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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Depresi

1. Pengertian Depresi

Depresi adalah suatu penyakit jiwa dengan gejala utama sedih, yang

disertai gejala-gejala psikologik lainnya, gangguan somatic maupun gangguan

psikomotor dalam kurun waktu tertentu dan digolongkan kedalam gangguan

afektif. Depresi dalam penggunaan istilah sehari-hari biasanya dikaitkan dengan

perasaan sedih, murung, putus asa, merana dan tidak bahagia. Depresi dapat juga

berupa sekumpulan gejala atau sindroma (disertai perubahan kognitif, psikomotor

dan vegetatif) atau merupakan kesatuan penyakit (dengan gambaran klinis yang

khas, dasar riwayatnya dan hubungan dengan keadaan biologisnya) (Ardhana

dalam Soetjiningsih, 2007).

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah

masyarakat. Berawal dari stres yang tidak diatasi, maka seseorang dapat jatuh ke

fase depresi. Menurut Rathus (dalam Lubis, 2009)  orang yang mengalami depresi

umumnya mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi,

fungsional, dan gerakan tingkah laku serta kognisi. Depresi adalah suatu

gangguan perasaan hati (afek) yang ditandai dengan afek distorik atau kehilangan

minat atau kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari disertai dengan temuan-

temuan lain seperti gangguan tidur dan perubahan selera makan (Mengel &

Schwiebert, 2001).
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Depresi terkait dengan situasi yang meliputi diantaranya perasaan sedih,

murung, putus asa, tidak percaya diri, dan menyalahkan diri sendiri secara

berlebihan. Seseorang yang mengalami depresi akan cenderung

meninterprestasikan pemikiran negatif dari apa yang terjadi dalam keadaan

kondisi yang tertekan pada saat seseorang mengalami depresi. Menurut Beck

(Nevid, 2005) seseorang yang mengalami depresi perasaan dan perilakunya

diakibatkan oleh persepsi negative mereka dan verbalisme mereka. Penelusuran

literatur yang dilakukan oleh Beck menentukan konsistensi yang menarik

perhatian mengenai depresi, seperti adanya penurunan mood, kesedihan,

pesimisme tentang masa depan, retardasi dan agitasi, sulit berkonsentrasi,

menyalahkan diri sendiri, lamban dalam berpikir serta serangkaian tanda

vegetative seperti gangguan dalam nafsu makan maupun gangguan dalam hal

tidur.

Depresi merupakan perasaan murung, kehilangan gairah untuk melakukan

hal-hal yang biasa dilakukannya dan tidak dapat mengekspresikan kegembiraan.

Biasanya terjadi pada awal sampai pertengahan usia dewasa. Dapat terjadi sekali,

dapat terjadi sering kali, dapat sebentar, dapat selama hidup, dapat bertahap, dan

dapat mendadak berat (Sarwono, 2010).

Menurut kriteria DSM-IV-TR (2000)depresi berat adalah suasana perasaan

ekstrem dan berlangsung paling tidak dua minggu, meliputi gejala-gejala kognitif

(seperti perasaan tidak berharga dan tidak pasti) dan fungsi fisik yang terganggu

(seperti perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan dan berat badan yang
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signifikan, atau kehilangan banyak energi) sampai titik dimana aktivitas atau

gerakan yang paling ringan sekalipun membutuhkan usaha yang luar biasa besar.

Depresi adalah gangguan mood di mana seseorang merasa tidak bahagia,

tidak bersemangat, memandang rendah diri sendiri, dan merasa sangat bosan.

Individu merasa selalu tidak enak badan, gampang kehilangan stamina, selera

makan yang buruk, tidak bersemangat, dan tidak memiliki motivasi (Santrock,

2007). Di dalam skala klinis dan validitas pada Minnesota Multiphasic

Personality Inventory (MMPI-2), menyatakan depresi merupakan penolakan

terhadap kebahagiaan dan perasaan berharga, keterlambatan psikomotor dan

penarikan diri, kehilangan minat terhadap lingkungan sekitar, keluhan somatis,

khawatir atau tegang, penolakan terhadap kemarahan, kesulitan mengendalikan

proses berpikir (Halgin & Whitbourne, 2010).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya maka disimpulkan

bahwa depresi yang merupakan gangguan suasana hati ditandai dengan

kehilangan minat atau tidak percaya diri dalam menjalani aktifitas sehari-hari

yang disertai perasaan sedih, putus asa, menyalahkan diri sendiri, menyendiri, dan

memandang rendah diri sendiri, serta melihat lingkungan secara negatif.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Depresi

Model psikodinamika terbaru lebih terfokus pada isu-isu yang

berhubungan dengan perasaan individual akan self-worth atau self-esteem. Suatu

model, yang disebut model self-focusing, mempertimbangkan bagaimana

mengalokasikan proses atensi seseorang setelah suatu kehilangan (kematian orang
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yang dicintai, kegagalan personal, dan lain lain). Menurut model psikodinamika,

orang yang mudah terkena depresi mengalami suatu periode self-examination

(self-focusing) yang intens setelah terjadinya suatu kehilangan atau kekecewaan

yang besar. Seseorang menjadi terpaku pada pikiran-pikiran mengenai objek atau

tujuan penting yang hilang dan tetaap tidak dapat merelakan harapan akan entah

bagaimana cara mendapatkannya kembali (Nevid, 2005).

Menurut teori psikodinamika klasik mengenai depresi yang dikemukakan

Freud dan para pengikutnya meyakini kemarahan orang yang ditinggalkan kepada

orang yang meninggalkannya terus-menerus dipendam, berkembang menjadi

proses menyalahkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri, dan depresi yang

berkelanjutan. Orang-orang yang sangat tidak mandiri diyakini sangat rentan

terhadap proses tersebut. Teori psikodinamika klasik merupakan dasar pandangan

psikodinamika yang diterima secara luas yang menganggap depresi sebagai

kemarahan terpendam yang berbalik menyerang diri sendiri (Davison, 2010).

Menurut Beck, salah satu faktor penyebab depresi adalah proses berfikir,

seseorang yang depresi memiliki pemikiran menyimpang dalam bentuk

interpretasi negatif. Seseorang depresi akan mengembangkan skema negatif,

skema yang salah dapat membuat seseorang yang depresi mengharapkan

kegagalan sepanjang waktu, skema yang menyalahkan diri sendiri membebani

seseorang dengan tanggung jawab atas semua ketidakberuntungan dan skema

yang mengevaluasi diri sendiri secara negatif terus-menerus mengingatkan

seseorang tentang ketidakberartian dirinya. Skema negatif bersama dengan

penyimpangan kognisi, membentuk apa yang disebut dengan triad. Triad depresi
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merujuk pada penilaian seseorang bahwa tidak dapat menghadapi tuntutan

lingkungan (Beck dalam Davidson 2006).

Pendekatan kognitif pada depresi memusatkan perhatian tidak pada apa

yang dikerjakan individu akantetapi bagaimana padaindividumemandang diri dan

dunia sekitarnya. Salah satu teori kognitif berpendapat bahwa individu yang

mudah terkena depresi telah mengembangkan sikap umum untuk menilai

peristiwa dari segi negatif dan kritik diri (Beck, dalam Akitson dkk, 1999).

Depresi menurut Beck berfokus pada peran berfikir negatif atau depresi,

seseorang yang rentan mengalami depresi memegang keyakinan yang negatif

terhadap dirinya sendiri, lingkungan, dan masa depan. Segitiga kognitif dari

depresi ini menghasilkan kesalahan tertentu dalam berfikir atau distorsi kognitif,

dalam merespon pada peristiwa negatif, yang pada giliranya akan menyebabkan

depresi (Nevid dkk, 2005).

Faktor penyebab timbulnya depresi yang dikemukakan Lubis (2009) yaitu:

a. FaktorFisik

1. FaktorGenetik

Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat

memiliki risiko lebih besar menderita gangguan depresi dari pada

masyarakat pada umumnya.

2. Susunan Kimia OtakdanTubuh

Beberapa bahan kimia di dalam otak dan tubuh memegang peranan yang

besar dalam mengendalikan emosi kita. Pada orang yang depresi

ditemukan adanya perubahan akibat pengaruh  bahan kimia seperti
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mengkonsumsi obat-obatan, minum-minuman yang beralkohol, dan

merokok.

3. FaktorUsia

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda yaitu

remaja dan orang dewasa lebih banyak terkena depresi. Namun sekarang

ini usia rata-rata penderita depresi semakin menurun yang menunjukkan

bahwa remaja dan anak-anak semakin banyak terkena depresi.

4. Gender

Wanita dua kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi dari pada pria.

Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi, karena wanita lebih

sering mengakui adanya depresi dari pada pria dan dokter lebih dapat

mengenali depresi pada wanita.

5. Gaya Hidup

Banyak kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat berdampak pada penyakit

misalnya penyakit jantung juga dapat memicu kecemasan dan depresi.

6. PenyakitFisik

Penyakit fisik dapat menyebabkan penyakit. Perasaan terkejut karena

mengetahui seseorang memiliki penyakit serius dapat mengarahkan pada

hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri (self-esteem), juga

depresi.

7. Obat-obatanTerlarang

Obat-obatan terlarang telah terbukti dapat menyebabkan depresi karena

mempengaruhi kimia dalam otak dan menimbulkan ketergantungan.
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8. Kurangnya Cahaya Matahari

Kebanyakan dari seseorang merasa lebih baik di bawah sinar mataharidari

pada hari mendung, tetapi hal ini sangat berpengaruh pada beberapa

individu. Mereka baik-baik saja ketika musim panas tetapi menjadi depresi

ketika musim dingin. Mereka disebut menderita seasonal affective

disorder (SAD).

b. Faktor Psikologis

1. Kepribadian

Aspek-aspek kepribadian ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya

depresi yang dialami serta kerentanan terhadap depresi. Ada narapidana

yang lebih rentan terhadap depresi, yaitu yang mempunyai konsep diri

serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian introvert salah

satu aspek kepribadian itu adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri

adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik berasal dari

diri seseorang seperti keluarga, masyarakat, dan luar diri individu seperti

lingkungan sosial, antara lain melalui gambaran diri yang positif,

hubungan interpersonal yang baik dengan keluarga dan lingkungan sosial,

kemampuan mengontrol emosi dan rasa percaya diri.

2. Pola Pikir

Pada tahun 1967 psikiatri Amerika Aaron Beck menggambarkan pola

pemikiran yang umum pada depresi dan dipercaya membuat seseorang

rentan terkena depresi. Secara singkat, dia percaya bahwa seseorang yang

merasa negatif mengenai diri sendiri rentan terkena depresi.
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3. Harga Diri (self-esteem)

Harga diri yang rendah akan berpengaruh negatif pada seseorang yang

bersangkutan dan mengakibatkan seseorang tersebut akan menjadi stres

dan depresi.

4. Stres

Kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau

stres berat yang lain dianggap dapat menyebabkan depresi. Reaksi

terhadap stres sering kali di tangguhkan dan depresi dapat terjadi beberapa

bulan sesudah peristiwa itu terjadi.

5. Lingkungan Keluarga

Ada tiga hal seseorang menjadi depresi di dalam lingkungan keluarga

yaitu dikarenakan kehilangan orangtua ketika masih anak-anak, jenis

pengasuhan yang kurang kasih saying ketika kecil, dan penyiksaan fisik

dan seksual ketika kecil.

6. Penyakit Jangka Panjang

Ketidaknyamanan, ketidakmampuan, ketergantungan, dan ketidakamanan

dapat membuat seseorang cenderung menjadi depresi.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab depresi yang dipaparkan sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi depresi dapat

terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Semua

faktor depresi ini pada umumnya dikarenakan stres yang berkepanjangan,

sehingga menimbulkan depresi dengan faktor yang berbeda-beda.
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3. Gejala Depresi

Beck (dalam Lubis, 2009) mengemukakan kategori gejala depresi menjadi

empat bagian, yaitu simtom emosional, kognitif, motivasional, dan fisik.

a. SimtomEmosional

Simtom emosional terdiri dari perubahan perasaan atau tingkah laku

yang merupakan akibat langsung dari keadaaan emosi, dalam penelitiannya,

Beck menyebutkan sebagai gejala emosional yang meliputi penurunan mood,

padangan negative terhadap diri sendiri, tidak lagi merasakan kepuasan,

mengangis, hilangnya respons yang menggembirakan.

b. Simtom Kognitif

Simtom kognitif menyebutkan gejala kognitifnya antara lain, yakni

penilaian diri sendiri yang rendah, harapan-harapan yang negatif,

menyalahkan serta mengkritik diri sendiri, tidak dapat membuat keputusan,

distorsibody image. Penilaian diri sendiri yang rendah terhadap kemampuan

inteligensi, penampilan, kesehatan, daya tarik, popularitas, atau

penghasilannya. Harapan-harapan negatif termasuk di dalamnya

mengharapkan hal-hal yang terburuk dan menolak kemungkinan adanya

perbaikan dan perubahan menuju hal yang lebih baik.

c. Simtom Motivasional

Penderita depresi memiliki masalah besar dalam memobilisasi dirinya

untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang paling dasar seperti makan,

minum, dan buang air. Simtom motivasional lainnya yakni keinginan untuk

menyimpang dari pola hidup sehari-hari, keinginan untuk menghindar dari
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tugas, disamping itu cenderung menunda kegiatan yang tidak memberi

kepuasan, lebih sering melamun dari pada mengerjakan sesuatu. Seseorang

lebih sering tertarik pada kegiatan pasif, seperti menonton televisi, pergi ke

bioskop, ataupun hanya tidur-tiduran di kamar, simtom motivasional

berikutnya keinginan bunuh diri. Meskipun keinginan tersebut juga dijumpai

pada seseorang non depresi, namun frekuensinya lebih sering dijumpai pada

penderita depresi, simtom motivasional berikutnya adalah, peningkatan

dependensi sebagai keinginan untuk memperoleh pertolongan, petunjuk,

pengarahan ketimbang melakukan proses aktual tersebut pada orang lain.

d. Simtom-simtom Fisik

Simtom fisik depresi adalah kehilangan nafsu makan, gangguan tidur,

mudah lelah dan kehilangan libido.

Gejala depresi menurut Diagnosis Gangguan Jiwa (Maslim, 1993)

yaitu:

a. Gejala Utama (pada derajat ringan, sedang, dan berat)

1. AfekDepresi

2. Kehilangan minat dan kegembiraan

3. Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah

(rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya

aktivitas.

b. Gejala Lainnya

1. Konsentrasi dan perhatian berkurang

2. Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
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3. Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna

4. Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis

5. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri

6. Tidur tergangggu

7. Nafsu makan berkurang

Gejala depresi ringan menurut Diagnosis Gangguan Jiwa, pedoman

diagnostiknya adalah:

a. Gejala depresi ringan harus memiliki dua dari tiga gejala utama depresi

dan ditambah sekurang-kurangnya dua dari gejala lainnya.

b. Gejala depresi ringan tidak boleh memiliki tingkat gejala depresi berat

diantaranya.

c. Waktu lamanya seluruh episode depresi ringan berlangsung sekurang-

kurangnnya sekitar dua minggu.

Gejala depresi ringan hanya memiliki sedikit kesulitan dalam

pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya.

Gejala depresi sedang menurut Diagnosis Gangguan Jiwa(Maslim,

1993)adalah:

a. Gejala depresi terdiri dari dua dari tiga gejala utama depresi seperti

pada episode depresi ringan, dan ditambah sekurang-kurangnya tiga

(dan sebaiknya empat) dari gejala lainnya.

b. Lamanya berlangsung minimum sekitar duaminggu.

c. Menghadapi depresi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial,

pekerjaan dan urusan rumah tangga.
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Gejala depresi berat menurut Diagnosis Gangguan Jiwa (Maslim,

1993) adalah:

a. Pada gejala depresi harus memiliki tiga gejala utama depresi, serta

ditambah sekurang-kurangnya empat dari gejala lainnya, dan beberapa

di antaranya harus berintensitas berat.

b. Apabila ada gejala penting (misalnya agitasi atau retardasi psikomotor)

yang mencolok, maka pasien sering tidak mau atau tidak mampu untuk

melaporkan gejalanya secara rinci. Dalam hal tersebut, penilaian secara

menyeluruh terhadap depresi berat masih dapat dibenarkan.

c. Depresi biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya dua minggu,

tetapi jika gejala sangat berat dan meningkat sangat cepat, maka

dibenarkan untuk menegakkan diagnosis dalam kurun waktu kurang

dari dua minggu.

d. Pada depresi berat, sangat tidak mungkin pasien akan mampu

meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan atau urusan rumah tangga,

kecuali pada taraf yang sangat terbatas.

Berdasarkan gejala diatas, gejala depresi menjadi empat bagian, yaitu

simtom emosional, kognitif, motivasional, dan fisik. Menurut Diagnosis

Gangguan Jiwatiga tingkat gejala depresi, yaitu gejala depresi ringan, sedang dan

berat. Pada tingkat gejala depresi ringan dan sedang, penderita masih dapat

melaksanakan kegiatan sosial dan pekerjaan, meskipun hal ini berat untuk

dilaksanakan, sedangkan untuk penderita gejala depresi berat, penderita sudah

tidak dapat menjalankan kegiatan sosialnya dan pekerjaannya. Diagnosis tingkat
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gejala depresi dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam dua minggu, jika

memang amat berat maka diagnosis dapat dilakukan kurang dalam dua minggu.

B. Penyesuaian Diri

1. Pengertian Penyesuaian Diri

Haber dan Runyon (1984) mengatakan penyesuaian diri adalah suatu

proses dan bukan keadaan yang statis sehingga efektifitas dari penyesuaian diri itu

sendiri ditandai dengan seberapa baik seseorang mampu menghadapi situasi dan

kondisi yang selalu berubah, dimana seseorang merasa sesuai dengan lingkungan

dan merasa mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya.

Menurut Fahmi (dalam Sobur, 2003) penyesuaian adalah suatu proses

dinamik terus menerus yang bertujuan untuk mengubah prilaku guna

mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dengan lingkungan.Yustinus

(2006) menyatakan penyesuaian diri (adjustment) merupakan suatu istilah yang

sangat sulit didefinisikan karena penyesuaian diri banyak mengandung arti,kriteria

untuk menilai penyesuaian diri tidak dapat dirumuskan secara jelas, penyesuaian

diri dan lawannya ketidakmampuan menyesuaikan diri memiliki batas yang sama

sehingga akan mengaburkan perbedaan di antara keduanya. Penyesuaian diri

memiliki banyak arti, seperti pemuasan kebutuhan, keterampilan dan menangani

frustasi dan konflik, ketenangan pikiran/jiwa, atau bahkan pembentukan simtom-

simtom.

Terkait dengan uraian diatas dapat disimpulkan penyesuaian diri

merupakan proses menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, penyesuaian
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diri ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Penyesuaian diri yang

positif adalah seseorang yang menerima kondisi lingkungan barunya, sedangkan

penyesuaian diri yang negatif adalah seseorang yang tidak menerima kondisi

lingkungan yang baru, sehingga menimbulkan, frustrasi, konflik, dan stress yang

berkepanjangan sehingga menimbulkan depresi.

2. Karakteristik  Penyesuaian Diri

Haber  dan Runyon (1984) menyebutkan bahwa penyesuaian diri yang

dilakukan seseorang memiliki lima karakteristik sebagai berikut:

a. Persepsi terhadap realitas. Seseorang mengubah persepsinya tentang kenyataan

hidup  dan  menginterpretasikannya, sehingga mampu menentukan tujuan yang

realistik sesuai dengan kemampuannya serta mampu mengenali konsekuensi dan

tindakannya agar dapat menuntun pada perilaku yang sesuai.

b. Kemampuan mengatasi stres dan kecemasan. Mempunyai kemampuan mengatasi

stres dan kecemasan berarti seseorang mampu mengatasi masalah-masalah yang

timbul dalam hidup dan mampu menerima kegagalan yang dialami.

c. Gambaran diri yang positif. Gambaran diri yang positif berkaitan dengan

penilaian seseorang tentang dirinya sendiri. Gambaran diri yang positif baik

melalui penilaian pribadi maupun melalui penilaian oranglain, sehingga seseorang

dapat merasakan kenyamanan psikologis.

d. Kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik. Kemampuan

mengekspresikan emosi dengan baik berarti seseorang memiliki ekspresi emosi

dan kontro lemosi yang baik.
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e. Hubungan interpersonal yang baik. Memiliki hubungan interpersonal yang baik

berkaitan dengan hakekat seseorang sebagai makhluk sosial, yang sejak lahir

tergantung pada orang lain. seseorang yang memiliki penyesuaian diri yang baik

mampu membentuk hubungan dengan cara yang berkualitas dan bermanfaat.

Berdasarkan karakteristik penyesuaian diri, dapat ditarik kesimpulan

seseorang yang  menyesuaikan diri, apabila ia dapat mengubah persepsinya tentang

kenyataan hidup dan menginterprestasikan dalam bentuk prilaku yang positif.

Penyesuaian diri memiliki gambaran yang positif melalui penilaian pribadi maupun

orang lain dan memiliki hubungan sosial yang baik pada semua orang yang ada

dilingkunganya. Seseorang yang menyesuaikan diri mampu mengatasi stres,

mengontrol emosional dan kecemasannya.

C. Kerangka Pemikiran

Beck (dalam McDowell & Nevel, 1996), mendefinisikan depresi sebagai

pemikiran abnormal seseorang terhadap keadaan dirinya yang dimanifestasikan

dengan  simtom-simtom menurunnya mood subjektif, rasa pesimis, kehilangan

kespontanan dan gejala vegetatif (seperti kehilangan berat badan dan gangguan

tidur). Seseorang yang depresi cenderung menyalahkan diri sendiri. Hal ini

disebabkan adanya distorsi kognitif terhadap diri, dunia dan masa depannya,

sehingga dalam mengevaluasi dan menginterpretasi diri dan hal-hal yang terjadi

akan cenderung salah dalam menyimpulkan dan berpandangan negatif.

Beck menginterpretasikan bahwa orang yang mengalami depresi akan

mengadopsi cara berpikir yang negatif. Jika seseorang yang depresi mengalami
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kejadian  negatif, ia akan menganggap dirinya sebagai peyebab kejadian negatif

yang dialaminya. Dengan demikian  orang yang depresi cenderung  berfikir

negatif dan  memandang masa depan  suram  berdasarkan  kejadian yang

dialaminya. Seseorang yang depresi  menjadi lebih sensitif dalam menjalani

kehidupan dan menginterprestasikan kegagalan atau kekecewaan sebagai refleksi

dari sesuatu yang tidak sesuai  mengenai dirinya, Begitu pula depresi dapat

dialami oleh narapidana.

Narapidana mengalami stres karena kehidupan sebelum dan sesudah di

penjara mengalami perubahan. Biasanya narapidana tidak langsung menerima

setiap perubahan yang terjadi, cenderung menolak atau tidak menerima perubahan

tersebut sehingga menimbulkan depresi. Depresi narapidana dapat terjadi akibat

tekanan emosi secara berlebihan karena perasaan tidak senang terhadap

perubahan. Ketidaksenangan ini biasanya dilandasi oleh kepentingan pribadi.

Narapidana dengan berbagai kasus kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan,

kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki tingkat depresi yang berbeda,

depresi pada narapidana ini dapat dipengaruhi oleh masa hukuman, pandangan

negatif korban, dan keluarga korban, serta masyarakat.

Depresi pada narapidana dapat terjadi karena kegagalan dalam menjalani

masa tahanan pada lingkungan baru di lembaga permasyarakatan sebagai suatu

kenyataan yang harus dihadapi. Narapidana juga menjalani perubahan, yang dapat

diartikannya sebagai sesuatu yang baik dan rasional, atau sesuatu yang tidak baik

dan membahayakan bagi dirinya, kelompok atau masyarakatnya. Hasil pemikiran
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narapidana yang positif berhubungan dengan perubahan dan situasi yang

dialaminya sehingga menuntutnya untuk melakukan penyesuaian diri.

Sebagai suatu proses yang dinamis, efektifitas penyesuaian diri ditandai

dengan seberapa baik seseorang mampu menghadapi situasi dan kondisi yang

berubah, dan merasa sesuai dengan lingkungan sehingga mendapatkan kepuasan

dalam pemenuhan kebutuhannya.(Haber dan Runyon 1984). Penyesuaian diri

yang baik muncul apabila seseorang mampu mengontrol emosinya pada situasi-

situasi tertentu dan berperilaku sesuai dengan harapan dari lingkungan dimana

pun ia berada. Seperti yang dikatakan Haber dan Runyon (1984) bahwa

penyesuaian diri dikatakan efektif apabila seseorang  mampu menghadapi situasi

serta kondisi yang selalu berubah.

Apabila narapidana tidak dapat menerima perubahan maka akan sulit

untuk narapidana dalam melakukan penyesuaian diri, ia akan memiliki pandangan

yang negatif terhadap diri sendiri, penilaian diri yang rendah, gangguan emosional

yang berlebihan, tidak memiliki motivasi dalam menjalani aktivitasnya, dan

kondisi fisik yang menurun seperti kehilangan nafsu makan, gangguan tidur,

mudah lelah dan kehilangan libido, Sehingga membuat narapidana tersebut

mengalami depresi. Narapidana yang memiliki kemampuan untuk menerima

perubahan maka akan dapat menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya,

maka akan sangat kecil kemungkinan baginya untuk mengalami depresi pada saat

ia berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi, bagi narapidana yang mengalami

kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri maka sangat terbuka bagi dirinya
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untuk mengalami depresi pada saat ia harus menjalani masa hukuman di lembaga

permasyarakatan.

Menurut Haber dan Runyon (1984), seseorang melakukan penyesuaian

diri ketika memiliki gambaran diri yang positif terhadap orang lain dan mampu

melakukan apa yang orang lain lakukan sehingga dapat menyesuaikan diri.

Kemampuan mengontrol emosi dan mempuyai rasa percaya diri yang tinggi

berhubungan dengan perkembangan dan kematangan misalnya, intelektual, emosi

dan lingkungan sosial. Kemampuan seseorang mengekspresikan emosi dengan

baik sehingga terjalinnya hubungan interpersonal yang baik mampu membentuk

hubungan dengan cara yang berkualitas dan bermanfaat.

Narapidana yang menyesuaikan diri dengan perubahan dapat menjalani

kehidupan di dalam lembaga permasyarakatan. Penyesuaian diri yang baik

menunjukkan bahwa narapidana tersebut mulai menerima adanya perubahan,

mengambil keputusan untuk menerima perubahan tersebut, serta menciptakan

kesempatan bagi diri sendiri untuk menerima perubahan dalam hidupnya dan

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga narapidana terhindar dari

depresi. Oleh karena itu keterkaitan penyesuaian diri dengan depresi pada

narapidana penting untuk diteliti.

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan

yang negatif antara penyesuaian diri dengan depresi pada narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Pekanbaru Riau. Artinya semakin tinggi penyesuaian diri

narapidana tersebut maka akan semakin rendah depresi yang dialaminya, dan
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sebaliknya semakin rendah penyesuaian diri yang dimiliki narapidana tersebut

maka semakin tinggi depresi yang dialami narapidana tersebut.


