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Abstract. Depresi merupakan gangguan mental yang banyak diderita oleh orang di seluruh 

dunia. Diperkirakan 20% anak dan remaja di seluruh dunia mengalami depresi. Namun 

demikian, depresi merupakan silent epidemic karena kurangnya penanganan. Usia remaja 

merupakan demografi yang rentan mengalami depresi dan jika gangguan ini tidak 

ditangani dengan cepat akan mengakibatkan penyakit yang kronis dan lebih sulit ditangani. 

Selama ini konselor sekolah belum memberikan layanan yang khusus pada siswa yang 

mengalami depresi. Hal ini karena kurangnya pengetahuan guru Bimbingan dan Konseling 

terhadap gejala-gejala, penyebab dan cara penanganan masalah ini. Padahal guru 

Bimbingan dan Konseling merupakan sumber yang paling penting untuk mengenali gejala 

dan melakukan penanganan awal bagi gejala depresi ringan.  

 

Abstrak. Makalah ini akan memaparkan konsep depresi, variabel-variabel yang berkaitan 

dengan sebab-sebab dan akibat depresi serta cara penanganannya di sekolah. Beberapa 

bentuk program preventif akan dipaparkan demikian pula teknik-teknik dalam pendekatan 

program kuratif yang dianggap efektif dalam penanganan depresi ini. 
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PENDAHULUAN 

It is hopelessness rather than pain that crushes the soul. 
—William Styron 

Depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan penurunan mood, 

kehilangan minat terhadap kesenangan, merasa bersalah, merasa tidak berharga, gangguan 

makan, gangguan tidur, penurunan energi dan kemampuan konsentrasi yang buruk. 

Masalah ini dapat menjadi kronis dan mengarah pada ketidakmampuan individu 

menjalankan kehidupan sehari-harinya. Depresi dapat meningkatkan morbiditas 

(kesakitan), mortalitas (kematian), risiko bunuh diri, serta berdampak pada penurunan 

kualitas hidup pasien dan keluarga. 

  Seperti disebutkan di atas, depresi dapat mengarah pada usaha bunuh diri (Harris 

dan Lennings 1993), yang telah menyebabkan 850.000 orang meninggal setiap tahunnya. 

86% dari mereka berada di negara-negara berkembang (WHO, 2011).  Setengah dari 

mereka berusia 15-44 tahun. Penelitian WHO pada tahun 2000 memperlihatkan bahwa 

depresi merupakan kontributor ke empat dari beban penyakit global (global burden of 

desease). Pada tahun 2020 diperkirakan depresi akan menanjak menempati ranking ke dua 

dari beban penyakit global yang menyerang semua umur, baik laki-laki mau pun 

perempuan.  Dan pada tahun 2030 diperkirakan depresi akan menjadi penyebab utama bagi 

gangguan kesehatan (WHO, 2011).  

Namun demikian anggaran negara bagi layanan kesehatan mental terutama di 

negara-negara dunia ketiga hanya sekitar kurang dari 2% dari anggaran negara mereka 

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/8230549.stm di akses 12 Oktober 2011). Padahal, menurut 

WHO lagi, negara-negara berkembang cenderung memiliki penderita depresi yang lebih 

tinggi ketimbang negara-negara maju, bahkan orang-orang miskin di negara kaya akan 

juga cenderung menderita depresi dari mereka yang lebih kaya.   

Saat ini depresi telah menjadi penyebab beban penyakit global pada kategori usia 

15 – 44 tahun baik bagi laki-laki mau pun perempuan. Di perkirakan 20% anak dan remaja 

di seluruh dunia mengalami masalah kejiwaan termasuk depresi. Namun walau pun 

prevalensi depresi besar, hanya kurang dari 25% dari mereka yang terdiagnosa depresi 

memiliki akses pada penanganan yang efektif. Jumlah lebih besar lagi adalah mereka yang 

tidak terdeteksi. Oleh karena itu depresi sering juga disebut sebagai “The silent Epidemic”. 

Sejauh ini penanganan depresi dilakukan melalui konseling, psikoterapi dan 

pemberian obat, walau pun penyembuhan depresi melalui obat bagi anak-anak masih 

kontroversial (Davis, 2005). Cara ini merupakan penanganan yang efektif bagi 70% dari 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8230549.stm
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mereka yang menderita depresi (Dopheide, 2001). Hambatan penanganan depresi 

diantaranya adalah kurangnya sumber, kurangnya pemberi bantuan yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilang mengenai depresi, dan stigma sosial yang diasosiasikan 

pada penderita gangguan mental termasuk depresi.  

Selama ini konselor sekolah jarang melakukan penanganan serius pada siswa yang 

menderita depresi. Bahkan mungkin kebanyakan konselor sekolah belum mengenali tanda-

tanda depresi. Hal ini karena tanda-tanda depresi sering dianggap sebagai bagian dari 

pengalaman sehari-hari. Padahal respon guru terhadap penanganan depresi siswa sangat 

terkait dengan pemahanan mereka terhadap gejala dan penyebab masalah ini. Penelitian 

Kleftaras dan Didaskalou (2006) pada siswa SD memperlihatkan hampir 30% siswa di 

sekolah yang mereka teliti mengalami simptom depresi yang tinggi namun guru tidak siap 

dan tidak memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi simptom ini sehingga mereka 

tidak dapat memberi bantuan yang memadai. Guru cenderung melaporkan adanya 

gangguan perilaku dan cenderung mencari penyebab kesulitan siswa berasal dari luar 

konteks  sekolah.  Berbeda dengan gangguan mental lain misalnya skizoprenik dan 

ganguan kecemasan yang tampak, gangguan depresi sering „tidak terlihat‟ dan hanya 

dianggap sebagai „stress‟ karena situasi tertentu sehingga menyebabkan konsekuensi yang 

tragis bagi penderita mau pun bagi msyarakat (Hodgkinson dan Prins, 2011).  

Demikian juga, berbagai masalah disiplin di sekolah sering kali tidak dicurigai 

sebagai simptom depresi, padahal mungkin saja hal tersebut berkaitan misalnya anak yang 

sering terlambat akibat gangguan tidur, gangguan kesehatan karena gangguan makan, 

menurunnya aktivitas sosial, dan gangguan prestasi belajar (karena konsentrasi yang 

buruk) pada siswa. Sehingga sering kali siswa yang mengalami ini hanya dianggap siswa 

yang mengalami gangguan disiplin sekolah dan depresi yang „laten‟ tidak ditangani karena 

gejalanya tidak dikenali.  

 Selain itu, kebijakan pendidikan tentang Ujian Nasional membuat siswa menghadapi 

tekanan mencapai sukses ujian sejak dini (UN dimulai sejak SD). Oleh karenanya memiliki 

kesadaran yang lebih tinggi terhadap kemungkinan stress yang dialami oleh anak-anak dan 

remaja sebagai hasil dari kebijakan yang berorientasi hasil sangat penting bagi konselor 

sekolah. Lebih jauh, kemenangan lewat pengadilan melalui Citizen Law Suit terhadap 

korban UN mengakui terjadinya gelaja stress yang dapat berakibat depresi pada anak-anak 

yang tidak lulus UN dan memerintahkan pemerintah melalui kemendiknas untuk 

memberikan penanganan psikologis yang memadai pada siswa.  
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Fenomena lain yang terkait dengan depresi di sekolah adalah masalah bullying. 

Menurut Davis (2005), bullying merupakan faktor resiko yang akan meningkatkan depresi 

baik bagi mereka yang melakukan bully dan korban bully. Depresi yang cukup tinggi juga 

ditemui pada korban tak langsung bullying.  

 Dengan melihat berbagai hal tersebut di atas yang menjadi faktor bagi meningkatnya 

gejala depresi bagi siswa di sekolah, maka menjadi tanggung jawab guru dan terutama 

konselor sekolah untuk menyadari tanda-tanda depresi dan menggali berbagai sumber yang 

ada dalam masyarakat sekolah dan sekitar sekolah untuk dapat digunakan dalam 

penanganan depresi.  

Makalah ini akan memaparkan pengertian depresi, sebab-sebab dan konteks depresi, 

akibat-akibat depresi serta berbagai penanganan awal yang diperlukan dalam mengatasi 

masalah depresi. Penanganan akan dipaparkan dalam dua  bagian yaitu program yang 

bersifat preventif dan program yang bersifat kuratif. Selanjutnya keterampilan konselor 

sekolah dan situasi sekolah juga turut dibahas sebagai bagian dari penanganan depresi.  

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan makalah ini dimulai dengan menjelaskan pengertian depresi yang 

dapat digunakan untuk melakukan diagnosa/identifikasi masalah. Kemudian dikemukakan 

variabel-variabel yang berkaitan dengan depresi, akibat-akibat depresi dan terakhir 

disampaikan berbagai program yang telah dilakukan untuk mengatasi despresi baik 

program preventif mau pun kuratif.  

 

Apa itu depresi  

 Radloff (dalam Yarcheski dan Mahon, 2000), mendefinisikan depresi sebagai 

“symptoms which are a depressed mood, feeling so helplessness and hopelessness, feeling 

so  guilt and worthlessness, loss of appetite, sleep disturbances, and psychomotor 

retardation”. Jadi depresi berkaitan dengan gejala-gejala penurunan mood, perasaan tak 

berdaya dan tidak memiliki harapan, merasa bersalah dan tidak berharga. Selain itu depresi 

juga bisa dilihat dari gejala yang tampak pada hilangnya nafsu makan, gangguan tidur dan 

penurunan kemampuan motoris.  

 Sedangkan Davis (2005) menggolongkan depresi sebagai gangguan mood (mood 

disorder). Menurutnya ada dua macam gangguan mood yaitu depressive disorder dan 

bipolar disorder. Gangguan depresi (Depressive disorder ) memiliki dua macam subtipe 
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yaitu Major Depressive Disorder (MDD) dan Dysthymic Disorder (DD). Asosiasi 

Psikiatris Amerika (The American Psychiatric Association, APA, 2002) mendefinisikan 

konsep ini sebagai berikut:  

1. Major Depressive Disorder (MDD) ditandai dengan satu atau lebih epidose Major 

Depressive, misalnya mengalami perasaan penurunan mood atau kehilangan minat selama 

dua minggu dan diikuti dengan paling tidak empat gejala depresi tambahan. 

2. Dysthymic Disorder (DD) ditandai dengan mengalami hari-hari penurunan mood selama 

paling tidak dua tahun ditambah dengan gejala-gejala depresi yang tidak mengikuti Major 

Depressive Disorder.  

 Untuk memperjelas diagnosa, Davis menyatakan bahwa untuk dapat didiagnosa 

mengalami MDD seseorang paling tidak harus memiliki lima atau lebih gejala-gejala 

berikut ini dan gejala tersebut harus dialami selama dua minggu berturut-turut atau lebih. 

Paling tidak satu dari gejala adalah : 1. Penurunan mood atau perasaan mudah marah,  2. 

Kehilangan minat atau kesenangan. 

 Penurunan mood atau perasaan mudah marah  

 Kehilangan minat atau kesenangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dulunya disenangi  

 Kehilangan atau kenaikan berat badan yang signifikan  

 Ganggunan tidak bisa tidur (Insomnia) atau kelebihan tidur (hypersomnia). 

 Peningkatan atau penurunan kemampuan psikomotor  

 Kelelahan atau kehilangan energi  

 Merasa tidak berharga atau merasa perasaan bersalah yang tidak tepat.  

 Kehilangan kemampuan konsentrasi 

 Memiliki pikiran-pikiran kematian dan bunuh diri 

Gejala-gejala ini haruslah menyebabkan distress atau gangguan dalam kehidupan sosial, 

pekerjaan atau ranah lain dalam kehidupan. Gejala ini juga hendaknya bukan merupakan 

efek fisiologis dari obat, alkohol, kondisi medis atau kedukaan oleh sebab kehilangan 

seseorang (misalnya keluarga yang meninggal).  

 

Sebab-sebab Depresi  

Berbagai penelitian pada siswa sekolah usia 9 – 17 tahun memperlihatkan berbagai 

variabel yang berkaitan dengan depresi. Penelitian empiris terhadap siswa sekolah usia 12 

– 14 tahun yang dilakukan oleh Yarcheski dan Mahon (2000) mengungkap variabel-

variabel yang berkiatan dengan depresi yaitu variabel endogenous yang berkaitan dengan 
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depresi adalah State anxiety dan self-esteem sedangkan variabel exogenous adalah gender 

perceived stress. State anxiety adalah respon emosional yang tidak pernamen (transitory) 

termasuk perasaan tegang, cemas terhadap kejadian buruk yang akan datang, nervousness, 

dan perasaan khawatir. Variabel ini berkorelasi secara positif dengan depresi. Dengan kata 

lain, semakin tinggi tingkat state anxiety seseorang maka akan meningkat depresinya. Self 

Esteem (harga diri) adalah penelaah individu terhadap perasaan kelayakan diri (penting-

tidak pentinya diri). Penelaahan harga diri yang rendah (low self esteem) memberi 

sumbangan terhadap depresi. Self esteem berkorelasi secara negatif dengan depresi. 

Semakin rendah self esteem seseorang akan semakin meningkat depresinya demikian 

sebaliknya.  

 Variabel selanjutnya adalah perceived stress yaitu tingkat dalam situasi mana 

kehidupan seseorang dinilai sebagai tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikontrol dan 

kelebihan beban. Variabel ini berkorelasi positif dengan depresi. Persepsi tentang situasi 

kehidupan yang negatif yang dipersepsikan sebagai kehidupan yang stress akan 

menurunkan mood (salah satu gejala depresi). 

Menurut Hammen (2009) karena depresi merupakan respon dari peristiwa-

peristiwa yang membuat stress, maka perlu sekali bagi kita untuk memahami konteks 

stress itu sendiri. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa individu dengan sejarah depresi 

berkontribusi pada tingginya stres antar pribadi (dan stress lainnya). Bagi remaja 

perempuan khususnya, terjadinya stres antar pribadi akan memprediksi kekambuhan 

depresi, yang akan membentuk lingkaran setan. Disfungsi antar pribadi pada awal masa 

remaja memprediksi kemungkinan hubungan yang maladaptif dengan teman sebaya, 

keluarga, hubungan romantis, dan orangtua. Sedangkan transmisi depresi dari satu generasi 

ke generasi berikutnya tidak hanya melibatkan diwariskannya faktor depresi, tetapi juga 

kemungkinan bahwa orang dewasa muda yang depresi akan terperangkap dalam kehidupan 

perkawinan dan pengasuhan yang penuh perselisihan yang kemudian akan meramalkan 

disfungsi bagi keturunan mereka dan membuat depresi terus-menerus bagi diri mereka 

sendiri.  

 Locker dan  Cropley (2004) secara khusus menelaah perubahan yang terjadi terhadap 

tingkat kecemasan, afek (emosi), depresi dan self esteem pada siswa-siswa sekolah saat 

ujian sekolah yang penting (misalnya kalau di Indonesia Ujian Nasional, dan atau Ujian 

bersama). Hasil pengukuran dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa siswa perempuan 

menampilkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan afek negatif saat sebelum ujian, 
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sedangkan siswa laki-laki dilaporkan memiliki self esteem dan afek positif yang lebih 

tinggi dan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah bahkan seminggu sebelum 

ujian.  

 Sejalan dengan penelitian di atas, Kiuru, et al (2011) meneliti tentang pengaruh 

kesulitan belajar dengan peningkatan simptom depresif pada remaja. Hasil penelitiannya 

memperlihatkan bahwa kesulitan belajar memainkan peran penting pada penderita depresi. 

Kesulitan belajar dapat memprediksi perasaan tidak adequat sebagai murid. Lebih jauh, 

kesulitan belajar dimediasikan melalui perasaan tidak adequat sebagai murid yang 

kemudian berkontribusi pada peningkatan simptom-simptom depresi. Gender menjadi 

faktor moderasi hubungan antara kesulitan belajar dan simptom depresi. Sebagai siswi 

(perempuan) dan memiliki tingkat kesulitan belajar akan memprediksi peningkatan 

simptom depresi.  

 Hal ini membawa kita pada variabel selanjutnya yang memiliki hubungan dengan 

depresi yaitu variabel gender yang secara intensif telah banyak diteliti. Banyak penelitian 

memperlihatkan rentannya siswa perempuan terhadap depresi. Menurut perspektif 

psikososial, kerentanan perempuan terhadap depresi dibanding laki-laki adalah karena 

perempuan tersosialisasikan untuk lebih pasif, memiliki kebutuhan untuk tergantung pada 

orang lain dan memiliki pengalaman akan rasa bersalah yang lebih besar. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Moran dan Eckenrode (1991) pada siswa usia 7 – 11 tahun. Mereka 

menemukan bahwa skor stress sosial pada perempuan berkorelasi tinggi dengan depresi 

dan self esteem yang rendah namun tidak pada siswa laki-laki. Namun demikian bagi siswa 

laki-laki dukungan sosial berkorelasi dengan skor depresi yang rendah dan self esteem 

yang tinggi namun tidak demikian halnya pada siswa perempuan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Broderick dan Korteland selama tiga tahun (2004) 

terhadap siswa kelas empat sampai kelas 6 (usia 9 – 12 tahun) menunjukkan bahwa siswa 

yang mengidentifikasi diri sebagai maskulin dan feminin memiliki skor depresi yang lebih 

tinggi dari pada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai individu androgini. Remaja 

yang mengidentifikasi diri sebagai feminin memiliki skor rumination (think deeply about 

something) yang lebih tinggi dibanding mereka yang maskulin dan androgini. Namun 

demikian, penelitian yang dilakukan oleh Locker dan  Cropley di atas memperlihatkan 

tidak ada berbedaan tingkat depresi pada murid laki-laki mau pun murid perempuan dalam 

hal penghadapi ujian.  

 Penelitian Knok, Carey dan Kim (2003) mengenai agresifitas pada siswa usia 13 -17 
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memperlihatkan hubungan yang signifikan antara gender dan depresi.  Siswi yang 

mengalami depresi memperlihatkan perilaku yang lebih agresif secara fisik dari pada siswi 

yang tidak depresif. Namun siswa yang mengalami depresi memperlihatkan perilaku 

kurang agresif dibanding siswa yang yang tidak depresif. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

depresi merupakan faktor resiko bagi agresifitas fisik bagi perempuan.  

 Variabel lain yang juga berkaitan dengan depresi adalah konsep diri. Penelitian yang 

dilakukan terhadap siswa usia 13 – 17 tahun menunjukan hubungan negatif yang kuat 

antara siptom depresi dengan konsep diri negatif. Bila simptom depresi menurun, maka 

konsep diri akan semakin meningkat menjadi lebih positif. Demikian juga, perilaku 

internalisasi (internalizing behavior) berhubungan dengan simptom depresif dan 

rendahnya konsep diri (Montague et al, 2008).  

 

Akibat-akibat depresi pada remaja 

 Tidak tertanganinya masalah depresi pada masa remaja akan membawa konsekuensi 

besar terhadap kesejahteraan (well being) dan status kesehatan (Yarcheski, dan Mahon, 

2001). Penelitian Vaske dan Gehring (2010)  mengenai hubungan depresi dan kenakalan 

remaja memperlihatkan depresi meningkatkan penolakan sebaya yang menyebabkan 

meningkatnya keterlibatan anak laki-laki pada kenakalan (delinquency). Hasil lainnya 

adalah penggunaan narkoba merupakan faktor mediasi yang menghubungkan depresi dan 

kenakalan pada remaja perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yarcheski, dan 

Mahon di atas yang menyatakan bahwa depresi memiliki efek negatif terhadap dukungan 

sosial. 

 

Hal-hal yang mendukung penanganan depresi pada remaja  

 Dukungan sosial merupakan hal yang penting dalam mengurangi simptom depresi. 

Namun demikian selama ini tampaknya gender berpengaruh terhadap besarnya dukungan 

sosial yang diterima remaja. Penelitian Johnson et al (2011) terhadap remaja yang 

melakukan tindak kriminal memperlihatkan pentingnya dukungan keluarga, saudara dan 

keluarga besar untuk penekan tingkat depresi pada remaja baik pada remaja laki-laki mau 

pun remaja perempuan. Namun remaja perempuan mendapatkan lebih banyak dukungan 

sosial baik melalui keluarga, teman mau pun keluarga besar dibanding anak perempuan. 

  

Penanganan depresi  
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Dari berbagai penelitian tersebut di atas, terlihat hubungan yang kompleks antara 

depresi dengan berbagai variabel penting yang mempengaruhi keberfungsian dan well 

being remaja/siswa. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan depresi yang menyeluruh. 

Pada bagian ini dipaparkan beberapa penanganan baik yang bersifat preventif mau pun 

penanganan yang bersifat kuratif.  

Program Preventif 

 Sebagai gangguan yang bersifat silent epidemic, gejala-gejala depresi perlu diketahui 

oleh sebanyak orang terutama bagi mereka yang bekerja bersama dan untuk remaja. Davis 

(2005) menyatakan bahwa intervensi pertama hendaknya bersifat self education yang 

diikuti intervensi oleh komunitas sekolah. Konselor sekolah memiliki tanggung jawab 

membantu siswa dan guru dengan memberikan berbagai sumber informasi berkaitan 

dengan perilaku siswa yang tidak biasa. Salah satu tujuan dari pendidikan tentang depresi 

ini hendaknya juga termasuk menghapuskan stigma yang berkaitan dengan gangguan 

mental karena stigma akan mencegah siswa dan keluarganya mencari bantuan. Seringkali, 

siswa yang memiliki gangguan mental mengalami ejekan dari teman-temannya. Konselor 

dapat membantu siswa-siswa ini untuk memahami apa yang terjadi pada mereka, Corrigan 

(dalam Davis, 2005) menyebutkan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan tentang 

gangguan mental akan kurang mengalami stigma. Namun Choi (dalam Davis, 2005) 

mengingatkan kita bahwa simptom depresi dan keyakinan terhadap gangguan mental 

berbeda-beda pada tiap budaya.  

 Mengenai komponen-komponen program proventif terhadap depresif, Montague et al 

(2008) mengatakan bahwa program ini juga perlu membidik multi komponen termasuk 

multi dampak yang mengukur perubahan kognisi, antar pribadi dan perilaku yang 

merupakan mediator atau moderator depresi. Secara khusus Locker dan  Cropley (2004)  

mengingatkan akan perlunya bantuan berbasis sekolah yang secara pro aktif meningkatkan 

self esteem dan mengembangkan keterampilan untuk menghadapi situasi stress khususnya 

situasi menghadapi ujian.  

 Swarts, et al (2010) mengembangkan The Adolescent Depression Awareness 

Program (ADAP). Ini merupakan kurikulum mengenai depresi bagi siswa menengah 

(program selama tiga jam). Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program ini untuk 

menurunkan simptom depresi.  

 Program preventif depresi lain dikembangkan oleh Chaplin et al (2006) dengan nama 
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The Penn Resiliency Program (PRP). Program ini khusus membidik siswa perempuan. 

Program ini berhasil menurunkan perasaan tidak berdaya dan simptom depresif pada siswi 

peserta program. Menurut Gillham dan Reivich (2004) program yang dilakukan pada siswa 

usia 11 – 14 tahun ini dapat mendorong peningkatan harapan dan mencegah munculnya 

simptom depresi dan kecemasan. Dasar dari program ini adalah model ABC yang 

dikembangkan oleh Albert Ellies. Menurutnya cara tiap orang berespon dan merasa pada 

tiap situasi akan berbeda-beda. Oleh sebab itu peristiwa yang mengaktifkan perasaan 

tersebut (A = antecedent) tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan C (konsekuensi= 

emosi dan perilaku). Menurutnya, pikiran dan keyakinan tentang peristiwa (B = belief) 

merupakan mediator yang penting yang akan memberi pengaruh pada perilaku dan 

perasaan kita. Program ini membantu remaja menghubungkan antara pikiran, dan perasaan 

atau perilaku mereka. Remaja belajar bahwa mereka tidak membaca realitas secara 

langsung namun informasi yang mereka miliki itu akan diseleksi melalui sistem 

kepercayaan mereka dan bisa saja tidak akurat. Hal ini penting terutama bagi siswa yang 

mengalami rasa tidak berdaya (helplessness) dan tidak berpengharapan (hopelessness) 

karena cara ini dapat menantang keyakinan mereka yang menimbulkan perasaan cemas 

dan putus asa.  

 Program lain adalah Pisa Cognitive Behavioral and Social Problem. Program ini 

didesain untuk mendidik dan mencegah simptom depresi pada anak dan remaja. 

Komponen Kognitif dan behavioral pada program ini didasarkan pada teori tentang depresi. 

Fokus program adalah mengajarkan siswa mengidentifikasi dan mengevaluasi pikiran-

pikiran pesimistis dengan menggali berbagai pikiran-pikiran alternatif dan menelaah bukti-

bukti pikiran tersebut. Program ini juga mengajarkan berbagai keterampilan behavioral 

untuk relaksasi dan pengaturan emosi. Komponen Pemecahan masalah dari program ini 

membahas masalah-masalah antar pribadi dan disiplin siswa yang seringkali muncul 

bersama depresi. Siswa diajarkan keterampilan-keterampilan asertif, pengambilan 

keputusan dan cara menghadapi konflik (coping with conflict). 

 Teknik-teknik kreatif dalam regulasi emosi juga dapat diterapkan sebagai usaha 

pencegahan. Salah satu tekniknya adalah menulis ekspresif yang dikombinasikan dengan 

psikoedukasi dan telah terbukti efektif untuk meningkatkan penyesuaian psikososial 

remaja (Horn, Possel dan Hautzinger, 2010).  

 Program-program preventif ini dapat dilakukan dalam bimbingan klasikal di kelas 

dalam layanan Bimbingan dan Konseling, dalam Bimbingan kelompk bagi sebagian siswa 
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sebagai bagian dari program layanan dasar, mau pun sebagai program yang didesain 

tersendiri dalam pelatihan pengembangan kepribadian.  

 

Pengembangan kemampuan konselor dan situasi sekolah yang kondusif 

 Selain program-program yang diperuntukkan bagi siswa, sekolah juga perlu 

mengembangkan keterampilan guru dan konselor yang berkaitan dengan penangan depresi 

melaui berbagai pelatihan-pelatihan konseling untuk masalah khusus mau pun 

keterampilan khusus. Lebih jauh, situasi sekolah yang kondusif bagi siswa juga perlu 

didesain sedemikian rupa sehingga mencegah timbulkan situasi stress yang akan 

berkorelasi dengan depresi bagi siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun 

sekolah yang ramah anak dengan memperhatikan dan mendorong terpenuhinya hak-hak 

anak melalui pendidikan di sekolah. Hal ini termasuk perlunya membangun hubungan 

yang bermakna dengan siswa terutama dengan siswa yang beresiko depresi.  

 Secara khusus, sekolah perlu memperhatikan tindakan-tindakan bullying yang 

mungkin terjadi di sekolah. Walau pun belum ada penelitian yang mendalam tentang 

pengaruh kultural dalam bullying, namun dari proses konseling dan observasi saya 

terhadap tindakan bully di sekolah perilaku ini terkait dengan masalah identitas sosial 

murid yaitu ras, status sosial ekonomi, gender, dan abilitas. Oleh karena itu sekolah perlu 

mendorong situasi dan hubungan guru-murid yang saling menghormati sebagai teladan 

bagi hubungan murid-murid yang lebih egalitar dan respecful. Perlu adanya kebijakan 

yang diketahui oleh semua siswa mengenai tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh orang dewasa (guru, administrasi dan managemen sekolah) dan 

memberikan saluran bantuan pada siswa yang mengalaminya dengan melindungi hak-

haknya sebagai korban. 

 Menurut para feminist (Hodgkinson dan Prins, 2011), depresi merupakan konstruksi 

sosial. Menurut mereka depresi merupakan respon normal perempuan terhadap kondisi 

kehidupan dalam masyarakat yang patriarkis. Depresi pada perempuan merupakan produk 

dari kenyataan hidup sehari-hari perempuan yang penuh tekanan akibat diskriminasi 

gender. Namun alih-alih menghadapi masalah sosial yang lebih besar, masyarakat 

cenderung melakukan medikalisasi terhadap pengalaman stress perempuan dan 

menempatkan penyebab pada diri individu perempuan. Oleh karena itu untuk mencegah 

hal itu, maka sekolah perlu memberikan dukungan pada kesetaraan gender di sekolah. 
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Sensitif terhadap bias gender dan melakukan tindakan yang dapat mencegah diskriminasi 

gender melalui kebijakan-kebijakan sekolah.  

 Untuk tujuan tersebut, maka konselor sekolah perlu mengembangkan kemampuan 

komunikasi dan perlunya bersikap pro aktif dalam menelaah depresi pada siswa dan 

keinginan-keinginan bunuh diri yang merupakan bagian dari simptomt depresi. Sekolah 

juga perlu turut bersama-sama dengan komponen dalam masyarakat untuk mendukung 

usaha-usaha penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk.  

Program Kuratif 

 Program kuratif atau layanan responsif adalah layanan yang dilakukan untuk 

penanganan masalah. Salah satu bentuk terapi yang dapat digunakan untuk penanganan 

depresi adalah Interpersonal therapy (IPT) yang berfokus pada hubungan interpersonal 

yang berkontribusi terhadap depresi. Fokus terapi ini adalah meningkatkan pemungsian 

kekinian (improving current functioning) dan peningkatan hubungan interpersonal.  IPT-A, 

yang diadaptasi untuk remaja (adolescence), membahas lima area masalah antar pribadi 

yaitu pertengkaran peran antar pribadi (interpersonal role disputes), transisi peran, 

kekurangan kemampuan antar pribadi, kedukaan (grief), dan keluarga tunggal (single-

parent families) (Mufson et al., 2004). 

 

 Pendekatan lain yang cukup banyak digunakan untuk menangani depresi adalah 

Cognitif Behavioral Therapy (CBT) yang sejauh ini dianggap cukup efektif (Gillham dan 

Reivich, 2004, Dopheide, 2001) untuk  menurunkan simptom depresif. Asarnow (dalam 

Davis, 2005) menyatakan CBT didasarkan pada premis bahwa individu-individu yang 

mengalami depresi memiliki distorsi kognitif tentang diri mereka, tentang dunia dan 

tentang masa depan. CBT membantu mengidentifikasi interpretasi-interpretasi negatif dan 

disfungsional berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dan 

mengganti pola-pola berpikir ini dengan pola-pola berpikir yang lebih positif. Komponen 

kunci teknik CBT yang digunakan adalah self moritoring, social problem solving dan 

cognitive restructuring (Vostanis, et al, 1996, Runyon and orvashel, 1999).  

 Selain dua pendekatan di atas, pendekatan yang juga sering digunakan untuk 

penanganan Depresi adalah dengan menggunakan Cognitive Therapy, yang merupakan 

pendekatan yang memiliki kesamaan asumsi dengan Cognitive Behavioral Therapy. Salah 

satu manfaat terapi ini dalam penanganan depresi adalah dalam pengurangan 
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kekambuhannya. Dibanding dengan penanganan melalui obat dan terapi interpersonal, 

konseli yang diterapi dengan menggunakan Kognitif Terapi lebih mungkin 

mempertahankan perbaikan yang telah mereka lakukan dalam terapi (Evans dalam Moore, 

2003). Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam terapi ini, yaitu 1. Mengatasi 

pemikiran otomatis, 2. Mengatasi bias kognitif, dan 3. Asumsi disfungsional.  

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan oleh konselor untuk mendapatkan informasi 

mengenai situasi depresi konseli misalnya :  

 Dapatkah kamu mengingat satu situasi dalam minggu ini ketika kamu merasa 

depresi/cemas/bersalah? 

 Dimana kamu saat itu? Apa yang kamu lakukan? Dengan siapa kamu saat itu? 

 Apa kejadian yang membuatmu sangat kesal? 

 Apa yang kamu rasakan pada tubuhmu? Apakah kamu merasakan sensasi tertentu pada 

tubuhmu pada saat itu? 

 Pada saat apa dalam situasi itu kamu merasa sangat depresi/cemas, bersalah? 

 Pada saat mana dalam situasi itu kamu merasa sangat depresi/cemas, bersalah? 

 Apa yang membuatmu merasa paling depresi/cemas, bersalah? 

 Apa yang kamu katakan pada orang tersebut? 

 Apa hal terburuk yang kamu bayangkan akan terjadi? 

 Bagaimana kamu menghadapi situasi itu? Apa yang kamu lakukan? 

 Bagaimana hasilnya? 

Terapi Kognitif memiliki banyak teknik namun pada kesempatan ini saya akan 

mengemukakan teknik yang membantu konseli mengatasi pikiran negatifnya. Langkah-

langkah ini terutama diadopsi dari More 92003).  

 

Teknik untuk mengidentifikasi pikiran otomatis 

Pada sesi-sesi pertama konseling, penekanan konseling ditujukan pada mengidentifikasi 

pikiran-pikiran negatif khusus yang mempengaruhi menurunnya mood. Walau pun mereka 

yang menderita depresi umumnya mengeluhkan berbagai perasaan depresi sepanjang 

waktu, namun perasaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran nagatif tertentu. 

Pikiran tersebut misalnya berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan misalnya : saya 

tidak tertarik melakukannya. Atau berkaitan dengan self-talk misalnya : tidak ada yang 

perduli dengan saya. Pada tahap ini konselor membantu konseli mengidentifikasi pikiran-

pikiran negatif ini dengan mengamati perubahan mood selama mau pun di antara sesi dan 
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bertanya apa yang ada dalam pikiran konseli. Ketika konseli mengalami kesulitan 

menyebutkan pikiran khusus di pikiran mereka pada saat itu, mereka dibantu 

menidentifikasi makna yang mereka lekatkan pada apa yang sedang terjadi. Misalnya 

dengan menggunakan kalimat tanya “apa yang kamu rasakan?” “apa yang ada dalam 

pikiranmu?”, “kamu jadi bagaimana?” dengan mengajukan pertanyaan ini konseli dibantu 

untuk semakin menyadari dan dapat mengidentifikasi pikiran negatif mereka secara 

spontan. Konseli lama kelamaan akan mampu melakukan hal ini sendiri selain itu mereka 

juga mempraktekkan mencatat pikiran negatif mereka melalui lembaran buku harian.  

 

Mempertanyakan pikiran otomatis 

Pikiran negatif otomatis yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dipertanyakan untuk 

membantu konseli memahami kaitannya denan mood mereka dan membuktikan 

validitasnya. Konseli diajak untuk memikirkan apa yang membuat mereka percaya pada 

pikiran negatif tertentu. Mereka kemudian ditanya apakah ada faktor-faktor yang tidak 

cocok dengan pikiran negatif mereka. Konselor hendaknya memperhatikan hal-hal relevan 

yang telah mereka ketahui tentang konseli atau mencari hal baru. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut gunanya adalah untuk mengidentifikasi apakah pikiran-pikiran konseli itu 

memiliki bias. Kemudian konselor bisa mendiskusikan beberapa bias-bias depresif pada 

cara berpikir. Pertanyaan juga digunakan untuk membantu konseli melihat validitas pikiran 

negatif mereka tersebut. Konselor juga bisa menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

bisa membantu mereka melakukan hal ini. Intensifitas pikiran negatif ini biasanya diukur 

sebelum dan sesudah proses mempertanyakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi 

pada proses ini. Melalui cara-cara memvalidasi pikiran-pikiran dan mengeksplorasi 

alternatif-alternatif yang dilakukan pada sesi konseling konseli akan belajar 

mengaplikasikan proses seperti ini pada diri mereka. Konseli diminta mencatat usaha 

mereka dengan menggunakan catatan harian. Dengan melakukan hal ini maka konselor 

membantu konseli untuk : 1. Mengurangi kekakuan berpikir yang biasanya dimiliki oleh 

mereka yang mengalami depresi, 2. Mengenali dan mengonfrontasi modus menghindaran, 

3. Membangun kesadaran bahwa pikiran adalah pikiran bukan fakta.  

 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor bila konseli tidak mau 

membicarakan pikiran negatif otomatisnya :  

- Identifikasi pikiran-pikiran klien tentang mendiskusikan masalah yang 
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mengkhawatirkan 

- Gunakan pikiran-pikiran ini untuk mengilustrasikan model terapi kognitif 

- Diskusikan pro dan kontra bila tidak membahas hal yang mengkhawatirkan 

- Diskusikan situasi yang mengkhawatirkan dengan cara bertahap 

- Jelaskan kemungkinan keyakinan tertentu yang memperbesar kekhawairan. 

 

Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menelaah validitas pikiran negatif:  

 Apa faktanya? 

o Apa yang membuatmu berpikir demikian? Apa yang mendukung pikiranmu 

itu? 

o Mungkinkah pikiran ini mengandung berbagai kesalahan berpikir yang telah 

kita diskusikan? Yang mana? 

o Apakah ada hal-hal yang dapat melawan pikiran tersebut? 

o Apa yang sebenarnya dikatakan oleh orang? Apa buktinya? 

o Apakah kamu tidak melihat aspek positif dari hal ini? Apakah ada yang kamu 

setujui? 

 Apakah ada penjelasan lain? 

o Dapatkah kamu melihat cara berpikir lain tentang hal ini? 

o Jika sahabatmu berada dalam situasi ini apa yang akan kamu katakan padanya? 

o Bagaimana kamu memandang hal ini ketika kamu tidak sangat depresi? 

o Bagaimana kamu akan melihat situasi ini dalam waktu setahun mendatang? 

 Apa efek dari cara berpikir seperti itu? 

o Apakah hal ini membuatmu menjadi tambah depresi? 

o Apakah kamu melihat hal ini lebih buruk dari yang sebenarnya? 

o Jika hal ini benar, apakah hal ini akan seburuk yang kamu pikirkan? 

o Apakah cara pandang ini membantumu dalam mengatasi masalah ini? Apakah 

ada pandangan yang lebih membantu? 

 Apa yang kamu dapat lakukan pada situasi ini? 

o Apakah ada hal yang dapat kamu lakukan secara berbeda? 

o Jika kamu tidak sedang berpikir dengan cara yang negatif, apa yang akan kamu 

lakukan? 
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o Bagaimana kamu dapat menguji keakuratan pikiran ini? Bagaimana kamu dapat 

menemukan ada pandangan yang lebih membantu? 

Kesimpulan  

Di masa yang akan datang, prevalensi depresi akan menempati rangking tertinggi 

bagi beban penyakit global. Untuk itu konselor sekolah perlu turut mengambil tanggung 

jawab dalam mencegah depresi pada siswa. Pemahaman tentang kriteria diagnosa depresi 

beserta variabel-variabel yang menyebabkan meningkatnya simptom depresi pada siswa 

akan menguatkan respon pemberian bantuan pada siswa. Pada gilirannya dapat mencegah 

fenomena silent epidemic depresi di sekolah.  

Ada beberapa program yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan mau 

pun penyembuhan depresi. Walau pun depresi berat bukan merupakan ranah kerja konselor, 

namun konselor dapat melakukan asesment awal, pencegahan dan penanganan awal 

terhadap simptom depresi melalui berbagai program preventif tersebut. Hal lain yang dapat 

dilakukan oleh konselor adalah melakukan maintaining terhadap siswa yang telah 

mendapatkan treatmen baik oleh konselor itu sendiri (depresi ringan atau faktor yang 

berkaitan) mau pun oleh profesi pemberi bantuan lain lewat alih tangan. Program-program 

pencegahan dapat menjadi sumber penting yang dapat dikembangkan di sekolah. Akhirnya, 

situasi sekolah yang ramah anak, berorientasi kepentingan terbaik anak, mengembangkan 

situasi multikultur yang saling menghormati akan mencegah anak mengalami simptom-

simptom depresi di sekolah. 
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