanyak 407 orang remaja (BPS, 2020). Perkembangan emosi pada remaja 

memiliki energi yang besar dan emosi yang berkobar-kobar, sedangkan 

pengendalian diri belum sempurna (Malfasari, Febtrina, & Herniyanti, 2020). 

Data dari Puskesmas Mungkid sebanyak 19 orang remaja mengalami gangguan 

mental emosional dan dari Studi pendahuluan yang saya lakukan dengan 

mewawancarai 10 remaja di kecamatan Mungkid dengan menggunakan kesioner 

Self Report Quisionarre 20 (SRQ 20) dan Impact Event Scale (IES) mendapatkan 

hasil  sebanyak 6 dari 10 remaja mengalami masalah kesehatan mental dengan 

rincian 4 remaja memiliki gangguan mental emosional, 3 remaja mengalami 

gejala depresi, 5 orang remaja mengalami gejala kecemasan dan 1 remaja 

mengalami PTSD. Didasarkan pada kondisi tersebut, penelitian ini mengambil 

kesehatan mental pada remaja yang berfokus pada depresi, kecemasan, dan PTSD 

pada masa pandemi COVID-19. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pandemi virus corona bagi remaja akan berdampak serius bagi kesehatan mereka. 

Masalah kesehatan yang muncul karena pandemi bukan hanya pada aspek fisik 

namum juga dapat mengganggu kesehatan jiwa dan psikososial bagi remaja 

sehingga akan berpengaruh pada tumbuh kembang dan penurunan kualitas hidup. 
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Pandemi COVID-19 dapat menimbulkan trauma psikologis dan diperberat dengan 

adanya pembatasan aktivitas fisik dan sosial di luar rumah, tatanan baru dan 

aturan baru (new normal). Masalah kesehatan jiwa jika tidak ditangani dengan 

baik akan mengakibatkan gangguan stres paska trauma atau PTSD.  Berdasarkan 

hal tersebut penulis terapkan alasan mengapa penulis mengambil gangguan 

kesehatan mental emosional sebagai gambaran terhadap kecemasan, depresi dan 

PTSD pada remaja. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran gangguan mental emosional yaitu depresi, kecemasan dan PTSD pada 

remaja. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1.3.2.1. Mengetahui karakteristik responden. 

1.3.2.2. Mengetahui kejadian kecemasan dan depresi pada remaja. 

1.3.2.3. Mengetahui kejadian penggunaan zat psikoaktif pada remaja. 

1.3.2.4. Mengetahui kejadian masalah psikotik pada remaja. 

1.3.2.5. Mengetahui kejadian PTSD pada remaja. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian saat ini ditujukan pada beberapa hal, 

yaitu: 

1.4.1. Bagi Responden 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap kesehatan mental 

penderita. 

 

 

 



 

 

6 
Universitas Muhammadiyah Magelang 

1.4.2. Bagi Masyarakat 

Memberi gambaran bagi masyarakat mengenai gambaran mental emosional yaitu 

depresi, kecemasan dan PTSD dalam masa pandemi virus corona (COVID-19). 

 

1.4.3.  Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

memperkaya dan memperluas pengetahuan dalam kesehatan mental pada remaja, 

khususnya depresi, kecemasan dan PTSD dalam masa pandemi virus corona 

(COVID-19). 

 

1.4.4. Bagi Profesi Keperawatan 

Penelitian ini dapat menjadi informasi baru dalam ilmu keperawatan, untuk 

kemudian ilmu ini dapat digunakan sebagai sumber keilmuan yang dapat 

digunakan sebagai bahan referensi di bidang ilmu keperawatan jiwa. 

 

1.4.5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian lebih 

lanjut. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini masuk dalam ruang lingkup ilmu kependidikan dan keperawatan 

jiwa yang akan membahas tentang  gangguan mental emosional, depresi, 

kecemasan dan PTSD pada remaja dimasa pandemi virus corona (COVID-19). 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Metode Hasil Perbedaan 

      
1. Fangping 

Chen, Dan 

Zheng, Jing 

Liu, Yi 

Gong, 

Depression 

and anxiety 

among 

adolescents 

during 

Sample penelitian 

adalah remaja di 

Guiyang, China. 

Pengambilan data 

menggunakan 

Pedoman skor 

dalam 

menentukan 

hasil depresi 

DSRS-C adalah 

1. Terdapat 

tambahan 

variabel yaitu 

PTSD. 

2. Lokasi dan 
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Zhizhong 

Guan 

COVID-19 : 

A cross-

sectional 

study 

kuesioner online 

dengan menggunakan 

DSRS-C dan SCARED 

pada aplikasi seluler 

“Sojump” 

(www.sojump.com) 

Diakses pada 16 April 

2020 hingga 23 April 

2020. Jumlah 

responden dalam 

penelitian ini adalah 

1.036. 

15, dan 

kecemasan 

SCARED 

adalah 25. 

Sebanyak 112 

(11,78%) kasus 

dengan depresi, 

196 (18,92%) 

kasus dengan 

kecemasan dan 

68 (6,56%) 

kasus dengan 

depresi dan 

kecemasan 

sample berbeda. 

3. Menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29) . 

2. Muhammad 

Iqbal, 

Lutfiyah 

Rizqulloh 

Deteksi Dini 

Kesehatan 

Mental 

Akibat 

Pandemi 

COVID-19 

Pada Unnes 

Sex Care 

Community 

melalui 

Metode Self 

Reporting 

Questionnaire 

Jenis penelitian 

kuantitatif deksriptif. 

Menggunakan Self 

Reporting 

Questionnaire (SQR) 

Sample yang 

digunakan berjumlah 

44 mahasiswa Unit 

Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Unnes Sex 

Care Community. 

Dalam waktu 30 hari 

Hasil srining 

terdapat 63,6% 

mengalami 

permasalahan 

kesehatan 

mental, 59% 

merasa tegang, 

cemas atau 

khawatir, 50% 

mengalami sulit 

tidur, sulit 

berfikir jernih, 

merasa lelah 

sepanjang 

waktu, dan 9% 

memiliki 

pemikiran 

untuk 

mengakhiri 

hidupnya. 

1. Variable yang 

diteliti berbeda 

yaitu depresi dan 

PTSD. 

2. Responden adalah 

remaja. 

3. Perbedaan lokasi 

dan responden. 

4. Menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29). 

3. Pietro 

Smirni, 

Gioacchino 

Lavanco, 

Daniela 

Smirni 

Anxiety in 

Older 

Adolescents 

at the Time of 

COVID-19 

Menggunakan 

kuesioner Self-Rating 

Anxiety Scale (SAS) 

dan  Emotion 

Awareness 

Questionnaire (EAQ) 

mengunakan sample 

siswa Italia yang di 

rekrut melalui iklan 

email. 

Hasil kuesioner 

SAS 

menunjukkan 

tingkat 

kecemasan 

yang tinggi 

namun untu 

EAQ meliliki 

tingkat 

kesadaran 

emosional yang 

normal 

1. Penambahan 

variabel ukur 

yaitu PTSD dn 

depresi. 

2. Perbedaan 

lokasi dan 

responden. 

3. Menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29). 

4. Wanjie 

Tang, Tao 

Hu, Baodi 

Hu, 

Chunhan 

Jin, Gang 

Wang, 

Chao Xie 

Prevalence 

and 

Correlates of 

PTSD and 

Depressive 

Symtoms One 

Month After 

the Outbreak 

of the 

Menggunakan survei 

di situs web survei 

bintang china. Sample 

penelitian adalah 

remaja, mahasiswa 

sarjana, orang dewasa 

yang berkerja. 

Kuesioner yang 

digunakan adalah 

Prevalensi 

PTSD dan 

Depresi 

ditemukan 

2,7% dan 9,0%. 

Perasaan takut 

yang ekstrem 

paling 

signifikan yang 

1. Penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

desain 

penelitian 

deskriptif. 

2. Penambahan 

variable 

kecemasan. 

http://www.sojump.com/
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COVID-19 

Epidemic in a 

Sample of 

Home-

quaranined 

Chinese 

University 

Students 

Daftar Periksa PTSD-

Versi Sipil (PCL-C) 

dan Patient health 

Questionnaire (PHQ-9) 

diikuti dengan 

durasi tidur 

yang singkat.  

3. Perbedaan 

responden dan 

sample. 

4. Menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29). 

5. Irda Sari Analisis 

Dampak 

Pandemi 

COVID-19 

Terhadap 

Kecemasan 

Masyarakat : 

Literature 

Review 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kajian literature review 

untuk mengumpulkan, 

mengidentifikasi, 

mengevaluasi tentang 

dampak pandemi 

COVID-19. Data 

dikumpulkan melalui 

Pubmed dan Google 

scholar. Menggunakan 

5 jurnal.  

Kecemasan 

karena dampak 

COVID-19 

sangat tinggi 

dan 

berpengaruh 

pada 

masyarkat.  

1. Penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

desain 

penelitian 

deskriptif.  

2. Lokasi dan 

responden 

berbeda. 

3. Variabel yang 

akan diteliti 

adalah 

kecemasan, 

depresi dan 

PTSD 

4. Menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29). 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Teori 

2.1.1. Remaja 

2.1.1.1. Definisi Remaja 

Masa remaja menurut WHO adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. 

Santrock 2003 remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dan masa 

dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 remaja merupakan 

penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun sedangkan Menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja adalah anak dengan 

usia 10-24 tahun dan belum melakukan pernikahan (Nur Ahyani & Astuti, 2018). 

 

Sehingga masa remaja adalah masa transisi yang mengalami perubahan biologis, 

kognitif, dan sosial-emosional dengan rentang usia 10-24 tahun yang belum 

melaksanakan pernikahan. Remaja juga merupakan kelompok rentan yang mudah 

terganggu kesehatan mentalnya (Iqbal & Rizqulloh, 2020). 

 

2.1.1.2. Fase Remaja 

Tahapan perkembangan fisik maupun mental pada remaja dapat dikelompokkan 

menjadi 3 fase: 

 

1) Pra Remaja 

Pra remaja terjadi direntang usia 11 atau 12-13 atau 14 tahun dikenal sebagai fase 

negatif karena tingkah laku remaja cenderung negatif. Remaja cenderung mencari 

jati diri mereka dan berusaha untuk terlihat hebat. Perubahan hormonal pada fase 

ini mengakibatkan remaja memiliki perubahan suasana hati yang tak terduga. 
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2) Remaja Awal 

Remaja awal terjadi direntang usia 13 atau 14-17 tahun. Remaja masih mencari 

jati diri yang menyerupai orang dewasa muda (Diananda, 2018). Remaja merasa 

berhak untuk membuat keputusan sendiri, memiliki kemandirian sehingga banyak 

waktu yang dihabiskan di luar rumah, pemikiran remaja juga semakin logis 

seiring bertambahnya usia namun emosional dan perilaku masih belum stabil 

(Smirni et al., 2020). 

 

3) Remaja Lanjut 

Remaja lanjut terjadi direntang usia 17-20 atau 21 tahun. Remaja pada fase ini 

mempunyai cita-cita tinggi dan memiliki semangat yang besar. Mempunyai 

pemikiran yang lebih idealis, berkeinginan untuk menjadi pusat perhatian dengan 

cara monjolkan identitasnya. (Diananda, 2018) 

 

2.1.1.3. Karakteristik Masa Remaja 

Periode remaja merupakan rentang kehidupan yang sama pentingnya dengan fase 

yang lainnya, masa ini memiliki ciri-ciri untuk membedakan dengan periode yang 

lainya. 

 

1) Masa Remaja Sebagai Periode Penting 

Remaja memiliki perubahan fisik maupun psikologis yang berakibat langsung 

bagi mereka. Perubahan fisik meliputi proporsi tubuh, berat dan tinggi badan serta 

kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat yang terjadi sejak awal 

remaja. Perubahan psikologis remaja meliputi perubahan pola pikir yang semakin 

logis, abstrak dan idealistis. 

 

2) Masa Remaja sebagai periode Peralihan 

Remaja merupakan peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pada Masa ini 

remaja memiliki status yang tidak jelas sehingga mencoba gaya hidup yang 

berbeda dan menentukan pola perilaku yang lebih sesuai bagi dirinya. 
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3) Masa Remaja sebagai Periode Perubahan 

Perubahan yang terjadi pada masa ini bersifat universal, artinya sebagian besar 

remaja mengalami perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi dengan 

meningginya emosi yang bergantung pada perubahan fisik dan psikis yang terjadi, 

perubahan tubuh, perubahan dalam minat dan peran di lingkungan sosial, dan 

perubahan minat dan perilaku. 

 

4) Masa Remaja sebagai Banyak Bermasalah 

Senada dengan pencarian jati diri, remaja akan memiliki banyak masalah, namun 

pada masa ini remaja menolak mendapat bantuan dari orang tua maupun guru. 

Remaja cenderung lebih memilih untuk mengambil keputusan sendiri tanpa 

melihat resiko yang akan terjadi. 

 

5) Masa Remaja sebagai Masa Mencari Identitas 

Remaja cenderung mencari jati diri dengan hal – hal yang dapat dipandang, 

seperti mobi, pakaian, dan barang-barang lainnya. Remaja akan mempertahannkan 

identitas dirinya terhadap kelompok sebayanya. 

 

6) Masa Remaja sebagai Usia yang Menimbulkan Ketakutan 

Remaja beranggapan bahwa masa remaja adalah anak-anak yang memiliki 

kehidupan tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung rusak serta 

memiliki perilaku yang merusak sehingga pada masa ini orang dewasa perlu 

mendampingi remaja agar tetap bersikap simpatik dan bertanggung jawab kepada 

perilaku yang baik. 

 

7) Masa Remaja sebagai Masa yang tidak Realistik 

Remaja cenderung mudah marah, sakit hati dan kecewa jika tidak berhasil dalam 

mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun dengan bertambahnya pengalaman 

pribadi dan pengalaman sosial akan memudahkan remaja dalam berfikir lebih 

rasional dan menjalani kehidupan yang realistik. 
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8) Masa Remaja adalah Ambang dari Masa Dewasa 

Remaja yang mendekati dewasa cenderung lebih melihat dan meniru perilaku 

yang dianggapnya sebagai simbol orang dewasa seperti cara berpakaian, 

berperilaku, merokok, minum, menggunakan obat-obatan bahkan melakukan 

hubungan seksual. (Nur Ahyani & Astuti, 2018). 

 

2.1.2. Gangguan Mental 

2.1.2.1. Definisi Gangguan Mental  

Kesehatan mental adalah keadaan jiwa atau psikologis yang menunjukkan 

kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian diri atau menyelesaikan 

masalah yang ada dalam diri sendiri atau internal dan masalah-masalah yang ada 

si lingkungan luar atau eksternal (Konna, 2017). Selain itu kesehatan mental 

didefinisikan sebagai kondisi yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat 

mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan 

mampu memberikan konstribusi kepada komunitasnya (Ayuningtyas & Rayhani, 

2018). Sedangkan gangguan mental emosional adalah keadaan individu 

mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan 

patologis (Prasetio, Rahman, & Triwahyuni, 2019).  Definisi lain gangguan 

emosional merupakan 

 

2.1.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental 

Menjaga kesehatan mental pada remaja menurut Fatimah, (2019)dapat dilakukan 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya: 

1) Faktor yang berasal dari dalam atau internal meliputi: sikap independent, rasa 

harga diri, rasa bebas, rasa kekeluargaan, terlepas dari rasa ingin menyendiri, 

bebas dari segala neuroses (gangguan jiwa). 

2) Faktor yang berasal dari luar atau eksternal meliputi: faktor keluarga, 

pendidikan disekolah. 
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2.1.2.3. Indikator Kesehatan Mental 

Dalam kutipan buku karya Ramayulis, (2013) ada beberapa indikator dalam 

kesehatan mental, antara lain: 

1) Indikator menurut WHO 

a) Bebas dari ketegangan dan kecemasan 

b) Menerima kekecewaan sebagai pelajaran dikemudin hari 

c) Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif meski kenyataan itu pahit. 

d) Dapat tolong menolong. 

e) Merasa lebih puas memberi daripada menerima. 

f) Memiliki rasa kasih sayang dan butuh disayangi. 

g) Memiliki spiritual atau agama. 

2) Indikator kesehatam mental menurut Zakiyah daradjat 

a) Terhindar dari gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. 

b) Dapat menyesuaikan diri. 

c) Mengembangkan potensi semaksimal mungkin. 

d) Tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. 

 

2.1.2.4. Bentuk-bentuk Gangguan Kesehatan Mental Remaja 

Bentuk-bentuk gangguan kesehatan yang sering dialami oleh remaja yaitu: 

1) Kesulitan belajar. 

2) Masalah kenakalan remaja. 

3) Masalah disiplin 

4) Masalah gangguan mental emosional (Hidayat & Herdi, 2014). 

 

2.1.3. Depresi 

2.1.3.1. Definisi Depresi 

Depresi merupakan suatu kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sedih 

yang sangat dalam, perasaan tidak berarti dan bersalah dan menunjukkan perilaku 

menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-

hari (Marsasina & Fitrikasari, 2016). Menurut Rice PL 1992 depresi merupakan 
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gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mengganggu mental 

seseorang baik pikiran, perasaan dan perilaku. Sedangkan menurut Kartono 2002 

mendefinisaikan depresi adalah kemuramam hati seperti kesenduan, kepedihan, 

keburaman perasaan yang patologis sifatnya (Dirgayunita, 2020). Depresi adalah 

suatu gangguan emosional yang dapat membuat penderita mengalami 

kemurungan yang berkepanjangan dengan menunjukkan perilaku tidak dapat 

tidur, kehilangan selera, kesedihan mendalam dan dapat menarik diri dari 

sosialnya. 

 

Depresi pada remaja adalah gangguan emosional remaja sehingga remaja 

mengalami kemurungan yang dapat menyebabkan susah tidur, kehilangan selera, 

kehilangan minat untuk beraktivitas, menarik diri dan berkurangnya konsentrasi 

untuk belajar. 

 

2.1.3.2. Gejala Depresi 

Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Metal Disorder, Fifth Edition 

(DSM-V), seseorang dikattakan depresi jika mengalami minimal lima gejala 

selama dua minggu, gejala tersebut meliputi: 

1) Perasan depresi yang muncul hampir setiap hari. 

2) Penurunan minat dan kesenangan pada kegiatan yang dirasakan hampir setiap 

hari. 

3) Perubahan berat badan dan nafsu makan yang signifikan. 

4) Perubahan tidur (insomnia atau hipersomnia) 

5) Adanya perubahan aktivitas. 

6) Merasa kelelahan dan kehilangan energi. 

7) Munculnya rasa bersalah atau tidak berharga yang berlebihan. 

8) Mengalami penurunan konsentrasi. 

9) Memiliki pikiran berulang tentang kematian. 

 

Gejala depresi yang dialami remaja sering ditunjukkan dengan kurangnya 

semangat untuk sekolah maupun belajar, tidak punya keinginan untuk berinteraksi 
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dengan teman sebayanya, menangis tanpa sebab, ataupun lebih sensitif sehingga 

mudah marah (Dianovinina, 2018). 

 

2.1.3.3. Etiologi Depresi 

Banyak faktor yang menyebabkan depresi pada remaja dari faktor psikologis, 

faktor genetik, biologi, maupun lingkungan. Menurut Kaplan dan Nolen 

Hoeksema dan Girgus dalam Aries Dirgayunita 2016 menyatakan penyebab 

depresi dipengaruhi oleh faktor biologi, faktor psikologi/kepribadian dan faktor 

sosial (Dianovinina, 2018).  Depresi menyebabkan terganggunya suasana hati, 

peristiwa kehidupan yang penuh stres, obat-obatan dan adanya indikasi medis. 

Pada kondisi saat ini depresi remaja di dukung dengan keadaan lingkungan yang 

mengharuskan remaja untuk bertransformasi ke gaya hidup baru dan ancaman 

terinfeksi COVID-19  (Chen et al., 2020). 

 

2.1.3.4. Teori Depresi 

Terdapat teori yang berpengaruh dalam terjadinya depresi menurut Simbolon R, 

(2016) yaitu teori biologi, psikodinamika, behavioral, perspektif kognitif, 

perspektif humanistic-eksistensial: 

1) Teori biologis 

Depresi disebabkan genetik, karena terjadinya perubahan pada neurokimia, 

endokrin, dan irama sirkardian yang menyebabkan perubahan fisik maupun 

psikologis. Depresi juga dapat dipengaruhi oleh makanan, seperti peptida yang 

mempengaruhi perkembangan prekursor (asam amino) terhadap neurotransmitter 

(Handayani, 2010) 

 

2) Teori psikodinamika 

Depresi sebagai reaksi terhadap kehilangan. Bagi orang yang mengalami depresi 

terjadi penurunan penghargaan terhadap diri sendiri secara luar biasa dan 

kemiskinan ego pada skala yang besar. Remaja biasanya mengalami kehilangan 

teman, ataupun kekasih. 
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3) Teori behavioral 

Seseorang yang mengalami depresi kurang menerima penghargaan (reward) atau 

lebih menerima hukuman (punishment) sehingga akan mengalami keahidupan 

yang kurang menyenangkan. 

 

4) Teori kognitif 

Berkembangnya suatu persepsi yang berubah pada seseorang, seperti interpretasi 

yang salah terhadap fakta yang ada dengan cara negatif. Seseorang akan 

mempunyai harapan yang pesimistik dan putus asa terhadap masa depannya. 

 

5) Teori humanistic-eksistensial 

Teori ini lebih menekankan kehilangan harga diri sebagai etiologi utama 

terjadinya depresi. Teori ini mengarah pada perbedaan ideal diri seseorang dengan 

persepsinya terhadap kenyataan yang nyata. Teori ini sering terjadi pada 

seseorang yang mempunyai aspirasi tinggi untuk berprestasi dan pada orang-

orang yang mencoba peran yang banyak dalam waktu bersamaan. (Simbolon R, 

2016) 

 

2.1.3.5. Faktor Resiko Depresi 

Faktor resiko terjadinya depresi pada seseorang yaitu: 

1) Lanjutan dari depresi sebelumnya. 

2) Riwayat gangguan depresif mayor atau gangguan bipolar pada keluarga. 

3) Riwayat upaya bunuh diri pada keluarga atau personal. 

4) Kehidupan yang penuh stres 

5) Kurang adanya dukungan sosial. 

6) Penyalahgunaan zat saat ini. 

7) Riwayat penganiayaan seksual pada personal. 

8) Berusia kurang dari 40 tahun saat gejala mulai terjadi. 

9) Merasa mudah letih, nyeri kronis, kesedihan dan iritabilita (Simbolon R, 

2016) 
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Faktor resiko tersering yang terjadi pada remaja yaitu remaja yang memiliki 

tekanan disekolah maupun dirumah (Wahyuningsih & Nandiroh, 2015). Selain itu 

depresi juga dapat disebabkan karena menjadi korban bullying, perceraian orang 

tua, katidak harmonisan pertemanan di sekolah (Gladstone, Beardslee, & 

O’Connor, 2012), kematian orang tua, memiliki harga diri yang rendah, citra 

tubuh yang negatif, dukungan sosial yang rendah, gaya kognitif yang negatif, 

koping yang tidak efektif, memiliki orang tua dengan penyakit depresi dan 

kesalahan dalam pola asuh dari orang tua  (Kalalo, Basoeki, & Purnomo, 

2019)(Gladstone et al., 2012). Faktor resiko lain adalah kemiskinan, paparan 

kekerasan, isolasi sosial dan penganiayaan pada anak dan remaja. 

 

2.1.3.6. Penanganan Depresi 

Penangan depresi dapat dilakukan dengan: 

1) Peubahan pola hidup 

Dengan rutin berolahraga, mengatur pola makan, perbanyak berdo’a, 

memiliki keberanian untuk berubah, dan berekreasi. 

2) Terapi psikologis 

Dengan meminta bantuan psikoterapi atau dengan konseling kelompok. 

3) Pengobatan 

Dengan berkonsultasi dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa obat yang 

digunakan dalam mengatasi depresi yaitu obat anti depresan (Dirgayunita, 2020). 

 

2.1.3.7. Pencegahan Depresi 

Pencegahan yang dapat dilakuakan agar tidak terjadi depresi, yaitu: 

1) Pencegaha berbasis sekolah 

Pencegahan yang menargetkan faktor resiko kognitif dan perilaku depresi pada 

usia sekolah. Dengan menggunakan terapi kognitif yang mengajarkan tentang 

hubungan atara peristiwa kehidupan, keyakinan mereka tentang peristiwa tersebut, 

dan konsekuensi emosional dari interpretasi mereka. 
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2) Perilaku Kognitif 

Dengan mengembangkan Coping With Stress (CWS) yang dilakukan oleh 

psikolog. 

 

3) Pencegahan Berbasis Keluarga 

Mendidik keluarga dalam mengenali gangguan depresi, membantu mengenali dan 

menangi stress, mempromosikan respon koping adaptif, meningkatkan 

keterampilan pengasuhan dan meningkatkan kesadaran keluarga tentang dampak 

stress dan depresi terhadap fungsi kesehatan maupun perkembangan remaja. 

 

4) Berbasis internet 

Memanfaatkan internet untuk konsultasi kepada psikolog dengan program aplikasi 

yang sudah banyak dikembangkan dalam bidang kesehatan akam mempermudah 

remaja dalam pencegahan depresi (Gladstone et al., 2012) 

 

2.1.4. Kecemasan 

2.1.4.1. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas, merasa tidak nyaman  dan 

tidak didukung oleh situasi (Diferiansyah, Septa, & Lisiswanti, 2016). Gangguan 

cemas merupakan gangguan jiwa paling sering terjadi, gangguan ini mencakup 

sekelompok kondisi. Menurut oleh Kartini Kartono dalam Dona, Ifdi (2016) 

Kecemasan (anxiety) merupakan bentuk ketidakberanian ditambah kerisauan 

terhadap hal-hal yang jelas. Gangguan kecemasan termasuk gangguan panik 

dengan atau tanpa agorofobia, gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan 

sosial, fobia spesifik, dan gangguan kecemasan akan perpisahan (Bandelow & 

Michaelis, 2015).  Kecemasan pada remaja adalah perasaan takut atau risau, 

merasa tidak nyaman yang terjadi pada remaja karena hal-hal yang tidak jelas. 
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2.1.4.2. Tingkat Kecemasan 

Terdapat empat rentang respon tingkat kecemasan yaitu: 

1) Kecemasan ringan  

Kecemasan (anxietas) ringan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang 

merasa tegang, sehingga menimbulkan kewaspadaan dan peningkatan lahan 

persepsinya. 

 

2) Kecemasan sedang 

Kecemasan (anxietas) sedang memusatkan perhatian seseorang pada hal yang 

penting dan lebih selektif, sehingga seseorang dapat melakukan sesuatu yang 

lebih terarah. 

 

3) Kecemasan berat 

Kecemasan (anxietas) berat mengakibatkan seseorang mengalami pengurangan 

lahan persepsi. Seseorang dapat memusatkan fikiran pada satu hal yang rinci 

namun tidak dapat berfikir hal yang lain, hal ini dilakukan karena untuk 

mengurangi ketegangan sehingga harus mendapatkan pengarahan agar dapat 

memusatkan pada suatu area lain. 

4) Tingkat panik 

Tingkat panik berhubungan dengan ketakutan dan merasa diteror, serta mampu 

melakukan apapun meski dengan pengarahan. Panik akan meningkatkan aktivitas 

motorik, menurunkan kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi 

menyimpang, serta kehilangan pemikiran yang rasional (Fitryasari & Nihayati, 

2014) 

 

2.1.4.3. Etiologi Kecemasan 

Kecemasan pada remaja memiliki gejala yang bervariasi namun memiliki 

karakteristik etiologi atau patofisiologi yang sama yaitu: 

1) Berada di situasi yang asing atau baru. 

2) Merasa dalam bahaya. 

3) Penolakan teman sebaya. 



 

 

20 
Universitas Muhammadiyah Magelang 

4) Perlindungan dan kontrol yang berlebihan dari orang tua. 

5) Pola asuh yang berlebihan (pola  asuh yang otoriter, permisif, dan protektif. 

6) Fobia sosial. 

7) Kecemasan akan perpisahan (Vallance & Fernandez, 2016). 

 

Pada kondisi saat ini kecemasan remaja diakibatkan oleh perasaan takut akan 

tertular oleh virus COVID-19, tidak dapat berinteraksi dengan teman dan 

perubahan aturan. 

 

2.1.4.4.  Indikator Kecemasan 

Terdapat 4 indikator kecemasan, yaitu: 

1) Kecemasan umum 

Gemetar dan mengeluarkan keringat dingin, otot menjadi tegang, pusing, mudah 

emosi atau marah, sering buang air kecil, sulit untuk tidur, dada berdebar-debar, 

mules, mudah lelah, nafsu makan menurun, dan kesulitan untuk konsentrasi. 

2) Kecemasan gangguan panik 

Memiliki gejala jantung berdebar, berkeringat dingin, nyeri dada, ketakutan, 

gemetaran seperti tersendak atau seperti berasa diujung tanduk, detak jantung 

cepat, dan memiliki wajah pucat. 

3) Kecemasan sosial 

Merupakan perasaan takut atau cemas terhadap situasi sosial seperti berinteraksi 

pada orang lain seperi bertemu dengan banyak orang, menghadiri acara maupun 

tampil di hadapan orang, perasaan ini akan muncul baik sebelum ataupun sesudah 

situasi tersebut.  

4) Kecemasan obsessiv 

Memiliki gejala yang selalu berfikir negatif sehingga menimbulkan rasa gelisah 

dan khawatir (Sari, 2020). Pikiran negatif juga dapat mengakibatkan ketakutan.  
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2.1.5. PTSD 

2.1.5.1. Pengertian PTSD 

Stres pascatrauma (Post Traumatic Strees Disorder) adalah gangguan psikiatri 

yang kompleks yang dapat menggangu fungsi sosial maupun seksual seseorang 

(Irawan, Soetjiningsih, Windiani, Adnyana, & Ardjana, 2016). Menurut national 

center for PTSD  dijelaskan bahwa  Post Traumatic Stress Disorder adalah 

seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental setelah mengalami atau 

menyaksikan peristiwa yang mengancam jiwa, seperti pertempuran, bencana 

alam, kecelakaan mobil, atau kekerasan (Laurent & Taillefe, 2019). Respon 

psikologis yang muncul pada penderita terjadi 1 - 3 bulan dapat dikatakan sebagai 

PTSD (Bahris, Seniwati, & Sangkata, 2020). Badrullah, (2020)mengatakan Post 

Traumatic Stress Disorder adalah kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian 

tragis yang pernah dialami atau disaksikan. Selain itu dikatakan sebagai suatu 

sindrom yang terjadi seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatik. 

Gangguan ini merupakan penyakit psikiatri atau terganggunya kesehatan mental 

seseorang yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang mengancam jiwa.  

 

2.1.5.2. Etiologi PTSD 

PTSD dapat disebabkan oleh trauma masa lalu yang makin memburuk. Peristiwa 

traumatis dapat disebabkan oleh: 

1) Bencana alam: kebakaran, angin putting beliung, angin topan, banjir, tanah 

longsor, atau gempa bumi. 

2) Pelecehan seksual atau fisik pada anak. 

3) Mempelajari tentang kematian atau cidera akibat kekerasan atau tidak 

disengaja dari orang yang dicintai. 

4) Kecelakaan serius. 

5) Serangan seksual atau fisik. 

6) Serangan teroris. 

7) Pertempuran dan pengalaman militer lainnya. 
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Pengalaman trauma yang sangat intens atau berkepanjangan, terluka, atau 

memiliki reaksi yang kuat terhadap peristiwa dapat berkembangan menjadi PTSD 

(Laurent & Taillefe, 2019). 

 

2.1.5.3. Gejala PTSD 

PTSD sering ditandai dengan 3 gejala inti, yaitu: reexperiencing, penghindaran, 

dan hyperarousal.  

1) Reexperiencing 

Gejala ini seperti penderita seakan - akan mengalami kembali peristiwa traumatik, 

individu yang mengalami kejadian ini akan mengalami mimpi buruk terkait 

peristiwa traumatik yang pernah dialami (Endiyono & Hidayah, 2018). Peristiwa 

yang menakutkan seolah-olah menjadi nyata dan menakutkan. Reaksi emosional 

dan fisik penderita PTSD akan menjadi berlebihan karena dipicu oleh kenangan 

peritiwa traumatik, ingatan ini bisa melalui berita tentang bencana, kecelakaan tau 

mendengar suara mobil yang dapat mengembalikan kenangan yang pernah 

seseorang alami, selain itu akan memiliki tekanan psikologis yang kuat jika 

dihadapkan pada hal-hal internal dan eksternal yang menyerupai kejadian 

traumatis  (Gulo, 2014). Biasanya seseorang akan memunculkan reaksi fisik pada 

pemicu trauma (Laurent & Taillefe, 2019). 

 

2) Menghindar 

Menghindar dari stimulus yang berkaitan dengan trauma akan dilakukan pada 

penderita dengan menunjukkan menghindari pemikiran, perasaan, percakapan 

yang berhubungan dengan trauma. Menghindari aktivitas, tempat yang dapat 

membangkitkan ingatan terhadap trauma (Gulo, 2014). Mendekati suatu hal yang 

mampu mengaitkan dengan peristiwa traumatik dianggap sebagai hal yang 

berbahaya bagi penderita. Kehilangan minat terhadap hal-hal yang berkaiatan 

dengan trauma, perasaan terasing dari orang lain dan emosi yang dangkal. 
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3) Hyperarousal 

Hyperarousal pada pasien PTSD sering ditandai dengan perilaku yang 

menunjukkan kesulitan untuk tidur, mudah marah, sulit berkonsentrasi, memiliki 

kewaspadaan yang berlebihan (Hypervigilance), dan reaksi kaget berlebihan. Hal 

ini dikarenakan sensifitas penderita yang meningkat sehingga mengakibatkan 

respon yang berlebihan atas segala sesuatu (Astuti, 2012). 

 

Gejala lain PTSD dapat dilihat dari perilaku yang terus menerus menghindar dari 

rangsangan, respon lambat, perasaan terisolasi, kembali mengingat kejadian 

trauma, dan peningkatan otonom atau aktivitas berlebihan, gangguan iritabilitas 

terhadap lingkungan yang berbahaya dan gangguan tidur (Holsboer-trachsler et 

al., 2015). Perasaan ketakutan yang berlebihan dan tidak dapat diatur oleh 

penderita merupakan respon adaptif untuk melindungi diri dari bahaya (Tang et 

al., 2020). 

 

Gejala PTSD pada remaja ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, 

kesulitan mengingat, dan mudah terkejut. Gejala PTSD akan terjadi selama 3 

bulan atau lebih setelah peristiwa traumatik dan akan pulih seutuhnya dalam 

beberapa bulan (Astuti, Amin, & Purborini, 2018) 

 

2.1.5.4. Jenis-Jenis PTSD 

Post Traumatic Stress Disoder (PTSD) terbagi atas tiga jenis yaitu: 

1) PTSD akut yaitu seseorang yang mengalami tanda dan gejala selama rentang 

waktu 1-3 bulan. 

2) PTSD kronik yaitu seseorang yang mengalami tanda dan gejala lebih dari 3 

bulan. Jika tidak dilakukan tindakan akan mengubah PTSD yang lebih berat. 

3) PTSD with delayed onset yaitu tanda dan gejala yang muncul ketika 

memperingati hari kejadian traumatis atau seseorang mengalami kejadian 

traumatis lain yang mengingatkan kejadian peristiwa traumatis masa lalu 

(Gulo, 2014). 
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2.1.5.5. Penanganan PTSD 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Astuti, Amin, Purborini (2017) mengatakan 

bahwa penanganan PTSD dapat diturunkan dengan terapi Spiritual Emotional 

Freedom Technique (SEFT). Terapi ini merupakan teknik mengatasi emosi yang 

digabungkan dengan spiritual seperti do’a, keikhlasan, dan kepasrahan yang di 

stimulasi oleh titik-titik meridian tubuh.  
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Faktor Pendukung: 

1. Mikanisme koping 

2. Dukungan keluarga 

3. Lingkungan  

 

(Dianovinina, 2018 ; Chen et al., 

2020) 

 

2.2. Kerangka Teori 

Kerangka teori gangguan mental emosional, kecemasan, depresi dan PTSD pada 

remaja memberikan gambaran secara skematis tentang arah penelitian yang 

dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kerangka teori dalam penelitian ini 

dapat disajikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori Dianovinina, (2018), Chen et al., (2020), (Smirni et  

al., 2020). 

 

 

 

Faktor Predisposisi: 

1. Kondisi fisik 

2. Usia 

3. Pendidikan 

 

(Dianovinina, 2018 ; Chen et al., 

2020) 

Faktor Pendorong: 

1. Ancaman terinfeksi CoViD-19 

2. Pengalaman traumatis 

3. Kehidupan penuh tekanan 

4. Transformasi gaya hidup baru 

 

(Smirni, Lavanco, 2020 ; Chen et al, 

2020) 

DEPRESI PTSD KECEMASAN 

REMAJA: 

Pra Remaja: 11-13 tahun 

Remaja Awal : 13-15 tahun 

Remaja Lanjut: 15-19 tahun 

 

GANGGUAN MENTAL 

EMOSIONAL 
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Keterangan:  

  : Berhubungan 

  : Tidak diteliti 

  : Diteliti 

 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian, yang harus diuji validitasnya secara empiris (Sastroasmoro & Ismael, 

2014). Hipotesis pada penelitian ini adalah terjadi gambaran gangguan mental 

emosional meliputi, depresi, kecemasan, dan PTSD pada remaja. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Obsevasional, yaitu 

penelitian tanpa melakukan perlakuan atau intervensi apapun terhadap variabel. 

Desain atau rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang suatu fenomena yang ada di suatu lingkungan. 

Untuk pendekatan penelitian dalam ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif, seperti yang dikemukakan oleh  Sugiono (2017) bahwa metode 

penelitin kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik sampling dimana peneliti 

menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Penelitian ini dilakukan 

untuk melihat gambaran gangguan mental emosional, depresi, kecemasan, dan 

PTSD pada remaja selama pandemi COVID-19. 

 

3.2. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep yang dapat 

mendukung penelitian tersebut dan terdiri dari beberapa variabel serta hubungan 

variabel yang satu dengan yang lain untuk menganalisis hasil penelitian 

(Notoatmojo, 2018). Desain yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, yaitu meneliti bagaimana gambaran suatu kelompok yang akan diteliti, 

kaitannya dengan penelitian ini adalah gangguan mental emosional, depresi, 

kecemasan, dan PTSD pada remaja. Berdasarkan dari teori dan kajian pustaka, 

dapat diilustrasikan sebagaimana gambar 3.2 berikut: 
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Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

  : Diteliti 

  : Tidak diteliti 

  : Berhubungan 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi: 

1. Jenis kelamin 
2. Kondisi fisik 
3. Mekanisme koping  
4. Lingkungan 
5. Dukungan keluarga 
6. Pengalaman traumatis 
7. Ancaman terinfeksi Covid-19 
8. Transformasi gaya hidup baru 
9. Kehidupan penuh tekanan 

Kecemasan  

Tidak ada 

gejala PTSD 

PTSD 

Tidak ada 

gejala depresi 

Terdapat 

gejala  PTSD 

Tidak gejala 

kecemasan 

Depresi  

Terdapat 

gejala depresi 

Terdapat gejala 

kecemasan 

Gangguan Mental Emosiaonal 
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3.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel disusun untuk memberikan penjelasan tentang 

variabel yang diteliti berupa; depresi, kecemasan, dan PTSD pada remaja untuk 

dapat dilakukan pengukuran secara teknis melalui indikator-indikator dan 

instrumen penelitian. 

 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Gangguan 

Mental 

Emosional 

Gangguan Mental 

Emosional adalah 

suatu keadaan yang 

mengindikasikan 

individu mengalami 

suatu perubahan 

emosional yang dapat 

berkembang. 

 Pengisian 

Kuesioner 

Self Report 

Quisionarre 

(SRQ) yang 

terdiri dari 

29 

pertanyaan. 

Total score 

menggunaka

n cut off 

point 

minimal 6. 

Kuesioner 

dengan 

menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29) 

(Rahayuni & 

Wulandari, 

2021) 

Gangguan 

mental 

emosional 

Tidak 

gangguan 

mental 

emosional. 

Nominal 

Depresi  Depresi adalah suatu 

gangguan emosional 

yang dapat membuat 

penderita mengalami 

kemurungan yang 

berkepanjangan 

dengan menunjukkan 

perilaku tidak dapat 

tidur, kehilangan 

selera, kesedihan 

mendalam dan dapat 

menarik diri dari 

sosialnya 

Pengisian 

Kuesioner 

Self Report 

Quisionarre 

(SRQ) yang 

terdiri dari 

29 

pertanyaan. 

Gejala 

depresi 

terdapat 

pada butir 

nomor 

6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15,

16,17,18,19,

20 

Kuesioner 

dengan 

menggunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29) 

(Rahayuni & 

Wulandari, 

2021) 

Memiliki 

gejala depresi. 

Tidak 

memiliki 

gejala depresi 

 

Nominal  

Kecemasan  Kecemasan adalah 

perasaan takut yang 

tidak jelas, merasa 

tidak nyaman  dan 

tidak didukung oleh 

situasi. 

Pengisian 

Kuesioner 

Self Report 

Quisionarre 

(SRQ) yang 

terdiri dari 

29 

pertanyaan. 

Gejala 

Kecemasan 

terdapat 

Kuesioner 

yang 

digunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29) 

(Rahayuni & 

Wulandari, 

2021) 

Memiliki 

gejala 

kecemasan 

Tidak 

memiliki 

gejala 

kecemasan 

Nominal 
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pada butir 

nomor 

1,2,3,4,5. 

PTSD PTSD adalah 

seseorang yang 

mengalami masalah 

kesehatan mental 

setelah mengalami 

atau menyaksikan 

peristiwa yang 

mengancam jiwa, 

seperti pertempuran, 

bencana alam, 

kecelakaan mobil, atau 

kekerasan seksual 

Alat yang 

digunakan 

adalah  

kuesioner 

yang terdiri 

dari 29 

pertanyaan. 

Gejala 

PTSD 

terdapat 

pada butir 

nomor 

25,26,27,28,

29 

Kuesioner 

yang 

digunakan 

Kuesioner Self 

Report 

Quisionarre 29 

(SRQ 29) 

(Rahayuni & 

Wulandari, 

2021) 

Memiliki 

gangguan 

PTSD 

Tidak 

memiliki 

gangguan 

PTSD 

Nominal 

 

3.4. Populasi dan Sample 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok subjek dengan karakteristik tertentu dan akan dikenai 

generalisasi (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Adapun populasi yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah seluruh remaja berusia 15-19 tahun di desa Mungkid 

sebanyak 407 orang. 

 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sample 

Sample adalah bagaian populasi atau subset yang diteliti oleh peneliti 

(Sastroasmoro & Ismael, 2014). Sample dapat diartikan sebagai rangkaian 

observasi atau penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian sehingga 

tercapainya tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keseluruhan objek itu 

sendiri. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sample 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Setiap unsur 

dalam seluruh populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan 

dijadikan sample (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 157 remaja usia 15-19 tahun di desa Mungkid. Sample 

remaja harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 
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Kriteria inklusi penelitian ini adalah: 

4.1.1.1. Remaja di desa Mungkid. 

4.1.1.2. Remaja usia 15-19 tahun. 

4.1.1.3. Remaja yang bersedia menjadi reponden. 

 

Sedangkan untuk kriteria eksklusi; 

4.1.1.1.  Remaja yang sudah terdiagnosis gangguan jiwa. 

 

3.4.3. Jumlah Sample 

Populasi yang menjadi area penelitian adalah sejumlah 407 orang remaja, nilai ini 

diambil berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (BPS), 

tahun 2020. Besar atau jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini akan 

dihitung menggunakan rumus dari Masturoh & Anggita, Nauria, (2018) 

 

n =         

 

keterangan: 

n = Jumlah sample 

N =Jumlah populasi 

Z = Derajat kepercayaan (95%=1,96) 

p = Proporsi suatu kasus tertentu jika belum diketahui dianggap 50% = 0,50 

d = Derajat penyimpangan terhadap populasi 5% = 0,05 

 

jadi sample minimal yang diteliti adalah: 

 

n =  

 

=  (1,96)2 . 0,5. (1 - 0,5) . 407 

 (0,05)2.(407 - 1) + (1,96)2. 0,5. (1 – 0,5) 

N. Z2.PQ 

d2.(N-1)+Z2.PQ 

 

Z2p(1-p)N     

d2(N-1)+Z2p(1-p) 
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=  3,8416 . 0,5 .0,5 . 407 

 0,0025. 406 + 3,8416 .0,5 .0,5 

=  0,9604 . 407 

 1,015 + 0,9604 

=  390,8828 

 1,9754 

=  156,870912 (dibulatkan menjadi 157) 

 

3.5. Waktu dan Tempat 

3.5.1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  November 2020 - Juni 2021 yang dimulai 

dengan penyusunan proposal skripsi, sidang proposal, perbaikan proposal, 

pengajuan uji etik, pengurusan ijin wilayah penelitian, pengumpulan data, analisa 

data, pengolahan hasil.  Dimana objek penelitian adalah remaja usia 15-19 tahun 

di desa Mungkid. 

 

3.5.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Mungkid. Bersasarkan studi pendahuluan 

dengan memberikan kuesioner ke 10 remaja desa Mungkid memiliki 6 remaja 

yang mengalami gangguan kesehatan mental. 

 

3.6. Alat dan Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Alat Pengumpulan 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian adalah kuesioner yang 

berisi pertanyaan terkait variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan alat 

berupa kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang singkron atau 

mengacu pada tinjauan teori sebelumnya. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian, 

diataranya :identitas responden, usia responden, jenis kelamin, dan kuesioner 

gangguan mental emosional (Self Reporting Questionnaire) 29. Instrumen ini 

sudah digunakan oleh Riskesdas, (2018) untuk mengukur gangguan mental 
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emosional pada remaja berumur ≥ 15 Tahun. Selain itu dalam penelitian Renaldo 

& Suryani, (2020) menggunkan kuesioner SRQ 29 dengan subjek ≥ 15 tahun. 

Kuesioner SRQ 29 terdiri dari gangguan mental emosional, ansietas, depresi, 

napza, psikotik dan PTSD. Untuk pilihan jawabannya yaitu: Ya dan Tidak.  

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Kuesioner SRQ 29 

 

No Aspek Pertanyaan Nomor Pertanyaan 

1 Gangguan Mental 

Emosional (kecemasan 

dan depresi) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

2 Napza 21 

3 Psikotik 22,23,24 

4 PTSD 25,26,27,28,29 

 

Instrumen ini menghasilkan rentang skor 0 - 29 yang dihasilkan dari 29 item 

pernyataan ordinal yang diisi dengan jawaban ya (skor 1) dan tidak (skor 0). 

Pengukuran gangguan mental emosional kecemasan dan depresi memiliki cut off 

poin 6 yang artinya apabila terdapat minimal 6 jawaban ya pada item 1 – 20 maka 

terdapat gangguan kecemasan dan depresi, pada kategori napza memiliki cut off 

poin 1 yang terdapat pada item 21, psikotik napza memiliki cut off poin 1 yang 

terdapat pada item  22-24. sedangkan untuk PTSD memiliki cut off poin 1 yang 

artinya apabila terdapat minimal 1 jawaban ya pada item 25 – 29 maka memiliki 

gangguan PTSD. Pengumpulan data dapat menggunakan alat ukur antara lain 

menggunakan kuesioner dengan skala likert dan skala guttman. Alat ukur dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala guttman.  

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Skor SRQ 29 

 

No Kategori Item Skor 

1 Gengguan Mental Emosional 

(Kecemasan dan Depresi) 
1-20 ≥ 6 

2 Napza 21 1 

3 Psikotik 22-24 1 

4 PTSD 25-29 1 
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3.6.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data 

primer yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan observasi pada 

remaja. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Metode yang digunakan 

peneliti yaitu dengan mengumpulkan data setelah dinyatakan lulus ujian proposal 

dan uji etik. Uji etik diajukan melelui Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang untuk mendapatkan kelayakan 

uji etik penelitian. Surat keterangan lolos etik terlampir. Peneliti melanjutkan 

dengan mengurus perijinan penelitian dengan mendapatkan surat pengantar 

penelitian dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang 

yang ditujukan kepada Kantor Kesatuan Bangsa Politik ( Kesbangpol) Kabupaten 

Magelang, seperti yang terlampir. Kespangpol Kabupaten Magelang kemudian 

merekomendasikan untuk diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda dan Litbangda Kabupaten 

Magelang. Kemudian surat ditujukan kepada Kepala desa Mungkid sebagai 

tempat penelitian. Pengumpulan data dapat menggunakan alat ukur antara lain 

kuesioner, skala likert, skala Guttman, observasi, wawancara, dan lain-lain. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner skala guttman. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

menjawab (Masturoh & Anggita, Nauria, 2018).  

 

Dalam pengambilan data, peneliti memerlukan bantuan orang lain sehingga 

sebelum mengumpulkan data peneliti perlu menyamakan persepsi antara peneliti 

dengan fasilitator peneliti mengenai kuesioner yang akan dibagikan kepada 

remaja. 

 

Langkah-langkah prosedur pengumpulan data: 

3.6.2.1. Tahap pengajuan judul penelitian pada pembimbing. 

3.6.2.2. Konsultasi skripsi kepada dosen pembimbing I dan Pembimbing II. 
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3.6.2.3. Prosedur Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan pengurusan 

surat ijin studi pendahuluan dari program studi ilmu keperawatan, 

fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, 

kemudian pengajuan surat ijin studi pendahuluan dari Fakultas ke 

Kesbangpol Kabupaten Magelang. 

3.6.2.4. Penelitian melakukan ujian seminar proposal skripsi. 

3.6.2.5. Melakukan uji etik setelah mendapatkan rekomendasi berupa Ethical 

Cleasrance (EC) dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, sebagai 

kelayakan etik Penelitian. 

3.6.2.6. Melakukan pengurusan surat ijin penelitian ke Kesbangpol Kabupaten 

Magelang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dan Desa 

Mungkid. 

3.6.2.7. Melakukan perijinan kepada ketua RW/RT di masing-masing dusun. 

3.6.2.8. Menemui ketua karang taruna di masing-masing desa dengan keperluan 

menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan menjelaskan cara 

pengisian kuesioner melalui google form. 

3.6.2.9. Peneliti mendapatkan responden sebanyak 142 responden yang diperoleh 

dari google form. 

3.6.2.10. Peneliti melakukan editing data dengan memeriksa responden sesuai 

kriteria inklusi dan ekslusi sehingga didapatkan hasil 134 responden. 

3.6.2.11. Peneliti melakukan pengambilan data melalui lembar koesioner kepada 

remaja dengan perantara ketua karang taruna di masing-masing dusun 

dikarenakan menjaga protokol kesehatan covid-19. 

3.6.2.12. Peneliti mendapatkan total responden sebanyak 204 reponden. 

3.6.2.13. Peneliti melakukan editing kembali data yang di peroleh sehingga 

mendapatkan 157 responden sesuai dengan minimal sample yang harus 

diteliti. 

3.6.2.14. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data 

menggunakan aplikasi komputer yaitu SPSS 25. 
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3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan pada remaja di desa Mungkid menyebarkan link 

google form menggunakan media sosial whatsapp. Pengambilan data dilakukan 

oleh peneliti yang berperan membagikan kuesioner kepada remaja yang telah 

dipilih kemudian dikumpulkan kembali untuk pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS 25. 

 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu penelitian dalam pengumpulan data dibutuhkan alat ukur (instrumen) yang 

baik sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang valid, andal (reliabel), 

dan aktual. Uji validitas atau kesahihan adalah pengukuran dan pengamatan, yaitu 

prinsip keandalan instrument dalam mengumpulkan data. Uji Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ) 29 

yang sudah baku dan telah digunakan oleh Riskesdas 2018 sehingga tidak 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 

 

3.8. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

3.8.2. Metode Pengolahan 

Pengolahan data adalah bagian dari penelitian setelah pengumpulan data. Tahapan 

dalam pengolahan data dapat dilakukan dengan: 

3.8.2.1. Editing 

Editing adalah salah satu tahapan dimana data yang sudah dikumpulkan dari hasil 

pengisian kuesioner dilakukan editing kelengkapan jawabannya. 

 

3.8.2.2. Coding 

Coding adalah tahapan pembuatan lembaran kode yang terdiri dari tabel dibuat 

sesuai data yang telah diambil dari alat ukur yang digunakan. Code yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Kode 1 untuk “ tidak ada gangguan mental emosional kecemasan dan 

depresi” 

2. Kode 2 untuk “ ada gangguan mental emosional kecemasan dan depresi” 
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3. Kode 1 untuk “tidak ada gangguan mental emosional PTSD” 

4. Kode 2 untuk “ ada gangguan mental emosional PTSD” 

 

3.8.2.3. Processing 

Prosesing adalah tahapan pemaprosesan setelah semua kuesioner terisi penuh dan 

benar serta telah dikode pada jawaban responden pada kuesioner ke dalam 

aplikasi software SPSS versi 25. 

 

3.8.2.4. Cleaning Data 

Merupakan pengecekan kembali data yang sudah dientri pada aplikasi dan 

kemudian dilakukan analisis (Masturoh & Anggita, Nauria, 2018). 

 

3.8.3.  Analisi Data 

3.8.3.1. Analisis Univariat 

Uji univariat digunakan untuk membuat gambaran distribusi frekuensi setiap 

variabel yang diteliti. Distribusi frekuensi dilakukan untuk menggambarkan atau 

menunjukkan berapa kali suatu nilai hasil pengukuran terjadi dalam seluruh 

pengukuran sample. Analisis univariat dilakukan terhadap satu variabel secara 

mandiri, tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya yang 

bertujuan menggambarkan kondisi fenomena yang dikaji. Analisis data disajikan 

secara deskriptif dalam bentuk tabel dari variabel.Variabel yang akan dilakukan 

analisis univariat adalah data demografi, data gangguan mental emosional, data 

depresi, kecemasan dan PTSD pada remaja. 

 

3.9.  Etika Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan prinsip-prinsip dasar etik dalam 

penelitian yang meliputi Respect for Person, Beneficence, Non Malefience, dan 

justice (Masturoh & Anggita, Nauria, 2018).  
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3.9.2. Respect for Person 

Merupakan bentuk menghormati atau menghargai subjek dengan memperhatikan 

kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian, serta perlindungan bagi 

subjek rentan. Persetujuan dari responden juga diperlukan agar responden 

mengetahui maksud, tujuan, manfaat, dan tata cara pengisian kuesioner. Lembar 

persetujuan (Informed consentI) yang sudah dibaca kemudian ditandatangani 

untuk kesediaan menjadi responden. 

 

3.9.3. Benefience 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dan 

mengurangi kerugian atau resiko bagi subjek penelitian. Sebelum pengisian 

kuesioner, peneliti menjelaskan manfaat dari penelitian adalah sebagai upaya bagi 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga demikian dapat menjadi 

dasar untuk meningkatkan kesehatan remaja yang mengalami depresi, kecemasan, 

dan PTSD. Keuntungan bagi responden adalah responden mengetahui tentang 

depresi, kecemasan dan PTSD. 

 

3.9.4.  Non Maleficence 

Peneliti harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan 

terjadi dalam penelitian sehingga dapat memcegah risiko yang membahayakan 

bagi subjek penelitian. Peneliti menanyakan kepada responden apakah terdapat 

kesulitan dalam mengisi kuesioner, apabila tidak ada peneliti mempersilahkan 

responden untuk melanjutkan pengisian kuesioner kembali.  

 

3.9.5. Justice 

Keadilan dalam hal ini adalah tidak membedak-bedakan subjek penelitian. 

Peneliti tidak melakukan diskriminasi saat memilih responden. Responden 

ditetapkan berdasarkan kriterian inklusi dan ekslusi yang sudah ditetapkan. 

Prinsip ini dilakukan dalam memberikan perlakuan yang adil dan terbuka. 
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Selain itu peneliti juga harus menjaga kerahasiaan responden dengan tidak 

menyertakan nama responden dalam pengumpulan data hingga penyajian data. 

Peneliti hanya menuliskan kode atau inisial dari responden. Peneliti harus 

menjelaskan kepada responden bahwa data yang didapatkan dijamin 

kerahasiaannya, dimana semua data yang telah dikumpulkan akan dimusnahkan 

ketika datanya sudah selesai diambil dan dianalisis. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di desa Mungkid mengenai 

gambaran gangguan mental emosional pada remaja usia 15-19 tahun saat pandemi 

COVID-19 didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Karakteristik responden pada remaja usia 15-19 tahun di desa Mungkid 

didominasi berjenis kelamin laki-laki  sebanyak 82 responden dengan prosentase ( 

52.2%), umur responden didominasi berumur 18 tahun sebanyak 37 responden 

dengan prosentase (23.6 %),. 

5.1.2. Gambaran gangguan mental emosional dengan karakteristik (kecemasan 

dan depresi) sebanyak 86 responden dengan prosentase (54.8%). 

5.1.3. Gambaran gangguan mental emosional dengan karakteristik Penggunaan 

Zat Psikoaktif/ Narkoba sebanyak 1 responden dengan prosentase (0,63%) 

5.1.3. Gambaran gangguan mental emosional dengan karakteristik Psikotik 

sebanyak 45 responden dengan prosentase (28,67%) 

5.1.4. Gambaran gangguan mental emosional remaja didominasi pada penderita 

PTSD dengan prosentase (65%). 

 

5.2. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi kepada pihak yang terkait 

untuk melakukan sebuah evaluasi dalam penanganan gangguam mental emosional 

pada remaja. 

Pihak yang disarankan antara lain: 

5.2.1. Responden 

Sebagai ilmu gangguan mental emosional dalam menjaga kesehatan mental 

remaja. 

5.2.2. Bagi Profesi Keperawatan 

Sebagai upaya dalam mencegah masalah dan meningkatkan ilmu tentang 

gangguan mental emosional pada remaja. 
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5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis, 

diharapkan menggunakan rancangan yang berbeda dan menambahkan variabel 

yang mendukung dengan masalah mental remaja.  
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