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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Novel A untuk Amanda karya Annisa Ihsani belum pernah diteliti oleh 

siapapun, karena novel ini merupakan terbitan baru. Akan tetapi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan psikologi sastra sudah lebih banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelitian dengan judul “Analisis Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel 

Ega Karya Anggie M dalam Pembelajaran Sastra di SMA Kelas XI Semester 

1 (Pendekatan Struktural dan Psikologi Sastra)”.  

 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Sisillia Yossy Nour Indrasari pada tahun 

2017. Hasil penelitian tersebut yakni konflik batin tokoh utama Ega muncul 

dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa aspek berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, tidak 

terpenuhinya akan cinta dan keberadaan, tidak terpenuhinya kebutuhan akan 

penghargaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan aktualisasi diri. Akibat dari tidak 

terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka timbul rasa sedih, rasa takut, rasa tidak 

percaya diri, dan rasa marah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

peneliti lakukan terletak pada objek dan sumber data penelitian. Objek penelitian oleh 

Sisilia Yossy Nour Indrasari adalah konflik batin dan dengan sumber data novel Ega 

karya Anggie M. Sedangkan objek penelitian peneliti adalah gejala depresi dengan 

menggunakan sumber data novel A untuk Amanda karya Annisa Ihsani. 
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2. Penelitian dengan judul “Analisis Tokoh dan Nilai Pendidikan dalam Novel 

Gajahmada Karya Langit Kresna Hariadi (Tinjauan Psikologi Sastra)”. 

 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rizki Adistya Zubaida pada tahun 2012. 

Hasil penelitian konflik batin yang dialami tokoh meliputi : (1) Gajahmada ingin 

mengungkap telik sandi di tubuh pasukan Bhayangkara; (2) Ra Kuti dendam kepada 

Lembu Anabrang yang membuat Ra Kuti melakukan pemberontakan terhadap 

Jayanegara; (3) Ketakutan Ra Kuti kepada pasukan Bhayangkara; (4) Kekecewaan 

Jayanegara terhadap penghianatan Rakian Dharmaputra Wineshuka; (5) Kebencian 

Pradhabasu terhadap Gagak Bongol karena kematian Mahisa Kingkin. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek dan 

sumber data penelitian. Objek penelitian oleh Rizki Aditstya Zubaida adalah nilai 

pendidikan dan konflik batin dengan sumber data novel Gajahmada karya Langit 

Kresna Hariadi. Sedangkan objek penelitian peneliti adalah gejala depresi dengan 

menggunakan sumber data novel A untuk Amanda karya Annisa Ihsani. 

 

B. Hakikat Novel 

Novel merupakan karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia, dunia imajinatif 

yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, (dan 

penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2015:5). Novel adalah 

cerkan yang panjang, yang mengetengahkan tokoh-tokoh dan menampakkan 

serangkaian peristiwa dan latar (seting) secara terstuktur (Noor, 2009:27). Semi 

(1993:34) berpendapat bahwa novel mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan 

pada suatu saat tegang, dan pemusatan kehidupan yang tegas. 

Menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel adalah 

sebuah karya fiksi yang menceritakan tokoh-tokoh dengan memuat berbagai cerita 

dengan menampilkan peristiwa dan latar yang terstruktur. 
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C. Tokoh dan Penokohan 

1. Tokoh 

Nurgiyantoro (2015:165) menyatakan bahwa istilah “tokoh” menunjuk pada 

orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban terhadap pernyataan : “Siapakah 

tokoh utama novel itu?”, atau “Ada berapa orang jumlah pelaku novel  itu?”, atau 

“Siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam novel itu?”, dan sebagainya. 

Pabichara (dalam Waslam 2017:4) berpendapat bahwa tokoh adalah individu rekaan 

yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. 

Madina (2018:2) menyatakan bahwa tokoh ialah orang atau pelaku yang berperan 

dalam cerita. Menurut beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh 

adalah pelaku yang berperan dalam suatu karya sastra yang mengalami peristiwa atau 

berkelakuan sesuai dengan karangan si pengarang. 

Membaca sebuah novel, biasanya kita akan dihadapkan pada sejumlah tokoh 

yang dihadirkan di dalamnya. Namun kaitannya dengan keseluruhan cerita, peranan 

masing-masing tokoh tersebut tidak sama. Dilihat dari segi peranan atau tingkat 

pentingnya tokoh dalam sebuah cerita tersebut, ada tokoh yang tergolong penting dan 

ditampilkan terus-menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita. 

Sebaliknya, ada tokoh-tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam 

cerita, dan itu pun dalam porsi penceritaan yang relatif pendek. 

Nurgiyantoro (2015:258) membedakan tokoh berdasarkan pada peran dan 

pentingnya seorang tokoh dalam cerita fiksi secara keseluruhan menjadi dua, yaitu 

tokoh utama dan tokoh tambahan. 

 

a. Tokoh Utama 

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang 

bersangkutan (Nurgiyantoro 2015:258). Waslam (2017:4) menyatakan bahwa tokoh 
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utama adalah tokoh yang menjadi sorotan dalam cerita. Priyatni (dalam Na’im 2016:4) 

berpendapat bahwa tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran utama, frekuensi 

kemunculannya sangat tinggi, menjadi pusat pengisahan. Ia merupakan tokoh yang 

paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai 

kejadian. Bahkan pada novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam 

setiap kejadian dan dapat ditemui dalam setiap halaman buku cerita yang 

bersangkutan. Menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh 

utama adalah tokoh yang diutamakan peranannya dan frekuensi kemunculannya 

sangat tinggi sehingga menjadi sorotan dalam cerita. 

 

b. Tokoh Tambahan 

Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa 

kali dalam cerita dan itu pun dalam porsi penceritaan yang relatif singkat 

(Nurgiyantoro 2015:76). Kehadiran tokoh tambahan dalam sebuah karya sastra 

tergolong sedikit dan tidak terlalu dipentingkan, namun tokoh tambahan juga mampu 

mempengaruhi perkembangan plot walaupun tidak seluruhnya, jadi tidak hanya tokoh 

utama yang mampu mempengaruhi plot cerita. Di pihak lain, pemunculan tokoh-tokoh 

tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan, dan 

kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung 

ataupun tak langsung. Jadi, tokoh tambahan adalah peran pembantu yang melengkapi 

tokoh utama yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. 

 

2. Penokohan  

Waslam (2017:4) menyatakan bahwa penokohan adalah cara pengarang 

menggambarkan, mengembangkan serta menampilkan watak dalam tokoh cerita. 
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Na’im (2016:4) berpendapat bahwa penokohan merupakan hal yang harus dipikirkan 

oleh pengarang atau penulis dalam melampirkan kisah cerita yang dimuat. Utomo 

(dalam Madina 2018:2) menyatakan bahwa penokohan atau perwatakan adalah 

pelukisan mengenai tokoh cerita, baik dalam keadaan lahir maupun batin yang dapat 

berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, dan adat isdiatan tokoh yang 

bersangkutan. Menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penokohan merupakan pelukisan watak tokoh dalam sebuah karya sastra yang harus 

dipikirkan oleh pengarang atau penulis untuk menyampaikan kisah cerita yang 

dimuat. 

Nurgiyantoro (2015:279) membedakan teknik pelukisan tokoh menjadi dua, 

yaitu teknik ekspositori (pelukisan secara langsung), dan teknik dramatik (pelukisan 

secara tidak langsung). 

 

a. Teknik Ekspositori (Pelukisan Secara Langsung) 

Nurgiyantoro (2015:279) menyatakan bahwa dalam teknik ekspositori, yang 

sering juga disebut sebagai teknik analitis, pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan 

memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Menurut Minderop 

(2013:4) metode telling mencakup karakterisasi melalui penampilan tokoh, 

karakterisasi melalui penggunaan nama tokoh, karakterisasi melalui penampilan 

tokoh, karakterisasi melalui tuturan pengarang. Jadi, dalam teknik ekspositori tokoh 

cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang ke hadapan pembaca dengan cara tidak 

berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang 

mungkin berupa sikap, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri fisiknya. 
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b. Teknik Dramatik (Pelukisan Secara Tidak Langsung) 

Nurgiyantoro (2015:280) menyatakan bahwa penampilan tokoh cerita dalam 

teknik dramatik, artinya mirip dengan yang ditampilkan pada drama, yaitu dilakukan 

secara tidak langsung. Masruroh (dalam Mardhiah 2020:38) menjelaskan bahwa 

metode dramatik merupakan suatu metode penokohan dengan cara memaparkannya 

secara tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan dalam teknik dramatik pengarang tidak 

mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku para tokoh. 

Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya sendiri 

melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal lewat kata maupun 

nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku, dan juga melalui peristiwa yang terjadi. 

 Nurgiyantoro (2015:286) menyatakan bahwa penampilan tokoh secara 

dramatik dapat dilakukan lewat sejumlah teknik, yakni : 

 

1) Teknik Cakapan 

Nurgiyantoro (2015:286) menyatakan bahwa percakapan yang dilakukan oleh 

tokoh-tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh 

yang bersangkutan. Bentuk percakapan dalam sebuah cerita fiksi, khususnya novel, 

umumnya cukup banyak, baik percakapan yang pendek maupun percakapan yang 

(agak) panjang. Namun tidak semua percakapan dapat mencerminkan kedirian tokoh, 

atau paling tidak, tidak mudah untuk menfasirkannya sebagai demikian. Wicaksono 

(2014:203) menyatakan bahwa teknik cakapan merupakan sebuah percakapan yang 

dilakukan oleh tokoh-tokoh  cerita dengan dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-

sifat tokoh yang bersangkutan. Jadi, teknik cakapan merupakan teknik penggambaran 

kedirian tokoh melalui sebuah percakapan dari tokoh yang sedang dianalisis 

kediriannya. 
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2) Teknik Tingkah Laku 

Nurgiyantoro (2015:288) menjelaskan bahwa teknik tingkah laku menunjuk 

pada tindakan nonverbal, fisik. Teknik tingkah laku menunjuk pada tindakan 

nonverbal/fisik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Wujud 

tindakan dan tingkah laku tokoh tersebut dapat berupa sebuah reaksi, tanggapan, sifat, 

dan sikap yang mencerminkan perwatakannya. Wicaksono (2014:204) berpendapat 

bahwa teknik tingkah laku menyaran pada tindakan yang bersifat nonverbal, fisik. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa teknik tingkah laku merupakan teknik penggambaran 

kedirian tokoh dengan menyaran pada tindakan yang dilakukan tokoh berupa sebuah 

reaksi, tanggapan yang mampu mencerminkan kediriannya. 

 

3) Teknik Pikiran dan Perasaan 

Nurgiyantoro (2015:289) menjelaskan bahwa perbuatan dan kata-kata 

merupakan perwujudan konkret tingkah laku pikiran dan perasaan, tapi dalam 

bertingkah laku orang mungkin dapat berpura-pura, namun orang tidak mungkin dapat 

berlaku pura-pura terhadap pikiran dan hatinya sendiri. Dalam cerita fiksi, keadaan 

tersebut dimanfaatkan oleh pengarang, maka jika terjadi kepura-puraan tingkah laku 

tokoh yang tidak sesuai dengan pikiran dan hatinya, hal itu akan “diberitahukan” 

kepada pembaca. Wicaksono (2014:204) menyatakan bahwa pikiran dan perasaan 

serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh dalam banyak hal akan 

mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik pikiran 

dan perasaan merupakan teknik pelukisan kedirian tokoh dengan menjelaskan tentang 

pikiran dan perasaan yang tidak sejalan sehingga menjadikan adanya kepura-puraan 

yang diberitahukan kepada pembaca. 
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4) Teknik Arus Kesadaran 

Abrams (dalam Nurgiyantoro 2015:289) berpendapat bahwa arus kesadaran 

merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha menangkap pandangan dan aliran 

proses mental tokoh, dimana tanggapan indera bercampur dengan kesadaran dan 

ketaksadaran pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi-asosiasi acak. 

Nurgiyantoro (2015:281) menjelaskan bahwa aliran kesadaran berusaha menangkap 

dan mengungkapkan proses kehidupan batin, yang memang hanya terjadi di batin, 

baik yang berada di ambang kesadaran maupun ketidaksadaran, termasuk kehidupan 

bawah sadar. Jadi, teknik arus kesadaran memberikan informasi tentang kedirian 

tokoh dengan menangkap percakapan yang hanya terjadi pada diri sendiri, dan pada 

umumnya ditampilkan dengan gaya “aku”, dimana lewat teknik ini berusaha 

menangkap kehidupan batin, pikiran, perasaan, emosi, tanggapan, kenangan, nafsu 

dan sebagainya.  

 

5) Teknik Reaksi Tokoh 

Nurgiyantoro (2015:291) menjelaskan bahwa teknik reaksi tokoh dimaksudkan 

sebagai reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap 

tingkah laku orang lain. Teknik reaksi tokoh ini mengungkapkan kedirian tokoh lewat 

reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap dan tingkah 

laku orang lain yang berupa “rangsang dari tokoh lain yang bersangkutan”.  

 

6) Teknik Reaksi Tokoh Lain 

Nurgiyantoro (2015:292) menjelaskan bahwa teknik reaksi tokoh lain 

bermaksud sebagai bentuk reaksi yang diberikan oleh tokoh lain terhadap tokoh 
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utama, atau tokoh yang dipelajari kediriannya, yang berupa pandangan, sikap, 

komentar, dan lain-lain. Dimana reaksi ini dapat berupa pandangan, pendapat, sikap, 

komentar, dan lain-lain. Reaksi tokoh ini juga dapat menginformasikan kepada 

pembaca terkait kedirian tokoh. 

 

7) Teknik Pelukisan Latar 

Nurgiyantoro (2015:294) menjelaskan bahwa pelukisan suasana latar dapat 

lebih mengintefsikan sifat kedirian tokoh. Contohnya, keadaan rumah yang 

diceritakan selalu bersih, rapi, teratur membuat pandangan bahwa pemilik rumah itu 

sebagai orang yang rapi, teliti, cinta kebersihan, dan teratur. Sebaliknya, jika 

diceritakan tentang suasana rumah yang kotor, jorok, dan keadaan rumah yang tidak 

teratur akan memberikan kesan bahwa pemiliknya memiliki sifat orang yang malas, 

tidak mementingkan kebersihan.  

 

8) Teknik Pelukisan Fisik 

Nurgiyantoro (2015:295) menyatakan bahwa keadaan fisik seseorang sering 

berkaitan dengan keadaan kejiwaannya, atau paling tidak, pengarang sengaja mencari 

dan memperhubungkan adanya keterkaitan itu. Maredith & Fitzgerald (dalam 

Nurgiyantoro 2015:282) menyatakan bahwa pelukisan keadaan fisik tokoh, dalam 

kaitannya dengan penokohan, kadang-kadang memang terasa penting. Misalnya, bibir 

tipis menyaran pada sifat ceriwis dan bawel, rambut lurus menyaran pada sifat tidak 

mau mengalah, pandangan mata tajam, hidung agak mendongak, bibir yang 

bagaimana, dan lain-lain yang dapat menyaran pada sifat tertentu. Tentu saja hal itu 

berkaitan dengan pandangan (budaya) masyrakat yang bersangkutan. 
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9) Catatan tentang Identifikasi Tokoh 

Nurgiyantoro (2015:296) menjelaskan bahwa untuk mengenali secara lebih 

baik tokoh-tokoh cerita, kita perlu mengidentifikasi kedirian tokoh-tokoh itu secara 

cermat. Usaha pengidentifikasian yang dimaksud adalah melalui prinsip-prinsip : 1) 

Prinsip Pengulangan; 2) Prinsip Pengumpulan; dan 3) Prinsip Kemiripan dan 

Pertentangan. Tokoh dalam cerita tidak langsung menunjukkan semua kediriannya, 

namun sedikit demi sedikit sejalan dengan perkembangan cerita. 

 

D. Hubungan Sastra dan Psikologi 

Minderop (2013:54) mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dilakukan 

untuk memahami hubungan psikologi dengan sastra, yaitu a) memahami unsur-unsur 

kejiwaan pengarang sebagai penulis, b) memahami unsur-unsur kejiwaan para tokoh 

fiksional dalam karya sastra, dan c) memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Noor 

(2009: 93) menyatakan bahwa terdapat persamaan fungsi antara sastra dan psikologi. 

Keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu 

sekaligus makhluk sosial. Keduanya juga memanfaatkan landasan yang sama, yaitu 

menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan utama penelaahan. Itulah sebabnya, 

pendekatan psikologi dianggap penting penggunaannya dalam kajian dan kritik sastra. 

Endraswara (2008:17) menyatakan bahwa sebenarnya sastra dan psikologi 

dapat bersimbiosis dalam peranannya terhadap kehidupan, karena keduanya sama-

sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Keduanya memanfaatkan landasan yang sama, yaitu menjadikan pengalaman 

manusia sebagai bahan telaah. Mengenai hubungan ini Wellek dan Warren (dalam 

Noor 2009:44) menerangkan bahwa dalam hubungannya dengan ilmu jiwa, sastra 

dapat diartikan sebagai: (1) Penyelidikan jiwa pengarang sebagai tipe/individu, (2) 
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Penyelidikan proses penciptaan, (3) Penyelidikan tipe-tipe jiwa dan norma dalam 

karya sastra, dan (4) Pengaruh sastra terhadap masyarakat. 

Menurut beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

psikologi dan sastra yaitu sama sama berurusan dengan persoalan manusia dalam 

perannnya dalam kehidupan, dengan menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan 

telaah.  

 

E. Depresi 

1. Pengertian Depresi 

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah masyarakat. 

Berawal dari stress yang tidak diatasi, maka seseorang bisa jatuh ke fase depresi. 

Penyakit ini kerap diabaikan karena dianggap bisa hilang sendiri tanpa pengobatan. 

Rathus (dalam Lubis 2009:13) menyatakan orang yang mengalami depresi umumnya 

mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan gerakan 

tingkah laku serta kognisi. Menurut Atikson (dalam Lubis 2009:13) depresi sebagai 

suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaan 

yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan memulai suatu kegiatan, tak 

mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang, dan mencoba bunuh 

diri. Menurut Alwisol (2009:35) depresi merupakan perasaan tidak mampu, tidak 

kompeten, kehilangan harga diri, dan merasa bertanggung jawab terhadap semua 

kejadian buruk (pada dirinya dan lingkungannya). Menurut Dirgayunita (2016:4) 

depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai 

dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak 

berarti, sehingga seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) 
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tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari 

maupun pada hubungan interpersonal. 

Menurut beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa depresi 

adalah gangguan emosional yang tidak dapat diatasi yang terjadi pada seorang 

individu yang ditandai dengan kesedihan berkepanjangan sehingga mempengaruhi 

mental seseorang dan mengganggu kegiatan sehari-hari. 

 

2. Gejala-Gejala Depresi 

Lubis (2009:21) berpendapat bahwa gejala adalah sekumpulan peristiwa, 

perilaku, atau perasaan yang sering (namun tidak selalu) muncul pada waktu yang 

bersamaan. Gejala depresi adalah kumpulan dari perilaku dan perasaan yang secara 

spesifik dapat dikelompokkan sebagai depresi. Namun perlu diingat, setiap orang 

mempunyai perbedaan yang mendasar, yang memungkinkan suatu peristiwa atau 

perilaku dihadapi secara berbeda dan memunculkan reaksi yang berbeda antara satu 

orang dengan yang lain.  

Lubis (2009:21) mengelompokkan gejala-gejala depresi dari tiga segi, yaitu 

gejala dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosial. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada 

uraian berikut. 

 

a. Gejala Fisik 

Lubis (2009:22) berpendapat bahwa secara garis besar ada beberapa gejala 

fisik umum yang relatif mudah dideteksi. Gejala itu seperti : 

1) Gangguan pola tidur. 

Lubis (2009:22) berpendapat bahwa orang yang mengalami depresi akan 

muncul gejala sulit tidur, terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit tidur. Davison 
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(2014:375) juga menyatakan bahwa gejala sulit tidur (insomnia); pada awalnya tidak 

dapat tidur; tidak dapat kembali tidur bila terbangun tengah malam, dan bangun pada 

dini hari; atau, pada beberapa orang, keinginan untuk tidur selama mungkin. 

2) Menurunnya tingkat aktivitas.  

Lubis (2009:22) berpendapat bahwa orang yang mengalami depresi biasanya 

menyukai kegiatan yang hanya melibatkan dirinya sendiri dan tidak melibatkan orang 

lain seperti menonton TV, makan dan tidur. Davison (2014:375) juga menjelaskan 

bahwa orang yang mengalami depresi kehilangan minat dan kesenangan dalam 

aktivitas yang biasa dilakukan. 

3) Menurunnya efisiensi kerja. 

Lubis (2009:23) menyatakan jika keadaan orang yang terkena depresi 

membuat ia menjadi tidak fokus pada suatu hal dan pekerjaan, sehingga menjadikan 

penderitanya kehilangan energi untuk fokus pada hal-hal prioritas. Yang jelas, orang 

yang terkena depresi akan terlihat dari metode kerjanya yang menjadi kurang 

terstruktur, sistematika kerjanya jadi kacau atau kerjanya jadi lamban. 

4) Menurunnya produktivitas kerja. 

Lubis (2009:23) menjelaskan bahwa orang yang terkena depresi akan 

kehilangan sebagian atau seluruh motivasi kerjanya, sebabnya ia tidak lagi merasakan 

kepuasan atas apa yang dilakukannya. Ia akan memperlihatkan gejala mudah lelah 

saat bekerja padahal belum melakukan aktivitas yang berat, sehingga mempengaruhi 

hasil produktivitas kerjanya.  

5) Mudah merasa letih dan sakit. 

Lubis (2009:23) menyatakan depresi itu sendiri adalah perasaan negatif, 

sehingga akan membuat letih karena membebani pikiran dan perasaan dan ia harus 

memikulnya. Akibat dari pikiran tersebut memunculkan gejala panik yang berlebihan, 
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cemas, perasaan gugup dalam menghadapi pikiran-pikiran tertentu. Davison 

(2014:372) juga menyatakan bahwa orang yang mengalami depresi sering kali 

mengalami berbagai keluhan somatik, seperti sakit kepala atau sakit perut. Mereka 

juga akan meremas tangan, selalu mengeluarkan suara mengeluh dan menyampaikan 

keluhan bahkan kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan, serta merasa 

sangat lemas.  

 

b. Gejala Psikis 

Lubis (2009:23) menjelaskan bahwa gejala psikis yang dialami seseorang yang 

mengalami depresi adalah sebagai berikut: 

1) Kehilangan rasa percaya diri. 

Lubis (2009:23) menyatakan bahwa orang yang mengalami depresi cenderung 

memandang segala sesuatu dari sisi negatif, termasuk menilai diri sendiri. Ia hanya 

mampu memfokuskan keberhasilan dan kebaikan dari diri orang lain. Menatap dirinya 

bahwa ia selalu buruk dan tidak sebanding dengan orang lain yang ia anggap lebih 

sukses, pandai, beruntung, kaya, dan lebih diperhatikan oleh khalayak umum 

dibanding dirinya sendiri. 

2) Sensitif. 

Lubis (2009:23) menjelaskan bahwa orang yang mengalami depresi senang 

sekali mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya. Orang-orang tersebut selalu 

melibatkan dirinya dalam urusan orang lain, sehingga membuat pikirannya menjadi 

lebih buruk. Keadaan tersebut membuat menjadi mudah tersinggung, mudah marah, 

perasa, curiga akan maksud orang lain (yang sebenarnya tidak ada apa-apa), mudah 

sedih, murung dan lebih suka menyendiri. Davison (2014:372) juga menyatakan 
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bahwa orang yang mengalami depresi banyak yang lebih suka duduk sendirian dan 

berdiam diri. 

3) Merasa tidak berguna. 

Lubis (2009:24) menjelaskan bahwa perasaan tidak berguna muncul pada 

orang yang mengalami depresi karena mereka merasa menjadi orang yang selalu gagal 

terutama di bidang atau lingkungan yang seharusnya mereka kuasai. Biasanya hal ini 

terjadi karena tidak tercapainya ambisi yang tinggi oleh seseorang sehingga 

menghadirkan persepsi bahwa dirinya tidak berguna akibat kelalaian yang ia buat. 

4) Perasaan bersalah. 

Lubis (2009:24) menjelaskan bahwa perasaan bersalah terkadang timbul dalam 

pemikiran orang yang mengalami depresi. Perasaan bersalah ini muncul karena 

adanya pikiran bahwa itu adalah hukuman atau akibat dari kegagalan mereka dalam 

melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Banyak pula yang merasa 

dirinya menjadi beban bagi orang lain dan menyalahkan diri mereka atas situasi 

tersebut. Davison (2014:372) juga menyatakan bahwa orang yang mengalami depresi 

menjadikan setiap momen menjadi sangat berat dan kepala mereka terus menerus 

dipenuhi dengan pikiran menyalahkan diri sendiri. 

5) Perasaan terbebani. 

Lubis (2009:24) menjelaskan bahwa banyak orang yang menyalahkan orang 

lain atas kesusahan yang dialaminya. Mereka merasa memiliki beban berat karena 

merasa terlalu dibebani tanggung jawab yang berat. 

 

c. Gejala sosial 

Lubis (2009:24) menyatakan bahwa masalah depresi yang berawal dari diri 

sendiri pada akhirnya mempengaruhi lingkungan dan pekerjaan (atau aktivitas rutin 
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lainnya). Bagaimana tidak, lingkungan tentu akan bereaksi terhadap perilaku orang 

yang depresi tersebut yang pada umumnya negatif (mudah marah, tersinggung, 

menyendiri, sensitif, mudah letih, mudah sakit). Problem sosial yang terjadi biasanya 

berkisar pada masalah interaksi dengan rekan kerja, teman, bahkan keluarga. Masalah 

ini tidak hanya berbentuk konflik, namun masalah lainnya juga seperti perasaan 

minder, malu, cemas jika berada di antara kelompok dan merasa tidak nyaman untuk 

berkomunikasi secara normal. Mereka merasa tidak mampu untuk bersikap terbuka 

dan secara aktif menjalin hubungan dengan lingkungan sekalipun ada kesempatan. 

Davison (2014:372) menjelaskan bahwa sesorang yang mengalami depresi 

menunjukkan gejala sosial yaitu menarik diri dari orang lain, orang-orang yang 

depresi berbicara dengan lambat, setelah lama terdiam, hanya menggunakan beberapa 

kata dan nada suara rendah serta monoton. 

 

3. Penyebab Depresi 

Lubis (2009:61) berpendapat bahwa gangguan depresi pada umumnya 

dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu. Kenyataannya peristiwa hidup tersebut tidak 

selalu diikuti oleh depresi, hal ini mungkin disebabkan karena adanya faktor-faktor 

lain yang ikut berperan mengubah atau memengaruhi hubungan tersebut. Jarang 

terjadi bahwa depresi disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi lebih sering disebabkan 

oleh berbagai faktor yang berinteraksi dalam berbagai kombinasi sehingga 

menciptakan suatu kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

tingkat dan frekuensi depresi. Seperti halnya penyakit lain, penyebab depresi yang 

sesungguhnya tidak dapat diketahui secara pasti namun telah ditemukan sejumlah 

faktor yang dapat memengaruhinya. Kemungkinan ada unsur bawaan penting yang 
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membuat beberapa di antara kita lebih mudah mendapat serangan depresi. Selain itu, 

peristiwa hidup yang tidak menyenangkan dan penyakit fisik tertentu memepermudah 

serangan ini karena pengaruh psikologis dan biokimia. Gabungan dari 

ketidakseimbangan biologis dan psikologis menyebabkan timbulnya depresi. 

Lubis (2009:72) berpendapat bahwa faktor psikologis yang menyebabkan 

timbulnya depresi atau meningkatkan risiko seseorang terkena depresi yaitu 

kepribadian, pola pikir, harga diri, stres, lingkungan keluarga dan penyakit jangka 

panjang. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

 

a. Kepribadian  

Muhni (1997:7) berpendapat bahwa kepribadian itu adalah suatu organisasi 

struktur atau sistem mental yang stabil yang mencakup faktor-faktor motivasional 

dalam pola-pola respon-respon eksternal. Retnowati (dalam Lubis 2009:72) 

menyatakan aspek-aspek kepribadian ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya 

depresi yang dialami serta kerentanan terhadap depresi. Biasanya seseorang yang 

rentan mengalami depresi memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh, pencemas, 

pemalu atau minder, suka mengkritik, hipersensitif, perfeksionis, dan gaya 

memusatkan perhatian pada diri sendiri. 

 

b. Pola Pikir 

Pola pikir atau mindset adalah cara berpikir seseorang yang dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang. Lubis (2009:73) menyatakan bahwa seseorang 

yang mempunyai pola pikir negatif mengenai diri sendiri akan rentan terkena depresi. 

Pikiran pesimis ini dapat menimbulkan perasaan depresi seseorang. Seseorang yang 
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memiliki pola pikir pesimis dapat mengembangkan kebiasaan buruk dan perilaku yang 

merusak diri sendiri. Beberapa orang yang terkena depresi tidak mengakui kesuksesan 

dan berfokus pada kegagalan-kegagalan mereka. McWiliam dan Bloomfield (dalam 

Lubis 2009:73) berpendapat bahwa seseorang dengan pikiran negatif dapat 

mengembangkan kebiasaan buruk dan perilaku yang merusak diri sendiri. 

 

c. Harga Diri (Self-Esteem) 

Lubis (2009:74) berpendapat bahwa self-esteem atau harga diri adalah 

pandangan individu terhadap nilai dirinya atau bagaimana seseorang menilai, 

mengakui, menghargai, atau menyukai dirinya sendiri. Harga diri merupakan salah 

satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu. Setiap orang menginginkan 

penghargaan yang positif terhadap dirinya, sehingga seseorang akan merasakan bahwa 

dirinya memiliki kelemahan baik secara fisik maupun secara mental. Harga diri atau 

self-esteem bervariasi dari positif ke sangat negatif, yakni  (1) Harga diri terlalu tinggi, 

(2) Harga diri negatif, dan (3) Harga diri yang sehat. Baik terlalu positif atau negatif 

tidak baik untuk kesehatan seseorang. 

Orang-orang yang rentan mengalami depresi biasanya mereka memiliki 

pikiran yang terlalu positif dan atau terlalu negatif. Seseorang yang memiliki pikiran 

terlalu positif terhadap dirinya sendiri menimbulkan sifat sombong, arogan, bahkan 

omong kosong. Ia membuat pikiran bahwa hanya dirinyalah yang paling baik diantara 

semua orang. Sedangkan orang-orang yang memiliki harga diri negatif biasanya ia 

tidak bisa menghargai dirinya sendiri, selalu merasa bahwa ia adalah orang yang tidak 

berharga, juga tidak menghargai opini sendiri dan merasa malu terhadap diri sendiri. 
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Tentunya kedua jenis harga diri ini tidak baik untuk setiap orang. Orang dengan harga 

diri itu akan lebih rentan terkena depresi. 

 

d. Stres 

Lubis (2009:78) berpendapat bahwa kematian orang yang dicintai, kehilangan 

pekerjaan, pindah rumah atau stres berat yang lain dianggap dapat menyebabkan 

depresi. Wiramihardja (2005:95) berpendapat bahwa stres merupakan suatu kondisi 

yang menegangkan ketika seseorang berada dalam suatu kondisi tertentu. Orang yang 

depresi dapat merasa sangat negatif dan cenderung mengingat dan melaporkan hal-hal 

lebih negatif. Menurut Beck (dalam Lubis 2009:78) ada beberapa kondisi stres yang 

dapat menyebabkan depresi yaitu, stres yang spesifik, stres nonspesifik, dan faktor-

faktor lain yang memberi arah. Stres dimulai dari rasa kewalahan akibat banyaknya 

tekanan dari luar dan dalam, jika stres berlarut-larut akan menyebabkan depresi. 

Lubis (2009:79) menyatakan bahwa stres yang spesifik merupakan kondisi 

atau peristiwa yang memiliki persamaan dengan pengalaman traumatik individu pada 

masa lalu. Pengalaman traumatik di masa lalu bertanggung jawab terhadap semakin 

kuatnya sikap-sikap negatif yang ada. Namun, tidak hanya kejadian traumatik yang 

dapat menimbulkan stres. Beberapa situasi stres yang menimbulkan keadaan depresi 

yaitu seperti putus cinta, gagal ujian, dan dipecat dari pekerjaan. Keadaan seseorang 

yang mengalami dilema saat akan memutuskan suatu masalah sehingga tidak dapat 

dipecahkan dan adanya penyakit atau gangguan fisik (abnormalitas) juga menjadi 

penyebab stres yang menimbulkan terjadinya depresi. 

e. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya depresi 

pada seseorang. Lubis (2009:82) berpendapat bahwa ada bukti bahwa individu yang 
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kehilangan ibu mereka ketika muda memiliki resiko lebih besar terserang depresi. 

Meskipun jika dilihat dari sisi positifnya seseorang akan menjadi lebih dewasa, namun 

disisi lain kehilangan yang besar ini akan membekas secara psikologis dan membuat 

seseorang lebih mudah terserang depresi. Jenis pengasuhan yang tidak sesuai dengan 

keinginan seorang anak juga membuat seseorang jadi lebih mudah terkena depresi. 

Wiramihardja (2005:19) berpendapat bahwa pengasuhan orang tua yang tidak sesuai 

dengan keinginan membuat anak akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan 

dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika ia menghadapi ancaman-ancaman.  

Lubis (2008:83) juga menjelaskan, seorang psikolog menemukan bahwa orang 

tua yang sangat menuntut dan kritis, yang menghargai kesuksesan dan menolak semua 

kegagalan membuat anak-anak lebih mudah terserang depresi. Penyiksaan fisik dan 

seksual sejak kecil juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi seseorang untuk 

mengalami depresi. Penyiksaan sejak kecil itu akan terekam oleh ingatan sampai 

dewasa, penyiksaan tersebut akan menjadi pendorong utama depresi seseorang, yang 

akan berakibat kebencian terhadap orang tuanya dan kepribadian orang itu sendiri. 

 

f. Penyakit Jangka Panjang 

Lubis (2009:83) berpendapat bahwa ketidaknyamanan, ketidakmampuan, 

ketergantungan dan ketidakamanan dapat membuat seseorang cenderung menjadi 

depresi. Seseorang yang memiliki riwayat sakit keras akan menjadi lebih rentan 

terkena depresi. Karena perasaan tertekan muncul dalam diri seseorang saat ia harus 

dihadapkan dengan kenyataan sakit yang mereka sendiri tidak ingin merasakannya, 

sehingga keadaan tersebut membuat seseorang yang memiliki riwayat sakit keras akan 

mengalami depresi. 
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