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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial. 

Kondisi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia 

untuk menjalankan kehidupannya dengan baik. Kesehatan mental 

merupakan terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, serta 

kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan 

merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. (Zakiyah 

Darojah, 1975). Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang 

harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan 

manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Gangguan 

kesehatan mental (mental illness) adalah pola psikologis atau perilaku yang 

pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak 

dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.  

Salah satu gangguan kesehatan mental yang sering terjadi adalah 

Depresi. Gangguan depresi adalah suatu masa terjadinya gangguan fungsi 

manusia yang berhubungan 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). Faktor yang mempengaruhi 

seseorang terkena depresi disebabkan adanya stressor (penyebab stress). 

Menurut World Health Organization (WHO) depresi menduduki 

peringkat ke 4 sebagai penyakit yang ada di dunia. Terdapat sekitar 20% 

wanita dan 12% pria pada suatu waktu malam dalam kehidupannya 

pernah mengalami depresi. Pada tahun 2015, lebih dari 300 juta orang 

atau setara dengan 4,4% populasi penduduk di dunia diperkirakan 

menderita depresi. Depresi dapat terjadi pada siapa saja. Kualitas hidup 

atau Quality of Life merupakan penilaian individu terhadap aspek positif 

dan aspek negati dalam kehidupannya. Kualitas hidup pun mempengaruhi 
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kepribadian seseorang agar tidak mengalami depresi (WHO, 2015). 

Depresi merupakan penyakit mental yang harus lebih diperhatikan, 

beberapa  penderita memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak 

mampu mengungkapkan perasaannya. Seperti contohnya pada kasus 

bunuh diri Afif Dhia Amru seorang mahasiswa Tanggerang yang 

melakukan bunuh diri di kontrakannya pada tahun 2019. Sebelum 

mengakhiri hidupnya Afif sempat menuliskan pesan terakhir di media 

sosialnya. 

 

Gambar 1.1 Status Twitter 

Sumber : google 

 

Pada Januari 2020, Seorang gadis remaja berusia 14 tahun 

bernama Nadilla juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena 

menjadi korban bullying teman teman sekolahnya. Tagar #RIPNadilla 

menjadi trending di twitter pada saat itu. Sebelum melakukan tindakan 

tersebut Nadilla juga meninggalkan pesan kepada teman temannya yaitu  

''Kalian semua kan tidak suka sama aku, sampai tidak mau beritahu guru 

kalau aku sakit tidur di UKS. Tenang aja, nanti jam 15.30 aku juga sudah 

ga ada kok untuk selamanya.''  Berita tersebut tersebar karena munculnya 

bukti chat Whatsapp Ayah Nadilla yang bercerita tentang kondisi anaknya 

sebelum kejadian tersebut. 
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Gambar 1.2 Status Whatsapp 

Sumber : google 

 

Bukti bukti tersebut menunjukan bahwa gangguan depresi sangat 

mungkin dirasakan oleh beberapa orang disekitar kita. Walaupun sudah 

sering terjadi namun masih banyak orang yang belum bisa memahami 

perasaan yang dirasakan oleh penderita. Karena penderita tidak mampu 

untuk menahan dan mengungkapkan perasaanya, penderita merasa tidak 

ada yang akan mengerti atau menolongnya. Akhirnya, seperti pada contoh 

kasus diatas penderita lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya.  

Karya ini dibuat bedasarkan rasa empati yang muncul dari 

fotografer untuk mencoba memvisualisasikan perasaan perasaan yang di 

muncul ketika seseorang tersebut mengalami gangguan depresi. Sehingga 

melalui foto tersebut diharapkan perasaan yang mengganggu tersebut 

dapat tersampaikan kepada orang orang sekitar.  

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Penderita gangguan mental terutama depresi masih dianggap 

sebagai hal yang memalukan atau sebuah aib bagi keluarga yang salah 

satu anggota keluarga mengalami gangguan tersebut. Masyarakat 

Indonesia beranggapan bahwa gangguan depresi merupakan gangguan 

mental biasa yang dialami oleh beberapa orang sehingga tidak perlu 

ditangani secara serius. Minimnya pengetahuan tentang gangguan depresi, 

membuat masyarakat Indonesia memberikan penilaian bahwa gangguan 

depresi bukanlah hal yang membahayakan. Sehingga banyaknya penderita 

gangguan depresi tidak mau diobati dengan datang ke layanan kesehatan 

mental. Karena labeling pada penderita ketika mendatangi layanan 

kesehatan mental adalah dianggap sebagai ‘orang gila’.  

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, 

maka perumusan masalah dari perancangan karya fotografi tentang gejala 

depresi pada remaja adalah sebagai berikut :  
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1. Bagaimana merepresentasikan gejala depresi pada remaja dalam 

karya fotografi yang informatif bagi masyarakat? 

2. Bagaimana menghasilkan karya fotografi yang menyampaikan pesan 

pada masyarakat bahwa gangguan depresi merupakan masalah yang 

serius? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Proses berkarya dimulai dari permasalahan sosial yang sedang 

terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan gejala dan dampak 

dari gangguan depresi. Perancangan dilakukan dengan menterjemahkan 

sebuah permasalahan tersebut menjadi karya seni dengan media fotografi. 

Karya fotografi dalam konteks seni kontemporer tidak hanya memuat nilai 

estetis tetapi juga merupakan tanggapan terhadap permasalahan sosial 

yang terjadi di masyarakat.   

 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

 
Tujuan dari “Representasi Karya Fotografi Tentang Gejala 

Depresi” adalah untuk menggambarkan tentang kondisi pikiran yang 

dialami oleh penderita dalam menghadapi gangguan depresi. Karya 

fotografi ini juga bertujuan agar masyarakat mengetahui secara lebih 

dalam tentang gangguan depresi. Dengan menggunakan cara : 

1. Merepresentasikan gejala depresi pada remaja dalam karya berbentuk 

fotografi yang informatif bagi masyarakat. 

2. Menghasilkan karya fotografi yang menyampaikan pesan pada 

masyarakat bahwa gangguan depresi merupakan masalah yang serius. 

 
1.5 Manfaat Perancangan 

 
Adapun manfaat pembuatan karya ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi keilmuan Desain Komunikasi Visual dapat menjadi referensi 

sebagai karya yang dapat menjadi referensi dalam menterjemahkan 

permasalahan gangguan depresi ini menjadi karya. 

 

2. Bagi keilmuan Fotografi dapat menambah wawasan tentang 

fotografi sebagai media untuk karya seni kontemporer. 

 

3. Bagi Masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran dan 

kepedulian akan gangguan depresi. Masyarakat dapat lebih 

mengetahui dampak yang akan terjadi dan tindakan yang 

seharusnya dilakukan saat mengalami gejala depresi atau 

mengetahui seseorang sebagai penderita depresi.  
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Jenis Data 

 

Survei, Observasi, 

Wawancara, Studi 

Literatur  
 

 

1.6 Tahap Perancangan 

 
Latar Belakang 

Gangguan depresi adalah suatu masa terjadinya gangguan fungsi manusia yang 

berhubungan 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). Penderita gangguan mental terutama depresi masih 

dianggap sebagai hal yang memalukan. Banyak orang yang beranggapan 

bahwa gangguan depresi merupakan gangguan mental biasa yang dialami oleh 

beberapa orang sehingga tidak perlu ditangani secara serius. Minimnya 

pengetahuan tentang gangguan depresi, membuat masyarakat memberikan 

penilaian bahwa gangguan depresi bukanlah hal yang membahayakan. 

 

 

 
Permasalahan 

1. Bagaimana merepresentasikan gejala depresi pada remaja dalam karya 

berbentuk fotografi yang informatif bagi masyarakat? 

2. Bagaimana menghasilkan karya fotografi yang menyampaikan pesan pada 

masyarakat bahwa gangguan depresi merupakan masalah yang serius? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori 

 

- Depresi 

- Fotografi 

- Medium Karya 

Seni 

 

Analisis 

Rekomendasi Konsep Perancangan 

Perancangan Karya 

Karya Fotografi Tentang Gejala Depresi 


