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ABSTRAK 

 

Prevalensi masalah perilaku internalisasi, yaitu depresi, kecemasan, dan stres di kalangan 

remaja telah meningkat secara global. Tinjauan literatur sebelumnya menunjukkan bahwa 

salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat masalah perilaku internalisasi adalah 

rendahnya tingkat harapan. Penelitian ini untuk menguji harapan sebagai prediktor dari 

kecenderungan depresi, kecemasan, dan stres pada remaja di Yogyakarta, Indonesia dengan 

menggunakan metode incidental sampling. Skala Harapan Snyder dan Depretion Anxiety 

Stress Scales-21 (DAAS-21) diadaptasi dan divalidasi untuk survei online. Sebanyak 400 

remaja Indonesia berusia 12 hingga 21 tahun diikutsertakan dalam survei online tersebut. Data 

dianalisis menggunakan teknik analisis regresi untuk memperkirakan hubungan antara masalah 

perilaku internalisasi dan harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan berkorelasi 

negatif dengan depresi (r = -0,36; p < 0,01; BCA 95% CI [-0,45; -0,26]), kecemasan (r = -0,20; 

p < 0,01; BCA 95% CI [-0,31; -0,10]), dan tegangan (r = -0,16, p < 0,01; BCA 95% CI [-0,28; 

-0,05]). Lebih lanjut terungkap bahwa harapan dapat memprediksi penurunan tingkat depresi 

(t = -7,66; B = -,28; p < .01; BCA 95% CI [-,38; -,19]), kecemasan (t = -4,01; B = -,16; p < ,01; 

BCA 95% CI [-,26; -,08]), dan stres (t = -3,27; B = -,13; p < ,01 ;BCa 95% CI [-,29; -,05]). 

 

Kata kunci: masa remaja, kecemasan, harapan, masalah perilaku internalisasi, stres 
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ABSTRACT 

 

 The prevalence of internalizing behavior problems, namely depression, anxiety, and 

stress among adolescents has increased globally. Previous literature reviews showed that one 

of the contributing factors that leads to the high level of internalizing behavior problems was 

the low levels of hope. This study aimed to examine hope as a significant predictor of 

depression tendencies, anxiety, and stress among adolescents in Yogyakarta, Indonesia using 

an incidental sampling method. The Snyder’s Hope Scale and The Depression Anxiety Stress 

Scales-21 (DAAS-21) were adapted and validated for an online survey. A total of 400 

adolescents from Indonesia aged 12 to 21 years were participated in the online survey. The 

data were analysed using regression analysis technique to estimate the relationship between 

internalizing behavior problems and hope. According to regression analysis, hope negatively 

correlated with depression (r = -0,36, p < .01; BCa 95% CI [-0.45; -0.26]), anxiety (r = -0,20, 

p < .01; BCa 95% CI [-0.31; -0.10]), and stress (r = -0,16, p < .01; BCa 95% CI [-0.28; -0.05]). 

Further, it was revealed that hope can predict the decreased level of depression (t = -7.66; B = 

-.28; p < .01; BCa 95% CI [-.38; -.19]), anxiety (t = -4.01; B = -.16; p < .01; BCa 95% CI [-

.26; -.08]), and stress in the sample (t = -3.27; B = -.13; p < .01; BCa 95% CI [-.29; -.05]). 

 

Keywords: adolescence, anxiety, hope, internalizing behavior problems, stress 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gangguan psikologis yang terjadi di Indonesia kian hari semakin mengalami 

peningkatan. Peningkatan jumlah kasus ini terjadi karena berbagai faktor, seperti 

tuntutan era digital yang semakin tinggi, kejadian luar biasa yang terjadi, ketersediaan 

layanan kesehatan mental, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat terkait 

pentingnya kondisi kesehatan mental. Kondisi ini menyebabkan gangguan psikologis, 

seperti depresi, kecemasan dan stess menjadi common mental illness atau gangguan 

psikologis yang umum terjadi tak hanya di tingkat dunia, namun juga Indonesia. 

Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia pada tahun 2018 

menunjukkan prevalensi kasus depresi pada individu di atas 15 tahun mencapai 6,1% 

dari seluruh penduduk Indonesia. Namun, minimnya jumlah tenaga layanan kesehatan 

jiwa, rendahnya kesadaran untuk mencari bantuan profesional, serta alasan lain 

menyebabkan hanya 9% individu dengan depresi mendapatkan bantuan (Riskesdas, 

2018). Padahal, depresi dapat menyebabkan bunuh diri, yang merupakan penyebab 

kematian kedua pada individu usia 15–29 tahun (WHO, 2018). Dari jumlah individu 

yang teridentifikasi mengalami depresi, kelompok umur 16–24 tahun menempati posisi 

pertama individu yang terbanyak mengalami depresi (Riskesdas, 2018). Hal ini 

mengindikasikan bahwa depresi banyak dialami pada remaja, hingga dewasa awal. 

Selain depresi, gangguan psikologis yang sering dialami adalah gangguan 

mental emosional berupa kecemasan. Riskesdas (2018) menyatakan prevalensi kasus 

gangguan mental emosional di Indonesia mencapai 9,8%. Dari angka tersebut, hanya 

9,9% individu dengan  gangguan mental emosional yang mendapatkan penanganan 

professional (Riskesdas, 2018). Hasil penelitian Riskesdas (2018) menyatakan bahwa 

kelompok usia yang paling terbanyak mengalami gangguan mental emosional adalah 

15–24 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa depresi, kecemasan, hingga stress cukup 

banyak terjadi pada remaja, hingga dewasa awal. 

Menurut WHO (2014), remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10–19 

tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) menyatakan bahwa rentang usia remaja adalah 10–24 tahun dan belum 

menikah. Data sensus penduduk 2010 (BPS, 2020) menunjukkan bahwa jumlah 

kelompok usia 10–19 tahun di Indonesia sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari 
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jumlah penduduk Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa remaja merupakan 

kelompok usia terbanyak yang ada di Indonesia, dengan prevalensi mengalami 

gangguan psikologis tertinggi.  

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang diikuti 

dengan perubahan fisik, kognisi, maupun sosioemosional (Santrock, 2002). Pada masa 

peralihan ini, remaja mengalami berbagai situasi sulit yang berkaitan dengan tugas 

perkembangannya. Hurlock (2004) menyatakan pada masa remaja, individu tidak 

mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak ataupun golongan 

dewasa. Remaja juga akan mengalami krisis identitas yang memunculkan 

permasalahan psikologis hingga  mencari kompensasi pada hal yang berbahaya, seperti 

mengonsumsi obat-obat terlarang, minuman keras, seks bebas, rentan mengalami 

kecemasan, derpesi, hingga bunuh diri. Situasi ini menyebabkan remaja membutuhkan 

berbagai macam faktor pelindung atau protektif yang dapat membantu mereka 

melewati masa tersebut. Salah satu komponen yang dapat membantu remaja melewati 

masa sulit adalah harapan atau hope. 

Hope atau harapan adalah harapan positif yang kita miliki untuk mencapai 

tujuan yang berorientasi pada masa depan (Hellman & Gwinn, 2017). Hope berperan 

sebagai kekuatan psikologis yang menopang konsekuensi negatif yang dialami dari 

situasi sulit (Hellman & Gwinn, 2017). Snyder (2020) menyatakan bahwa hope pada 

individu berkembang sejak usia dini. Hope yang berkembang sejak dini dapat 

berkorelasi dengan hope yang dimiliki individu pada masa remaja dan selanjutnya. 

Penelitian yang dilakukan Nurmi (dalam Stoddard & Pierce, 2015) menyebutkan 

adanya hope terkait masa depan pada remaja dapat memfasilitasi perkembangan yang 

optimal, hingga sukses menjalani masa transisi menuju dewasa. 

Penelitian yang dilakukan Ayriza dkk. (2020) menunjukkan tingkat hope 

remaja di Indonesia tergolong tinggi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan hope antara remaja awal dan akhir; serta tidak ada perbedaan 

remaja laki-laki dan perempuan (Ayriza, 2020). Merujuk hasil penelitian tersebut, hope 

yang telah terbentuk sejak dini dapat semakin berkembang dan menguat, hingga 

individu berada di tahap usia remaja, dan seterusnya. Penelitian Ayriza dkk. (2020) 

menemukan bahwa subjective well-being, yang mencakup afek positif dan afek positif, 

parental bonding dari ayah dan ibu, serta persahabatan positif terbukti sebagai prediktor 

hope. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memperkuat 
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hope, diantaranya diri, keluarga, hingga lingkungan sosial. Hope yang telah 

berkembang dapat menjadi kekuatan, pelindung, hingga kerentanan pada remaja. 

Remaja dengan hope yang tinggi memiliki kekuatan dan lebih mampu bertahan 

dalam melewati situasi sulit, dibandingkan individu dengan hope yang rendah. 

Penelitian menemukan hubungan antara hope dengan sisi positif pada diri remaja, 

dimana tingginya hope berhubungan dengan kekuatan psikologis dan kepuasan hidup 

pada remaja (Valle et al., 2006; dalam Rose et al., 2018). Penelitian lain menemukan 

remaja dengan trait hope menunjukkan pencapaian akademis, kesehatan fiik dan 

penyesuaian sosial yang lebih (Snyder, 2002). Selain itu, hope juga berperan sebagai 

faktor pelindung pada remaja dari gangguan psikologis. 

Hope dapat menjadi penolong untuk melawan depresi (Lagace-Seguin & 

d’Entremont, 2010) dan ditemukan sebagai faktor pelindung dari bunuh diri (Griggs, 

2017). Remaja dengan trait hope, seperti memiliki harga diri positif dan keberhargaan 

diri memiliki tingkat depresi yang rendah (Synder et al., 2001). Penelitian lain 

menemukan bahwa remaja yang memiliki hope juga cenderung tidak melakukan 

perilaku melukai diri (Jiang et al., 2020). 

Selain menjadi faktor pelindung, hope juga dapat menjadi kerentanan pada 

kondisi psikologis remaja. Penelitian yang dilakukan Griggs (2017) menemukan bahwa 

hope merupakan moderator antara depresi, gejala psikologis, dan kejadian negatif 

dalam hidup. Rendahnya hope berhubungan dengan ide bunuh diri (Talib & Abdollahi, 

2017; dalam Rose et al., 2018). Rendahnya hope yang dimiliki individu juga 

berhubungan dengan tingginya kecemasan yang dimiliki seseorang (DiPierro et al., 

2017; dalam Rose et al., 2018). Merujuk pada paparan di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti hope sebagai prediktor depresi, cemas dan stress pada remaja di 

Indonesia.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran hope sebagai prediktor depresi, 

cemas dan stress pada remaja di Indonesia. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis. Secara 

teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengayaan terkait peran hope pada 

remaja. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemerintah 
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untuk memahami dinamika dan peran hope sebagai faktor pelindung remaja dari 

gangguan psikologis.  

 

D. Batasan Penelitian 

Penelitian ini memberi batasan pada kelompok usia remaja yang berdomisili di 

Indonesia. Penelitian ini juga memberikan Batasan pembahasan pada gangguan 

psikologis, yaitu depresi, kecemasan, dan stres.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hope 

Hope mengacu pada harapan positif yang kita miliki untuk mencapai tujuan 

yang berorientasi pada masa depan (Hellman & Gwinn, 2017). Meski demikian, hope 

bisa juga berorientasi pada masa kini. Hope memiliki peran sebagai kekuatan psikologis 

yang menopang konsekuensi negatif yang dialami dari situasi sulit (Hellman & Gwinn, 

2017). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah hope individu dalam 

menghadapi situasi sulit, maka semakin mungkin individu mengalami permasalahan 

psikologis yang ditimbulkan dari situasi sulit.  

Teori hope dari Synder (2000; dalam Hellman & Gwinn, 2017) telah menerima 

banyak bukti ilmiah sebagai kekuatan psikologis yang berorientasi pada promosi 

kesejahteraan sepanjang usia. Ia mendefinisikan hope sebagai teori motivasi yang 

berbasis kognitif dimana individu belajar untuk menciptakan strategi untuk mencapai 

tujuan.  

1. Proses Kognitif Hope 

Teori Synder menyatakan bahwa hope memiliki dua proses kognitif yang 

disebut “pathways” dan “agency” (Hellman & Gwinn, 2017). Pathways adalah 

rencana, strategi mental atau peta jalan menuju pencapaian tujuan, sementara 

agency adalah kemauan yang dapat diarahkan dan dipertahankan seseorang untuk 

mencapai tujuannya. Agency berperan dalam memberikan motivasi pada individu 

bahwa ia dapat mengatasi kesulitan dan tantangan yang ada. Sementara pathways 

adalah rencana yang dirancang seseorang untuk mencapai tujuan.  

2. Aspek Hope 

Menurut Snyder (2000), hope memiliki 3 aspek, yaitu: 

a. Goal (Tujuan) 

Tujuan adalah sasaran yang sudah ditetapkan individu dari hasil 

berpikir. Tujuan harus memiliki nilai yang berarti agar sesuai dengan pemikiran 

dan keinginan individu. Hope dapat menjadi berarti saat tujuan memiliki 

kemungkinan untuk tercapai. 

b. Pathway Thinking (Mengembangkan Strategi) 

Pengembangan strategi dapat dilakukan saat individu memandang 

dirinya memiliki kemampuan untuk mengembangkan sesuatu untuk mencapai 
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tujuannya. Individu dengan hope yang tinggi mampu mencari berbagai strategi 

alternatif untuk melewati hambatan yang ada. 

c. Agency Thinking (Daya Tahan dalam Menggunakan Strategi) 

Motivasi individu dalam menggunakan strategi yang sudah dipikirkan 

disebut agency thinking. Agency menggambarkan sejauhmana individu dapat 

bertahan Ketika menghadapi hambatan dalam usahanya mencapai tujuan.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Hope 

Weil (2000) menemukan tiga faktor yang mempengaruhi hope pada 

individu, yaitu: 

a. Dukungan sosial 

Dukungan sosial dari keluarga dan teman dapat mempengaruhi hope 

yang dimiliki individu. Semakin tinggi persepsi individu dalam mendapatkan 

dukungan sosial, maka semakin tinggi pula hope yang ia miliki. 

b. Religiusitas 

Keyakinan seseorang pada tujuan besar yang telah ditetapkan dapat 

meningkatkan hope pada individu. Keberadaan religiusitas menyebabkan 

individu dapat bertahan dalam situasi sulit untuk mendapatkan konsekuensi 

yang lebih besar. 

c. Kontrol  

Individu dengan kontrol yang baik akan mampu mempertahankan hope 

yang dimiliki. Adanya hope yang dimiliki membuat individu mampu 

menentukan, mengantisipasi stress yang akan dihadapi. 

 

B. Depresi 

Gejala utama dari depresi, yakni afek depresif, anhedonia, dan berkurangnya 

energi, sehingga mudah lelah. Gejala lainnya, yakni berkurangnya konsentrasi dan 

perhatian, harga diri dan kepercayaan diri; berkurangnya gagasan tentang rasa bersalah 

dan tidak berguna; pandangan masa depan yang suram dan pesimistis; gagasan self-

harm atau bunuh diri; tidur terganggu; nafsu makan berkurang 

 

C. Kecemasan 

Kecemasan adalah perasaan tegang, gelisah, khawatir, bimbang yang bersifat 

subjektif. Kecemasan termanifestasi keluar dalam bentuk gejala fisik, perilaku, dan 

kognisi. Gejala fisik kecemasan, diantaranya adalah jantung berdebar, gemetar, tegang, 



 7 

sulit bernapas, berkeringat, mulut keiring, tangan dan kaki dingin, serta suara bergetar. 

Sementara itu, manifestasi perilaku yang terlihat adalah menghindari sumber 

kecemasan, menggantungkan diri pada orang lain, serta perilaku agitasi. Sedangkan 

manifestasi kognisi, yakni khawatir sesuatu buruk terjadi, preokupasi pada sensasi 

tubuh, merasa terancam, berpikir akan mati, takut kehilangan kontrol, sulit konsentrasi, 

memikirkan sesuatu yang buruk berulang kali, serta khawatir pada hal-hal kecil. 

Kecemasan dapat berkembang menjadi gangguan, diantaranya gangguan panik, 

gangguan cemas menyeluruh, fobia, hingga gangguan obsesi kompulsi. 

 

D. Stres 

Stres adalah kondisi ketika individu berada dalam situasi yang penuh dengan 

tekanan atau ketika individu merasa tidak sanggup mengatasi tuntutan yang 

dihadapinya (Marks dkk., 2002). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Sukadiyanto (2010) bahwa stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan 

dalam diri individu. Sukadiyanto (2010) menambahkan bahwa stres dapat terjadi 

karena ketidakseimbangan antara harapan harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh 

individu, baik keinginan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, tuntutan fisik dari 

tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak 

terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk menguasainya.  

Menurut Lazarus & Folkman (1986) stres memiliki tiga bentuk yaitu: 

a. Stimulus, yaitu stres merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan 

stres atau disebut juga dengan stresor. 

b. Respon, yaitu stres yang merupakan suatu respon atau reaksi individu yang muncul 

karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon dapat muncul 

dalam bentuk fisiologis: gemetar, jantung berdegup kencang, berkeringat yang 

berlebihan, dan pusing, serta respon psikologis: takut, cemas, sulit berkonsentrasi 

dan mudah tersinggung. 

c. Proses, yaitu stres yang digambarkan sebagai proses dimana individu secara aktif 

dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi dan afeksi. 

 

E. Remaja 

Remaja berasal dari bahasa latin, yakni adolescence yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Rentang usia remaja adalah 12–21 tahun (Santrock, 2020). 

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang diikuti dengan 
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perubahan fisik, kognisi, maupun sosioemosional (Santrock, 2002). Menurut Supartini 

(2002) anak remaja berada dalam suatu fase peralihan, yaitu akan meninggalkan masa 

kanak-kanak dan di sisi lain masuk pada usia dewasa sebagai individu.  Oleh karena 

itu, dikatakan bahwa anak remaja akan mengalami krisis identitas apabila tidak mampu 

melewatinya. Krisis identitas ini mendorong anak untuk mencari kompensasi pada hal 

yang berbahaya, seperti mengonsumsi obat-obat terlarang, minuman keras, atau seks 

bebas. Hal ini menyebabkan anak sering kali menyendiri, berkhayal, atau melamun. 

Peran orang tua terasa sangat krusial untuk membantu anak melewati masa krisis 

dengan cara melakukan pengawasan terhadap kegiatan anak tanpa mengurangi 

kenyamanan dalam diri anak.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pengakuan akan 

peran penting kesehatan mental dalam mencapai tujuan pembangunan secara global. 

Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya arti penting kesehatan mental dalam 

Sustanable Development Goals yang dapat diartikan bahwa peran kesehatan mental 

sangat penting untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan sama pentingnya 

dengan kesehatan fisik. Ketika merasa sehat secara mental, maka diprediksikan dapat 

bekerja secara produktif, menikmati waktu luang, dan dapat berkontribusi secara aktif 

pada komunitas (World Health Organization, 2021). 

Setengah dari semua kondisi kesehatan mental dimulai pada usia 14 tahun 

atau di usia remaja (Kessler et al., 2005). Oleh karena itu, mempromosikan well-being 

remaja menjadi sangat penting, karena dapat menjadi faktor protektif remaja dari 

psikopatologi. Hal ini diperkuat oleh Bartels et al.  (2013) yang menyatakan bahwa  

pada remaja laki-laki maupun perempuan ditemukan ada significant negative 

associations were found between subjective well-being and psychopathology 

(anxious/depression behavior). 

Namun kenyataannya, depression is one of the leading causes of disability 

yang membuat fisik dan mental menjadi tidak sehat, bahkan bisa menyebabkan kondisi 

yang lebih buruk yaitu bunuh diri yang menjadi the second leading cause of death 

among 15–29 year-olds (WHO, 2020). Depresi termasuk dalam jenis internalizing 

behavior problems yaitu problem behaviors yang ditandai dengan distress internal 

(inner distress) selama masa kanak-kanak dan remaja (Achenbach & McConaughy, 

1997). Internalizing behavior ini mencakup ketakutan berupa kecemasan sosial, panik, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bartels+M&cauthor_id=23471543
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dan agoraphobia serta distress berupa depresi, kecemasan sifat (trait anxiety), dan 

kekhawatiran (worry) yang kemunculannya berkaitan erat dengan kemungkinan 

munculnya psikopatologi pada individu di kemudian hari (Van Zalk, 2020).  

Data di Indonesia dari Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Indonesia tahun 2018 menunjukkan prevalensi kasus depresi pada individu di atas 15 

tahun mencapai 6,1% dari seluruh penduduk Indonesia. Namun, minimnya jumlah 

tenaga layanan kesehatan jiwa, rendahnya kesadaran untuk mencari bantuan 

professional, serta alasan lain menyebabkan hanya 9% individu dengan depresi 

mendapatkan bantuan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Dari jumlah individu yang 

teridentifikasi mengalami depresi, kelompok umur 16–24 tahun menempati posisi 

pertama individu yang terbanyak mengalami depresi (Kementerian Kesehatan RI, 

2019).  

Selain depresi, gangguan psikologis yang sering dialami adalah gangguan 

mental emosional berupa kecemasan. Riskesdas (2019) menyatakan prevalensi kasus 

gangguan mental emosional  di Indonesia mencapai 9,8%. Dari angka tersebut, hanya 

9,9% individu dengan gangguan mental emosional yang mendapatkan penanganan 

profesional (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Dari hasil penelitian ini pula kelompok 

usia yang paling terbanyak mengalami gangguan mental emosional adalah 15–24 

tahun. Data sensus penduduk  (BPS, 2020) menunjukkan bahwa jumlah kelompok usia 

10–19 tahun di Indonesia sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk 

Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa remaja merupakan kelompok usia terbanyak 

yang ada di Indonesia, dengan prevalensi mengalami gangguan psikologis tertinggi.  

Salah satu yang berperan dalam kesehatan remaja adalah hope (Gallagher et 

al., 2020). Harapan mungkin sangat penting pada masa remaja (Berry & Greenwood, 

2017) karena masa remaja adalah masa untuk mengembangkan diri dan aspirasi masa 

depan (Oyserman, 2001). Hope adalah harapan positif yang kita miliki untuk mencapai 

tujuan yang berorientasi pada masa depan (Hellman & Gwinn, 2017). Hope berperan 

sebagai kekuatan psikologis yang menopang konsekuensi negatif yang dialami dari 

situasi sulit (Hellman & Gwinn, 2017). Snyder (2000) menyatakan bahwa hope pada 

individu berkembang sejak usia dini dan hope yang berkembang sejak dini dapat 

berkorelasi dengan hope yang dimiliki individu pada masa remaja dan selanjutnya. 

Penelitian yang dilakukan Nurmi (Stoddard & Pierce, 2015) menyebutkan adanya hope 

terkait masa depan pada remaja dapat memfasilitasi perkembangan yang optimal, 

hingga sukses menjalani masa transisi menuju dewasa. 
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Remaja dengan hope yang tinggi memiliki kekuatan dan lebih mampu 

bertahan dalam melewati situasi sulit, dibandingkan individu dengan hope yang rendah. 

Penelitian menunjukkan bahwa tingginya hope berhubungan dengan kekuatan 

psikologis dan kepuasan hidup pada remaja (Valle et al. as cited in Rose et al., 2018). 

Higher levels of hope and purpose predicted more positive future expectations 

(Stoddard & Pierce, 2015). Penelitian lain menemukan remaja dengan trait hope 

menunjukkan pencapaian akademis, kesehatan fisik dan penyesuaian sosial yang lebih 

(Snyder, 2002). Hope dapat menjadi penolong untuk melawan depresi (Lagacé-Séguin 

& D’Entremont, 2010) dan ditemukan sebagai faktor pelindung dari bunuh diri (Griggs, 

2017). Remaja dengan trait hope, seperti memiliki harga diri positif dan keberhargaan 

diri memiliki tingkat depresi yang rendah (Snyder et al., 2001). Penelitian lain 

menemukan remaja yang memiliki hope juga cenderung tidak melakukan perilaku 

melukai diri (Jiang et al., 2020). 

Selain menjadi faktor pelindung, di sisi lain hope juga dapat menjadi 

kerentanan pada kondisi psikologis remaja. Penelitian yang dilakukan Griggs (2017) 

menemukan bahwa hope merupakan moderator antara depresi, gejala psikologis, dan 

kejadian negatif dalam hidup. Rendahnya hope berhubungan dengan ide bunuh diri ( 

Rose et al., 2018). Rendahnya hope yang dimiliki individu juga berhubungan dengan 

tingginya kecemasan yang dimiliki seseorang (DiPierro, Fite, & Johnson-Motoyama as 

cited in Rose et al., 2018) 

 

G. HIPOTESIS 

Hope dapat menjadi prediktor pada internalizing problems, yaitu depresi, 

kecemasan, dan stress  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Partisipan 

Studi ini dilakukan pada siswa remaja di Yogyakarta, Indonesia. Menggunakan teknik 

sampling non probability, yaitu incidental sampling, sampel dikumpulkan dari populasi 

sejumlah 185.224 siswa remaja berusia 12 hingga 21 tahun yang bersedia untuk berpartisipasi 

dalam survei online. Jumlah sampel diestimasikan menggunakan formula Slovin dengan 

indeks kepercayaan 95% (Ryan, 2013), sehingga menghasilkan minimal 400 siswa remaja 

dibutuhkan dalam studi ini. Sementara itu, dari 400 partisipan, diketahui bahwa rata-rata usia 

partisipan adalah 16,04 tahun.  

 

B. Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan (research instruments were) adalah Snyder’s 

Hope Scale dan Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Adapun Snyder’s Hope Scale 

diadaptasi oleh peneliti dari konsep hope milik Snyder et al. (1991). Skala ini digunakan untuk 

mengukur harapan individu, dimana harapan dalam hal ini didefinisikan sebagai pola kognitif 

yang dihasilkan dari rasa pencapaian timbal balik antara keberhasilan agency dengan 

tersedianya pathways. Agency di sini mengacu pada rasa percaya diri untuk berhasil mencapai 

tujuan, baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan, sedangkan komponen parthways 

mengacu pada rasa mampu menyusun rencana untuk memenuhi tujuan. Snyder’s Hope Scale 

terdiri dari 12 item, dimana empat aitem di antaranya mengukur agency, empat aitem 

mengukur pathways, dan empat aitem lainnya merupakan  the filler.  

Terkait reliabilitas, Snyder’s Hope Scale menunjukkan reliabilitas skala dalam hal 

konsistensi internal pada kisaran perkiraan Alfa Cronbach ,74 hingga ,84 (Snyder et al., 1991). 

Selain itu, Snyder et al. (1991) juga menunjukkan reliabilitas temporal dengan reliabilitas test-

retest ,85; p <,001 (interval 3 minggu); ,73; p <,001, (interval 8 minggu); dan ,76 dan ,82; p 

<,001 (interval 10 minggu). Dalam penelitian ini, instrumen hope Snyder diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia, kemudian dinilai oleh dua orang ahli. Hasil penilaian para ahli 

dianalisis menggunakan validitas isi dengan rumus dari Aiken's V dan menunjukkan bahwa 

instrumen tersebut memiliki nilai validitas sebesar ,83 yang berarti validitas instrumen ini 

tinggi (Izzaty & Ayriza, 2021). 
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Instrumen kedua mengukur internalizing behaviour problems menggunakan 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS). DASS yang digunakan terdiri dari 21 aitem. DASS 

memiliki validitas faktorial dengan loading factor antara ,36 hingga ,80 untuk depresi; ,20 

hingga ,64 untuk kecemasan, dan ,40 hingga ,76 untuk stres. Validitas eksternal dengan skala 

BAI dan BDI menunjukkan bahwa item kecemasan berkorelasi kuat dengan BAI (r = ,81), 

sedangkan item depresi berkorelasi kuat dengan BDI (r = ,74) (Lovibond & Lovibond, 1995). 

Selain itu, skala ini memiliki keandalan konsistensi internal yang sangat baik (α = ,9483). Hasil 

analisis faktor konfirmatori untuk DASS-21 menunjukkan RCFI 0,95; SRMR ,08; dan RMSEA 

<,06 yang menunjukkan kesesuaian yang baik, sedangkan reliabilitas konsistensi internal 

adalah ,88 untuk depresi; ,82 untuk kecemasan; ,90 untuk stress; dan ,93 untuk skala 

keseluruhan (Henry & Crawford, 2005).  Untuk mengkategorikan tingkat pengaruh positif dan 

negatif, proses kategorisasi menggunakan norma-norma dari manual DASS (Lovibond & 

Lovibond, 1995) adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Categorization of Depression, Anxiety, and Stress from the DASS Manual 

Meaning Depression Anxiety Stress 

Normal 0–9 0–7 0–14 

Mild Disorder 10–13 8–9 15–18 

Moderate Disorder 14–20 10–14 19–25 

Severe Disorder 21–27 15–19 26–33 

Very Severe 

Disorder 

28+ 20+ 34+ 

Note. Adapted from Example Book, by J. Smith, 2016, p. 115. Copyright by X (if any) 

C. Data Collection 

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan menentukan kriteria subjek sasaran 

penelitian. Para remaja yang ditargetkan melalui sekolah adalah siswa sekolah menengah 

pertama/sederajat yang mewakili masa remaja awal, dan siswa tingkat sekolah 

menengah/sederajat yang mewakili masa remaja akhir. Pengumpulan data dilakukan melalui 

formulir online berbentuk Google Form yang menjaring siswa SMP dan SMA di wilayah 

Yogyakarta. Proses pendataan dimulai dengan meminta izin dari pihak sekolah, yang kemudian 

mengirimkan link instrumen penelitian kepada Guru Konseling SMP/MTs/sederajat dan 

SMA/MA/sederajat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diteruskan kepada siswa-

siswi di sekolahnya masing-masing. Pada bagian awal instrumen disediakan informed consent 

untuk menanyakan kesediaan menjadi subjek penelitian Untuk menjaga keabsahan data, 
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peneliti hanya mengirimkan link ke salah satu guru di beberapa sekolah mitra dan meminta 

siswa peserta mengisi nomor ponselnya untuk mengantisipasi keikutsertaan ganda. 

Selanjutnya, tim peneliti juga melakukan verifikasi manual terhadap angka-angka tersebut. 

Dari proses pendataan melalui Google Forms, 400 siswa bersedia menjadi peserta dan 

melengkapi instrumen penelitian yang dibagikan.  

 

D. Data Analysis 

Data dari total 400 partisipan dianalisis menggunakan analisis regresi untuk melihat 

adanya pengaruh hope dengan internalizing behavior problems, yaitu depresi, kecemasan, dan 

stres.  

 

  



 14 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil 

     

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Tabel 2. Analisis Deskriptif Subjek Berdasarkan Norma Depression Anxiety Stress Scale-21 

Simptomatolog

i 

Depresi Kecemasan Stres 

n valid % n valid % n valid % 

Normal 224 57,0 117 29,5 239 61,0 

Ringan 68 17,3 31 7,8 64 16,3 

Sedang 71 18,1 135 34,0 51 13,0 

Berat 14 3,6 49 12,3 30 7,7 

Sangat Berat 16 4,1 65 16,4 8 2,0 

 Mean = 9,46 

(Normal) 

Mean = 12,03 

(Sedang) 

Mean = 14,00 

(Normal) 

 

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa masing-masing subjek memiliki jumlah 

permasalahan yang bervariasi, mulai dari 1 permasalahan, 2 permasalahan, hingga 3 

permasalahan sekaligus yang mencakup baik depresi, kecemasan, maupun stres. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa sebagian besar responden (70,5%) menunjukkan 

adanya masalah kecemasan yang simtomatik mulai dari kecemasan level ringan (7,8%), sedang 

(34,0%), berat (12,3%), hingga sangat berat (16,4%) dengan mayoritas subjek berada pada 

level sedang (34%). Berkaitan dengan masalah depresi, mayoritas subjek berada pada kategori 

normal (57%) disusul secara berturut-turut oleh kelompok level sedang (18,1%), ringan 

(17,3%), sangat berat (4,1%), dan terakhir kelompok level berat (3,6%). Pada masalah depresi 

menunjukkan nilai mean sebesar 9,46 yang berarti level depresi subjek secara keseluruhan 

masuk dalam kategori normal.  

Sementara itu, pada masalah stres, hasil analisis deskriptif mengungkap bahwa lebih 

dari setengah sampel (61,0%) berada pada level stress normal diikuti secara berurutan oleh 

kelompok dengan level stres ringan (16,3%), sedang (13%), berat (7,7%), dan level stress 

sangat berat (2,0%). Lebih jauh, dari hasil analisis deskriptif juga ditemukan bahwa nilai rata-

rata stress subjek berada pada angka 14,0 yang termasuk dalam kategori normal. Apabila ketiga 

masalah, yaitu depresi, kecemasan, dan stres dibandingkan, secara populasi, sampel masalah 

kecemasan sangat terlihat dibandingkan dua masalah internalisasi lainnya, yaitu depresi dan 
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stress, karena masalah kecemasan menunjukkan nilai mean 12,03 yang termasuk dalam 

kategori sedang, sementara dua masalah lainnya, yaitu depresi dan stress pada kelompok 

sampel menunjukkan kategori normal.  

 

2. Hasil Analisis Inferensial 

Tabel 3.  Matriks Korelasi Hope and Internalizing Behavior 

 Hope Depresi Kecemasan Stres 

Hope 1    

Depresi -,36 *** [-,45; -

,26] 

1   

Kecemasan -,20 *** [-,31; -

,10] 

,62 *** [,54; 

,70] 

1  

Stres -,16 *** [-,28; -

,05] 

,66 *** [,59; 

,72] 

,77 *** [,72; 

,82] 

1 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara hope dengan 

depresi, kecemasan, dan stres. Meskipun begitu, korelasi yang didapatkan adalah lemah hingga 

sangat lemah. Diketahui bahwa hubungan antara hope dan depresi menunjukkan korelasi lemah 

ditunjukkan dengan nilai r -,36; sedangkan hubungan antara hope dan kecemasan serta 

hubungan hope dengan stres menunjukkan korelasi sangat lemah ditunjukkan dengan nilai r -

,20 dan -0,16 secara berurutan. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi 

Variabel 

Dependen 

t B sig BCa 95% CI 

LL UL 

Depresi -7,66 -,28 ,000 -,38 -,19 

Kecemasan -4,01 -,16 ,000 -,26 -,08 

Stres -3,27 -,13 ,001 -,29 -,05 

Note. Predictor: Hope 

Karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan bootstrapping menggunakan 

teknik bias-corrected accelerated (BCa) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk 

memeriksa apakah ada indikasi hasil analisis false-positive atau false-negative. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa hope berkorelasi negatif dengan depresi (r = -0,36; p < ,01; BCa 95% CI 

[-0,45; -0,26]), kecemasan (r = -0,20, p < ,01; BCa 95% CI [-0,31; -0,10]) serta stress (r = -

0,16; p < ,01; BCa 95% CI [-0,28; -0,05]). Lebih lanjut, hope ditemukan mampu memprediksi 

penurunan tingkat depresi (t = -7,66; B = -,28; p < ,01; BCa 95% CI [-,38; -,19]), kecemasan 
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(t = -4,01; B = -,16; p < ,01; BCa 95% CI [-,26; -,08]) dan stres (t = -3,27; B = -,13; p < ,01; 

BCa 95% CI [-,29; -,05]). 

 

B. Pembahasan 

Temuan studi ini menunjukkan bahwa harapan dapat memprediksi adanya internalizing 

behavior, yaitu depresi, kecemasan, dan stress. Studi literatur pada penelitian terdahulu 

menemukan bahwa hope dapat menjadi pelindung dari gangguan psikologis (Huen et al., 

2015). Penelitian tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini bahwa hope berkorelasi negatif 

dengan depresi, stress dan kecemasan. Artinya, semakin tinggi hope yang dimiliki partisipan, 

maka semakin rendah internalizing behavior problems yang dialami. Temuan tersebut sejalan 

dengan studi Rajandram et al. (2011) yang mengeksplor hubungan hope dengan depresi dan 

kecemasan pada kelompok subjek yang rentan, yaitu pasien kanker. Studi empiris Rajandram 

et al. (2011) menunjukkan bahwa harapan berkorelasi negatif dengan depresi (r =-.55; p <,001) 

dan kecemasan (r =-,38; p <.05). Studi lainnya yang dilakukan Thimm et al. (2013) juga 

menunjukkan bukti serupa, dimana terdapat korelasi negatif yang signifikan antara harapan 

dan depresi.  

Sementara itu, adanya hubungan yang signifikan antara hope dengan depresi, 

kecemasan, dan stres dengan korelasi lemah hingga sangat lemah menarik untuk dibahas. 

Korelasi yang lemah pada hubungan hope dengan depresi dan korelasi yang sangat lemah pada 

hubungan antara hope dengan kecemasan dan stres diduga dapat disebabkan oleh karakteristik 

sampel remaja yang ikut serta dalam studi ini. Korelasi yang lemah hingga sangat lemah 

mungkin terjadi karena partisipan yang mengikuti penelitian ini berasal dari sekolah tanpa 

permasalahan psikologis tertentu. Adapun dugaan ini didasari oleh hasil analisis deskriptif 

studi ini yang menunjukkan bahwa mayoritas partisipan berada pada kategori normal terkait 

depresi dan stres dan mayoritas berada pada kategori sedang terkait depresi.  

Selain itu, dugaan bahwa korelasi yang lemah hingga sangat lemah antara hope dengan 

depresi dan kecemasan, karena karakteristik subjek diperkuat oleh adanya temuan terdahulu 

yang menunjukkan korelasi yang moderat hingga kuat antara hope dengan depresi dan 

kecemasan pada subjek yang rentan dan bermasalah, yaitu pasien kanker (Rajandram et al., 

2011). Pada kelompok subjek pasien kanker, harapan ditemukan berkorelasi kuat dengan 

depresi (r =-,55; p <,001) dan berkorelasi moderat dengan kecemasan (r =-,38; p <.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa karakteristik sampel yang digunakan sangat mungkin mempengaruhi 

kekuatan korelasi antara variabel hope dengan depresi dan kecemasan. 
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Temuan lainnya dari studi ini, yaitu bahwa hope mampu memprediksi penurunan 

tingkat depresi, kecemasan, dan stres juga serupa dengan temuan terdahulu.  Studi Germann et 

al.,(2018) pada kelompok pasien anak-anak menunjukkan bahwa agency anak, yaitu 

komponen dari harapan anak terbukti secara signifikan mampu memprediksi gejala depresi dan 

kecemasan pada kelompok anak-anak yang diteliti. Di samping bukti yang mendukung peran 

hope dalam memprediksi depresi dan kecemasan, ada studi yang menemukan bukti yang 

bertentangan, misalnya studi Rajandram et al. (2011). Studi Rajandram et al. (2011) 

menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi, harapan saja tidak terbukti menjadi prediktor 

kecemasan yang signifikan. Adapun variabel hope bersama-sama dengan variabel lainnya yang 

kerap dianggap mirip, yaitu optimisme baru mampu memprediksi kecemasan secara signifikan. 

Hal ini lebih lanjut menyingkap kemungkinan adanya interaksi yang lebih kompleks antara 

variabel hope dalam berperan sebagai faktor protektif terhadap kecemasan, dimana korelasi 

negatif yang moderat hingga kuat antara hope dengan kecemasan mungkin memerlukan peran 

dari variabel pelindung lainnya, yaitu optimisme. Asumsi ini didasarkan oleh studi sebelumnya 

yang juga mengungkap bahwa optimisme mampu memprediksi penurunan afek negatif 

individu (Rand et al., 2020). Terlepas dari bukti studi lain yang bertentangan, penelitian ini 

sebenarnya menemukan bahwa hope dapat memprediksi penurunan tingkat depresi, 

kecemasan, dan stres pada partisipan yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa hope dapat 

menjadi pelindung dari permasalahan psikologis pada partisipan dalam studi ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. 

Di samping temuan studi yang menunjukkan bahwa peran hope dalam memprediksi 

depresi, kecemasan, dan stres, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, 

penggunaan teknik accidental sampling dalam penelitian ini kurang dapat menggambarkan 

keterwakilan sampel, karena accidental sampling hanya menyasar partisipan yang mudah 

dijangkau dan tersedia pada saat pengumpulan data berlangsung. Kedua, adanya kemungkinan 

bias. Meskipun telah dilakukan analisis bootstrap untuk resampling dan data telah berdistribusi 

normal, namun tetap ada kemungkinan bias pada data harapan dan data internalizing behavior 

problems yang dikumpulkan. Ketiga, pengujian terhadap hubungan hope dengan tingkat 

depresi, kecemasan, dan stres dalam penelitian ini belum mempertimbangkan faktor 

demografis (i.e age). Pertimbangan variabel demografis, yaitu usia dalam analisis disarankan, 

karena studi sebelumnya menunjukkan korelasi positif antara hope dengan usia (Esteves et al., 

2013). 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Penelitian ini makin memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang peran 

protektif hope dalam melindungi remaja dari permasalahan psikologis. Diketahui bahwa hope 

dapat memprediksi penurunan tingkat depresi, kecemasan dan stres. Hal ini mengindikasikan 

bahwa hope memiliki peran protektif dalam melindungi remaja dari permasalahan psikologis 

dalam hal ini depresi, kecemasan, dan stres pada sampel yang diteliti. Studi di masa yang akan 

datang perlu mengeksplorasi hubungan hope dengan internalizing behavior problems dengan 

menguji kembali keakuratan hasil penelitian dengan penentuan sampel yang ditentukan secara 

random untuk menjamin keterwakilan sampel yang menggambarkan populasi yang diteliti 

serta melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar dengan cakupan wilayah yang lebih luas. 

Selain itu, faktor demografis, contohnya variabel usia dapat diikutsertakan dalam studi 

berikutnya karena studi sebelumnya yang menunjukkan korelasi positif hope dengan variabel 

usia. 
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