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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Depresi

1. Definisi Depresi

Depresi adalah satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan

dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk

perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi,

anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri

(Kaplan, 2010).

Depresi merupakan respon terhadap stres kehidupan. Diantara situasi

yang paling sering mencetuskan depresi adalah kegagalan di sekolah atau

pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai dan menyadari bahwa penyakit

atau penuaan sedang menghabiskan kekuatan seseorang. Depresi

dianggap abnormal hanya jika dalam kurun waktu yang lama (Atkinson,

1993).

Maramis (2005) memasukkan depresi sebagai gangguan afek dan emosi.

Afek ialah nada perasaan menyenangkan atau tidak (seperti kebanggaan,
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kekecewaan, dan kasih sayang), yang menyertai suatu pikiran dan

biasanya berlangsung lama serta kurang disertai oleh komponen

fisiologis. Sedangkan emosi merupakan manifestasi afek keluar dan

disertai oleh banyak komponen fisiologis, biasanya berlangsung relatif

tidak lama (misalnya ketakutan, kecemasan, depresi dan kegembiraan).

Afek dan emosi dengan aspek-aspek yang lain seorang manusia (umpama

proses berpikir, psikomotor, persepsi, ingatan) saling mempengaruhi dan

menentukan tingkat fungsi dari manusia itu pada suatu waktu.

Depresi adalah suatu gangguan perasaan hati dengan ciri sedih, merasa

sendirian, rendah diri, putus asa, biasanya disertai tanda-tanda retardasi

psikomotor atau kadang-kadang agitasi, menarik diri dan terdapat

gangguan fisiologis seperti insomnia dan anoreksia (Kaplan, 2010).

Menurut Kaplan, depresi merupakan salah satu gangguan mood yang

ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif

adanya penderitaan berat. Mood adalah keadaan emosional internal yang

meresap dari seseorang (Kaplan, 2010).

Maslim berpendapat bahwa depresi adalah suatu kondisi yang dapat

disebabkan oleh defisiensi relatif salah satu atau beberapa aminergik

neurotransmiter (noradrenalin, serotonin, dopamin) pada sinaps neuron di

Sistem Saraf Pusat (SSP) terutama pada sistem limbik (Maslim, 2002).
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2. Etiologi Depresi

Kaplan menyatakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab depresi, yaitu:

a. Faktor biologi

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelainan pada

amin biogenik, seperti 5 HIAA (5-Hidroksi indol asetic acid), HVA

(Homovanilic acid), MPGH (5 methoxy-0-hydroksi phenil glikol), di

dalam darah, urin, dan cairan serebrospinal pada pasien gangguan

mood. Neurotransmiter yang terkait dengan patologi depresi adalah

serotonin dan epineprin. Penurunan serotonin dapat mencetuskan

depresi (Kaplan, 2010). Selain itu aktivitas dopamin pada depresi

adalah menurun. Hal tersebut tampak pada pengobatan yang

menurunkan konsentrasi dopamin seperti respirin dan penyakit

dengan konsentrasi dopamin menurun seperti Parkinson. Kedua

penyakit tersebut disertai gejala depresi. Obat yang meningkatkan

konsentrasi dopamin, seperti tyrosin, amphetamine, dan bupropion,

menurunkan gejala depresi (Kaplan, 2010).

Adanya disregulasi neuroendokrin. Hipotalamus merupakan pusat

pengaturan aksis neuroendokrin, menerima input neuron yang

mengandung neurotransmiter amin biogenik. Pada pasien depresi

ditemukan adanya disregulasi neuroendokrin. Disregulasi ini terjadi

akibat kelainan fungsi neuron yang mengandung amin biogenik.

Sebaliknya, stres kronik yang mengaktivasi aksis Hypothalamic-

Pituitary-Adrenal (HPA) dapat menimbulkan perubahan pada amin
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biogenik sentral. Aksis neuroendokrin yang paling sering terganggu

yaitu adrenal, tiroid, dan aksis hormon pertumbuhan. Aksis HPA

merupakan aksis yang paling banyak diteliti (Landefeld, 2004).

Hipersekresi Cortisol Releasing Hormone (CRH) merupakan

gangguan aksis HPA yang sangat fundamental pada pasien depresi.

Hipersekresi yang terjadi diduga akibat adanya defek pada sistem

umpan balik kortisol di sistem limbik atau adanya kelainan pada

sistem monoaminogenik dan neuromodulator yang mengatur CRH

(Kaplan, 2010). Sekresi CRH dipengaruhi oleh emosi. Emosi seperti

perasaan takut dan marah berhubungan dengan Paraventriculer

nucleus (PVN), yang merupakan organ utama pada sistem endokrin

dan fungsinya diatur oleh sistem limbik. Emosi mempengaruhi CRH

di PVN, yang menyebabkan peningkatan sekresi CRH (Landefeld,

2004).

b. Faktor genetik

Penelitian genetik dan keluarga menunjukkan bahwa angka resiko di

antara anggota keluarga tingkat pertama dari individu yang

menderita depresi berat (unipolar) diperkirakan 2 sampai 3 kali

dibandingkan dengan populasi umum. Angka keselarasan sekitar

11% pada kembar dizigot dan 40% pada kembar monozigot (Kaplan,

2010).
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c. Faktor psikososial

Menurut Freud dalam teori psikodinamikanya, penyebab depresi

adalah kehilangan objek yang dicintai (Kaplan, 2010). Faktor

psikososial yang mempengaruhi depresi meliputi peristiwa

kehidupan dan stresor lingkungan, kepribadian, psikodinamika,

kegagalan yang berulang, teori kognitif, dan dukungan sosial

(Kaplan, 2010). Peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres, lebih

sering mendahului episode pertama gangguan mood dari episode

selanjutnya. Para klinisi mempercayai bahwa peristiwa kehidupan

memegang peranan utama dalam depresi. Klinisi lain menyatakan

bahwa peristiwa kehidupan hanya memiliki peranan terbatas dalam

onset depresi. Stresor lingkungan yang paling berhubungan dengan

onset suatu episode depresi adalah kehilangan pasangan (Kaplan,

2010). Stresor psikososial yang bersifat akut, seperti kehilangan

orang yang dicintai, atau stresor kronis misalnya kekurangan

finansial yang berlangsung lama, kesulitan hubungan interpersonal,

ancaman keamanan dapat menimbulkan depresi (Hardywinoto,

1999). Dari faktor kepribadian, beberapa ciri kepribadian tertentu

yang terdapat pada individu, seperti kepribadian dependen,

anankastik, histrionik, diduga mempunyai resiko tinggi untuk

terjadinya depresi, sedangkan kepribadian antisosial dan paranoid

mempunyai resiko yang rendah (Kaplan, 2010).
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3. Gambaran Klinis Depresi

PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa),

menyatakan bahwa seseorang menderita gangguan depresi ditandai

dengan adanya kehilangan minat dan kegembiraan, serta berkurangnya

energi yang menyebabkan seseorang tersebut mudah merasa lelah

meskipun hanya bekerja ringan. Gejala lain yang sering muncul antara

lain:

a) Konsentrasi dan perhatian berkurang.

b) Harga diri dan kepercayaan berkurang.

c) Gagasan tentang perasaan bersalah dan tidak berguna.

d) Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis.

e) Gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri.

f) Tidur terganggu

g) Nafsu makan berkurang.

Menurut  Lumbantobing (2004), gejala-gejala depresi meliputi:

a) Gangguan tidur atau insomnia.

b) Keluhan somatik berupa nyeri kepala, dizzi (pusing), rasa nyeri,

pandangan kabur, gangguan saluran cerna, gangguan nafsu makan

(meningkat atau menurun), konstipasi, dan perubahan berat badan

(menurun atau bertambah).

c) Gangguan psikomotor berupa aktivitas tubuh meningkat (agitasi atau

hiperaktivitas) atau menurun, aktivitas mental meningkat atau

menurun, tidak mengacuhkan kejadian di sekitarnya, fungsi seksual
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berubah (mencakup libido menurun), variasi diurnal dari suasana hati.

Gejala biasanya lebih buruk di pagi hari.

d) Gangguan psikologis berupa suasana hati (disforik, rasa tidak bahagia,

letupan menangis), kognisi yang negatif, gampang tersinggung,

marah, frustasi, toleransi rendah, emosi meledak, menarik diri dari

kegiatan sosial, kehilangan kenikmatan dan perhatian terhadap

kegiatan yang biasa dilakukan, banyak memikirkan kematian dan

bunuh diri, perasaan negatif terhadap diri sendiri, persahabatan, serta

hubungan sosial.

4. Klasifikasi dan Diagnosis Gangguan Depresi

a. Gangguan depresi mayor

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,

Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR), suatu episode depresi

mayor ditandai dengan munculnya lima atau lebih gejala dibawah ini

selama suatu periode 2 minggu:

1) Mood yang depresi hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari

2) Penurunan kesenangan atau minat secara drastis dalam semua

atau hampir semua aktivitas

3) Kehilangan berat badan atau penambahan berat badan yang

signifikan atau suatu penambahan atau penurunan selera makan

4) Mengalami insomnia atau hipersomnia

5) Agitasi yang berlebihan atau melambatnya respon gerakan hampir

setiap hari
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6) Perasaan lelah atau kehilangan energi setiap hari

7) Berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi

b. Gangguan distimik

Perbedaan utama antara gangguan distimik dengan gangguan depresi

mayor adalah bahwa gangguan distimik adalah depresi kronis yang

memiliki gejala yang lebih ringan. Keparahan dari depresi kronis ini

berfluktuasi. Banyak penderita gangguan distimik yang juga

mengalami gangguan depresi mayor (Baldwin, 2002).

Gangguan distimik tampaknya disebabkan oleh perkembangan

kronis yang seringkali bermula pada masa kanak-kanak atau masa

remaja. Orang dengan gangguan distimik merasakan keterpurukan

sepanjang waktu, namun mereka tidak mengalami depresi yang

sangat parah seperti yang dialami oleh orang dengan gangguan

depresi mayor. Meskipun gangguan distimik lebih ringan daripada

gangguan depresi mayor, mood tertekan dan self esteem rendah yang

terus-menerus dapat mempengaruhi fungsi pekerjaan dan sosial

orang tersebut (Nevid, 2005).

5. Alat Ukur Depresi dan Tingkat Depresi

Beck Depression Inventory (BDI) merupakan instrumen untuk mengukur

derajat depresi dari Dr. Aaron T. Beck. Skala BDI telah dibuktikan

memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan

pengukuran depresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran depresi
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dengan menggunakan skala BDI akan diperleh hasil yang valid dan

reliable. BDI Mengandung skala depresi yang terdiri dari 21 item. Setiap

gejala dirangking dalam skala intensitas 4 poin dan nilainya ditambahkan

untuk memberi total nilai dari 0-63, nilai yang lebih tinggi mewakili

tingkat depresi yang lebih berat. 21 item tersebut menggambarkan

kesedihan, pesimistik, perasaan gagal, ketidakpuasan, rasa bersalah,

perasaan akan hukuman, kekecewaan terhadap diri sendiri, menyalahkan

diri sendiri, keinginan bunuh diri, menangis, iritabilitas, hubungan sosial,

pengambilan keputusan, ketidakberhargaan diri, kehilangan tenaga,

insomnia, perasaan marah, anoreksia, kesulitan berkonsentrasi, kelelahan,

dan penurunan libido (Beck, 1985).

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dimana skor:

1) Skor 0-9 menunjukkan tidak ada gejala depresi adalah normal

2) Skor 10-15 menunjukkan adanya depresi ringan

3) Skor 16-23 menunjukkan adanya depresi sedang

4) Skor 24-63 menunjukkan adanya depresi berat.

B. Proses Belajar

1. Definisi Belajar

Berdasarkan lingkungan belajar dan beban studi yang berbeda,

mahasiswa kedokteran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mahasiswa

preklinik dan dokter muda. Mahasiswa preklinik ialah seorang

mahasiswa yang menempuh program sarjana kedokteran, sedangkan
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dokter muda yang merupakan tingkat lanjut dari studi preklinik adalah

mahasiswa yang menempuh profesi kedokteran. Untuk melalui tahapan-

tahapan tersebut, maka mahasiswa dituntut untuk belajar. Belajar adalah

proses perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek pengetahuan,

ketrampilan dan sikap seseorang setelah memperoleh informasi yang

disengaja (Uno, 2007).

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat latihan

dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses dan bukan merupakan

hasil yang hendak dicapai semata (Hamalik, 2005). Menurut pengertian

secara pikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya (Slameto, 2003).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Menurut (Purwanto, 2006) faktor-faktor yang mempengaruhi proses

belajar dibagi menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar,

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor

yang ada pada organisme itu sendiri yang disebut faktor individual antara

lain kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan pribadi. Faktor yang

ada diluar individu yang disebut faktor sosial antara lain keluarga, guru

dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar,

lingkungan, dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.
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3. Lingkungan Pembelajaran Preklinik dan Klinik

Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang

mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan

tersebut. Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh

dalam proses pembelajaran. Lingkungan itu mencakup segala material

dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis,

psikologis, maupun sosio-kultural (Dalyono, 2007).

Pada pembelajaran preklinik, mahasiswa belajar dengan metode

pendekatan berbasis masalah (Problem Based Learning) yaitu suatu

pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan

dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran yang sudah

ditetapkan (Nurhadi, 2004).

Pembelajaran klinik memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk

menerapkan ilmu yang telah dipelajari ditahap preklinik sehingga

dituntut untuk terampil dalam mengaplikasikannya. Lingkungan belajar

di rumah sakit lebih kompetitif karena mahasiswa klinik (dokter muda)

berhadapan langsung dengan pasien dan staf pengajar di rumah sakit,

serta rekan-rekannya. Hal ini menyebabkan adanya persaingan antara

dokter muda dalam mengaplikasikan keterampilannya menangani pasien

(Yuke, 2010).
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C. Depresi pada Mahasiswa

Stresor bagi mahasiswa bisa bersumber dari kehidupan akademiknya,

terutama dari tuntutan eksternal dan tuntutan dari harapannya sendiri.

Tuntutan eksternal bisa bersumber dari tugas-tugas kuliah, beban pelajaran,

tuntutan akademik, tuntutan orang tua untuk berhasil di kuliah, dan

penyesuaian sosial di lingkungan kampus. Tuntutan akademik juga

termasuk kompetisi perkuliahan dan meningkatnya kompleksitas materi

perkuliahan yang semakin lama semakin sulit (Heiman & Kariv, 2005).

Depresi yang tidak bisa mampu dikendalikan dan diatasi oleh mahasiswa

akan memunculkan dampak negatif. Dampak negatif secara kognitif seperti

kesulitan berkonsentrasi, sulit mengingat pelajaran, dan sulit memahami

bahan pelajaran. Secara emosional dampak negatif yang muncul seperti

perasaan cemas, sedih, sulit memotivasi diri, kemarahan, frustasi, dan afek

negatif lainnya. Dampak negatif bisa juga berakibat bagi fisiologis tubuh

seperti gangguan kesehatan, daya tahan tubuh yang menurun terhadap

penyakit, sering pusing, badan terasa lemah, dan insomnia (Heiman &

Kariv, 2005).


