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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewasa awal di usia 18 hingga 25 tahun, berada pada masa transisi 

perkembangan dari remaja menuju dewasa yang sangat berbeda dari tahapan 

perkembangan sebelumnya (Arnett, 2000). Papalia dan Martorell (2014) 

menjelaskan bahwa masa transisi tersebut meliputi persiapan-persiapan seperti, 

perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar dan impersonal, interaksi 

dengan peer group yang berasal dari latar belakang etnik dan kultur yang lebih 

variatif, fokus yang lebih meningkat terhadap performa akademik, pencapaian 

prestasi, serta penilaian orang lain. Pada masa ini individu akan dihadapkan 

dengan banyak pilihan yang akan membawa mereka pada proses pembentukan 

arah kehidupan mereka kedepan. Adanya tekanan untuk sukses di dunia 

perkuliahan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan menghasilkan pendapatan 

yang memadai, merupakan beberapa hal yang dapat menjadi sumber stres atau 

stressor di kalangan dewasa awal (Santrock, 2006).  

Dampak yang dihasilkan dari stressor-stressor tersebut bagi kesehatan 

mental dewasa awal memiliki bentuk yang beragam. Tidak terkecuali dengan 

melakukan tindakan bunuh diri, yang merupakan salah satu masalah utama yang 

mungkin dihadapi dewasa awal (Santrock, 2002). Angka bunuh diri mulai 

bertumbuh pesat pada usia kurang lebih 15 tahun (Santrock, 2006). Selain itu, 
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data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bunuh diri terjadi 

sepanjang masa hidup dan merupakan penyebab utama kematian kedua di 

kalangan usia 15-29 tahun di seluruh dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa 

kalangan dewasa awal beresiko untuk melakukan tindakan bunuh diri. 

Berbagai macam bentuk pencegahan telah dilakukan untuk mencegah 

bunuh diri, seperti halnya yang dilakukan oleh International Association Of 

Suicide Prevention (IASP) dan World Health Organization (WHO) dengan 

mencanangkan hari pencegahan bunuh diri yang dideklarasikan di Stockholm 

pada 10 September 2003, namun tetap saja bunuh diri ini terjadi, dimana 

setidaknya terdapat 800.000 kematian setiap tahunnya di dunia disebabkan oleh 

bunuh diri. Indonesia sendiri pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk yang 

mencapai 285 juta jiwa, menurut data World Health Organization (WHO) pada 

2019 menunjukkan kasus bunuh diri terjadi 4,8 per 100.000 penduduk (Beritagar, 

2019). Maka dapat dikatakan terdapat 10.000 fenomena bunuh diri di Indonesia 

setiap tahunnya atau terdapat satu orang meninggal setiap jam karena bunuh diri. 

Menurut Beck, Kovacs dan Weissman (1979), ide bunuh diri secara logis 

mendahului percobaan bunuh diri. Selain itu, ide bunuh diri dapat berkembang 

menjadi perilaku mematikan dan meningkatkan niat bunuh diri (Richards & 

O´Hara, 2014). Ide bunuh diri muncul dari distorsi kognitif keputusasaan yaitu 

individu salah mempersepsikan segala pengalaman mereka dalam cara yang 

negatif dan individu mengantisipasi hasil negatif pada setiap usaha yang 

dilakukannya (Nock, Selby, dkk., 2014). Selain keputusasaan, depresi juga 

merupakan prediktor dari kemunculan ide bunuh diri, bahkan David Rudd 
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menyebutkan bahwa depresi merupakan prediktor ide bunuh diri yang lebih baik 

dari keptusasaan (Rudd, 1990). Kementrian kesehatan Amerika Serikat 

mengungkapkan 2% pasien yang memiliki depresi dengan jangka waktu yang 

lama dan pernah dirawat dikarenakan ide bunuh diri ditemukan bunuh diri, 

diantara mereka yang pernah dirawat karena depresi di rumah sakit, tingkat 

kematian akibat bunuh diri dua kali lebih tinggi yakni 4% (HHS.gov, 2014). 

Depresi menurut World Health Organization dideskripsikan sebagai suatu 

tatanan mental yang umum, yang ditandai oleh kesedihan, kehilangan ketertarikan 

atau kesenangan, perasaan bersalah atau self-worth yang rendah, gangguan tidur 

atau makan, perasaan kelelahan dan konsentrasi yang buruk (World Health 

Organisation, 2016). Menurut Radloff (1977) depresi merupakan gejala-gejala 

penurunan mood, perasaan tak berdaya dan tidak memiliki harapan, merasa 

bersalah dan tidak berharga, hilangnya nafsu makan, gangguan tidur dan 

hambatan psikomotor. 

Depresi merupakan gangguan perasaan (afek) yang ditandai dengan afek 

disforik (kehilangan kegembiraan/gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, 

seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan (Lumongga Lubis, 2009). 

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah masyarakat 

(Lumongga Lubis, 2009). Berawal dari stres yang tidak diatasi, maka seseorang 

bisa jatuh ke fase depresi. Menurut Lazarus (1984), stres merupakan bentuk 

interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang dinilai individu sebagai 

sesuatu yang membebani atau melampaui kemampuan yang dimilikinya, serta 

mengancam kesejahteraannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan stres 

IR-PERPUTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN DEPRESI PADA... SALMA GHINA SAKINAH S.



4 

 

merupakan fenomena individual dan menunjukkan respons individu terhadap 

tuntutan lingkungan.  

Drapeau dan kawan-kawan (2012), dalam penelitiannya memberikan 

ulasan kritis terkait prevalensi distres psikologis dalam populasi yang luas dan 

menemukan bahwa faktor resiko dan faktor protektif dari hal tersebut terbagi atas 

tiga kategori: (1) faktor sosio-demografis; (2) faktor terkait stres; dan (3) muatan 

personal. Pearlin (1989) berpendapat bahwa proses stres tertanam pada tiga 

tingkatan dari struktur sosial; stratifikasi sosial (contoh: gender, usia, kelas sosio-

ekonomi, etnisitas), sosial instritusi yang memberikan peran-peran dan status, 

serta hubungan interpersonal. Struktur sosial menentukan pengekspresian dari 

distres, paparan terhadap stresor spesifik dan strategi yang digunakan untuk 

mengatasi stres tersebut (Drapeau dkk., 2012). Menurut Thoits (1991), arti 

penting dari peran sosial spesifik itu sangat penting untuk hubungan antara stres 

dan distres di dalam situasi penuh tekanan yang mengancam peran identitas yang 

bernilai bagi seorang individu merupakan hal yang dapat merusak kesehatan 

mentalnya (Thoits, 1991). Peran identitas dewasa ini ditampilkan dalam berbagai 

medium termasuk melalui sosial media, ditambah dengan meningkatnya 

kekerasan seksual berbasis teknologi (technology-facilitated sexual violence 

(TFSV)) dewasa ini (Kominfo, 2019), semakin memperparah distres psikologis 

pengguna. Banyak penelitian yang menghubungkan penggunaan sosial media dan 

dampaknya bagi depresi (Becker dkk., 2013; De Choudhury dkk., 2013; Kim 

dkk., 2009; Moreno dkk., 2011; Pantic dkk., 2012; Radovic dkk., 2017). 
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Penelitian Radovic (2017) menemukan bahwa responden yang 

terdiagnosis depresi menggunakan internet lebih sering melakukan interaksi 

daring terutama dengan orang asing. Selain itu, ditemukan juga banyak yang 

menggunakan internet untuk keperluan yang positif seperti; hiburan, humor, 

membuat koneksi sosial, dan lain-lain. Namun, mereka juga mengalami 

konsekuensi negatif dari penggunaan sosial media seperti cyberbullying dan 

merasa distres mengenai perbandingan sosial atau social comparison (Radovic 

dkk., 2017). 

Sementara itu, Choudhury (2013) mengungkapkan bahwa individu yang 

sedang berada dalam keadaan depresi berasal dari jaringan sosial yang sangat 

ketat dan tertutup (De Choudhury dkk., 2013). Becker (2013) dalam 

penelitiannya, menemukan bahwa tren yang berkembang mengenai banyaknya 

pilihan media yang ada memiliki kemungkinan bertanggung jawab terhadap 

masalah kesehatan mental terkait mood, kecemasan dan depresi (Becker dkk., 

2013). 

Hubungan penggunaan internet dengan depresi diperkuat oleh penelitian 

Panic (2012) yang menemukan interaksi daring berelasi dengan depresi (Pantic 

dkk., 2012). Sebuah studi yang dilakukan oleh Moreno (2011), mengungkapkan 

bahwa mahasiswa umumnya menunjukan gejala depresi di situs jejaring sosial 

seperti Facebook (Moreno dkk., 2011). 

Sebuah studi oleh Kim (2009) menunjukan bahwa orang yang merasa 

kesepian atau mereka yang tidak memiliki kemampuan sosial yang baik dapat 

mengembangkan perilaku penggunaan internet kompulsif yang kuat, serta dapat 
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mengarahkan pada kehidupan yang negatif seperti merugikan aktivitas-aktivitas 

kesehariannya. Studi tersebut mengasumsikan bahwa salah satu motif besar 

dibalik penggunaan internet individu yaitu untuk meringankan masalah 

psikologisnya seperti kesepian dan depresi, maka dari itu penggunaan internet 

dapat mengisolasi individu dari aktivitas sosial yang sehat dan mengarahkan 

mereka pada kesepian yang lebih parah bukannya menyelesaikan masalah mereka 

yang sebenarnya (Kim dkk., 2009). 

Selain depresi dan kecemasan, kekerasan yang terjadi di dunia maya juga 

banyak menimbulkan dampak-dampak lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Powel (2010) mengungkapkan bahwa pendistribusian gambar intim, bahkan 

ketika diabadikan dengan persetujuan korban, namun tetap pelanggaran seksual 

tersebut menyebabkan pengucilan, intimidasi, dan kekerasan. Sejalan dengan 

temuan Powel, Cyber Civil Rights Initiative (2013) melaporkan terdapat lebih dari 

93% korban non-konsensual pornografi mengalami distres emosional yang parah 

dan kecemasan serta 47% dari korban memiliki pikiran untuk bunuh diri setelah 

foto-foto mereka tersebar. Sebagai contoh, berita yg dilaporkan oleh The 

Hufftington Post melaporkan ketika gambar pelecehan seksual dari seorang 

remaja wanita disebarkan kepada teman sebayanya di sekolah, Ia menanggung 

bullying lebih dari satu tahun sebelum memutuskan bunuh diri  (McCormack, 

2014). 

Selain itu, kasus yang menghubungkan kekerasan yang terjadi di dunia 

maya pada bunuh diri terjadi pada artis Korea Selatan. Penyanyi cilik Choi Jin Ri 

atau lebih dikenal Sulli, ditemukan tewas di rumahnya. Sulli yang memulai 
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karirnya sebagai salah satu anggota grup vokal f(x), menangguhkan karirnya pada 

2014 di grup vokal tersebut setelah mengalami serangan komentar dan rumor 

daring yang berbahaya dari warganet Korea selatan. Semasa hidupnya, Sulli 

merupakan selebritis yang terkenal blak-blakan dalam bersuara. Ia memiliki 

pandangan tersendiri tentang hak-hak perempuan dan seksualitas. Sayangnya, 

bagi masyarakat Korea Selatan yang sangat konservatif, Sulli cukup 

‘kontroversial’. Unggahannya bersama kekasihnya secara publik menjadi ajang 

warganet Korea Selatan untuk menghakimi dan mem-bully nya di internet  (Arbar, 

2019). 

Tidak hanya kasus Sulli, kasus yang sama terjadi pada Goo Hara. Ia 

ditemukan meninggal di kediamannya pada minggu (24/11/2019) pukul 18.00 

waktu setempat. Goo Hara pernah dikabarkan mencoba bunuh diri pada Mei 

2019, namun sempat tertolong oleh manajernya. Hara dikabarkan depresi akibat 

mantan pacarnya Choi Jong Bum menyebarkan fotonya atau melakukan revenge 

porn. Jong Bum dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap Hara yang 

menyangkut kerusakan properti, serangan fisik, ancaman dan pemaksaan. 

Sayangnya mengenai revenge porn, Jong Bum dinyatakan tidak bersalah  (Arbar, 

2019). 

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, seorang siswi SMPN 147 Cibubur, 

Ciracas, Jakarta Timur ditemukan tewas setelah terjun dari lantai 4 sekolahnya, 

pada 14 Januari 2020. Menurut kepolisian, SN memutuskan bunuh diri 

dikarenakan kasus bullying yang Ia alami di media sosial oleh teman-teman 
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sekolahnya. Perundungan yang memicu Ia melakukan hal tersebut salah satunya 

yaitu dikeluarkan dari grup whatsapp di sekolahnya (Liputan6, 2020). 

Peningkatan angka bunuh diri salah satu penyebabnya yakni peningkatan 

penggunaan teknologi dan interaksi yang terjadi di dalamnya (Becker dkk., 2013). 

Indonesia sebagai negara terbesar ke-empat di dunia memiliki resiko yang besar 

pula terhadap hal tersebut.  Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, terdapat 171,17 juta atau 

sebesar 64,8% pengguna internet di Indonesia (APJII, 2018). Berdasarkan 

komposisi tersebut, mayoritas pengguna internet terkonsentrasi di pulau Jawa 

yakni sebesar 55,7%. Serta secara demografis umur,  rentang umur 15-19 tahun 

menjadi kelompok umur terbesar pengguna internet sebesar 91%, disusul oleh 

rentang umur 20-24 sebesar 88,5%. Berdasarkan data tersebut, pengguna internet 

di Indonesia didominasi oleh kalangan dewasa awal. Rata-rata waktu pengguna 

internet di Indonesia menggunakan layanan internet selama 3-4 jam satu hari. 

Sementara itu, sebanyak 49% pengguna internet di Indonesia mengaku pernah di 

bully di media sosial, dan 31.6% dari pengguna yang pernah menjadi korban bully 

hanya membiarkan perilaku tersebut terjadi pada dirinya. Sebesar 55,9% 

pengguna internet mengaku pernah mendapat konten porno secara tiba-tiba ketika 

terhubung dengan situs internet (APJII, 2018). Berdasarkan hasil survei Pew 

Research Center tahun 2017, pengguna internet usia dewasa muda kerap 

mengalami online harassment yaitu segala perilaku yang melecehkan serta 

mengganggu di internet. Sebanyak 67% responden dengan kisaran usia 18-29 

menyatakan pernah menjadi target perilaku-perilaku tersebut. Temuan lainnya 
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dalam survei tersebut, 58% responden menjawab pernah mengalami online 

harassment di media sosial. 

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

(KOMINFO) dalam situs resmi nya mencatat sebanyak 13.367 pengaduan terkait 

pornografi di dunia siber per-Oktober 2018 (Kominfo, 2019). Berdasarkan data 

tersebut, tidak hanya kekerasan seksual dalam dunia nyata atau offline, kekerasan 

seksual di dunia daring atau online juga patut menjadi perhatian. Banyak 

penelitian yang mengkaji mengenai  kekerasan seksual dalam dunia siber. Istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ini juga beragam, seperti 

cyberbullying (Hinduja & Patchin, 2008), cyberstalking (Reyns, Henson, & 

Fisher, 2012; Spitzberg & Cupach, 2003), online harassment (Finn, 2004; 

Lindsay, Booth, Messing, & Thaller, 2016), dan pemaksaan atau non-consensual 

sexting (Crofts, Lee, McGovern, & Milivojevic, 2016; Patrick, Heywood, Pitts, & 

Mitchell, 2015), technology-facilitated sexual violence (A. Powell & Henry, 

2016). 

Seperti yang telah disebutkan, istilah dan bentuk dari kekerasan di internet 

itu sendiri sangatlah beragam, namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 

pada kekerasan seksual berbasis teknologi atau technology-facilitated sexual 

violence (TFSV). Konstruk tersebut peneliti pilih dikarenakan kekerasan seksual 

berbasis teknologi tidak mengkonstruksikan kekerasan dan pelecehan seksual 

berdasarkan konstruksi jenis kelamin dan gender (Powell & Henry, 2016). Oleh 

karena itu, kekerasan seksual berbasis teknologi memungkinkan laki-laki menjadi 

korban dari kekerasan serta pelecehan seksual yang difasilitasi oleh teknologi. 
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Berdasarkan data-data yang telah ditampilkan, populasi dewasa awal 

merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual berbasis teknologi. 

Namun belum banyak penelitian yang mencoba untuk mengkaji, serta meneliti 

dampak dan pengalaman korban kekerasan seksual berbasis teknologi. Oleh 

karena itu, penelitian ini memfokuskan pada dampak yang dirasakan oleh korban 

kekerasan seksual berbasis teknologi terhadap ide bunuh diri pada dewasa awal 

yang dimediasi oleh depresi.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Technology-facilitated sexual violence (TFSV) atau kekerasan seksual 

berbasis teknologi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan 

rentang berbagai perilaku seksual agresif yang berbahaya menggunakan bantuan 

teknologi. Konsep kekerasan seksual berbasis teknologi mengacu pada rentang 

perilaku-perilaku kriminal atau pidana, perdata, atau melecehkan dan agresi 

seksual yang berbahaya yang dilakukan menggunakan teknologi-teknologi 

komunikasi (Henry & Powell, 2018). Konsep kekerasan seksual berbasis 

teknologi itu sendiri tidak mengkonstruksikan kekerasan dan pelecehan seksual 

berdasarkan konstruksi jenis kelamin dan gender (Powell & Henry, 2016). Oleh 

karena itu, kekerasan seksual berbasis teknologi memungkinkan laki-laki menjadi 

korban dari kekerasan serta pelecehan seksual yang difasilitasi oleh teknologi. 

Sebagai contoh, pelecehan dan kekerasan seksual  yang ditujukan kepada laki-laki 

sering kali muncul dalam konteks identitas seksual dan/atau persepsi seksualitas 

(perceived sexuality), seperti kesesuaian peran gender maskulin (Powell & Henry, 

2016). 
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Konsepsi kekerasan seksual berbasis teknologi memiliki empat dimensi 

yang berbeda namun saling berhubungan yakni; kekerasan seksual daring (digital 

sexual harassment), kekerasan berbasis gender/seksualitas (gender and sexuality-

based harassment), penyalahgunaan foto berkonteks seksual (image-based sexual 

abuse), agresi seksual dan/atau paksaan (sexual aggression and coercion) (Powell 

& Henry, 2016). Berdasarkan keempat dimensi kekerasan seksual berbasis 

teknologi, dimensi atau bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang paling 

banyak terjadi yakni kekerasan seksual daring, termasuk menerima gambar-

gambar eksplisit secara seksual yang tidak diingikan, komentar-komentar, e-mail, 

atau pesan teks; menerima permintaan seksual yang berulang dan/atau tidak 

diinginkan melalui e-mail atau pesan teks (Powell & Henry, 2016).  

Berikut beberapa penelitian yang meneliti mengenai dampak yang 

dihasilkan oleh penggunaan internet. Radovic (2017), melakukan sebuah studi 

kualitatif pada 23 remaja (18 perempuan dan 5 laki-laki), yang terdiagnosa depresi 

untuk mengetahui bagaimana sosial media dapat memengaruhi atau dipengaruhi 

oleh distres psikologis. Temuan tersebut menemukan bahwa responden yang 

terdiagnosis depresi menggunakan internet  lebih sering melakukan interaksi 

daring terutama dengan orang asing. Selain itu, ditemukan juga banyak yang 

menggunakan internet untuk keperluan yang positif seperti; hiburan, humor, 

membuat koneksi sosial, dan lain-lain. Namun, mereka juga mengalami 

konsekuensi negatif dari penggunaan sosial media seperti cyberbullying dan 

merasa distres mengenai perbandingan sosial atau social comparison (Radovic 

dkk., 2017). 
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Berbeda dengan temuan Radovic, Jelenchich (2013) pada penelitiannya 

menemukan tidak adanya bukti yang mendukung hubungan antara penggunaan 

situs jejaring sosial dan depresi di sampel remaja akhir. Menggunakan pendektan 

experience sample method (ESM), para peneliti melakukan survei daring pada 

190 remaja akhir di universitas. (Mahasiswa S1 antara rentang usia 18 hingga 23 

tahun dikategorikan sebagai remaja akhir). Penelitian tersebut menggunakan 

asesmen penggunaan internet dengan waktu yang sebenarnya dan penyaringan 

klinis kolaboratif untuk mengukur depresi pada sampelnya (Jelenchick dkk., 

2013). 

Choudhury (2013), menguji potensi penggunaan sosial media (Twitter) 

untuk mendeteksi dan mendiagnosis gangguan depresi berat atau major 

depressive disorder di dalam diri individu. Para peneliti menggunakan 

‘crowdsourcing’ untuk mengumpulkan label standar emas pada depresi yang 

dialami oleh suatu kohort dan mengusulkan berbagai pengukuran sosial media 

seperti bahasa, emosi, gaya, jaringan ego dan keterkaitan pengguna untuk 

mencirikan perilaku depresif. Penelitian tersebut menemukan bahwa individu 

dengan depresi menunjukan aktivitas sosial yang rendah, emosi negatif yang lebih 

besar, dll. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa individu yang sedang 

berada dalam keadaan depresi berasal dari jaringan sosial yang sangat ketat dan 

tertutup (De Choudhury dkk., 2013).  

Becker (2013), dalam penelitiannya, yang bertujuan untuk menemukan 

asosiasi antara multitasking media dan gejala-gejala depresi & kecemasan sosial. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa tren yang berkembang mengenai 
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banyaknya pilihan media yang ada memiliki kemungkinan bertanggung jawab 

terhadap masalah kesehatan mental terkait mood, kecemasan dan depresi. 

Penelitian tersebut menginvestigasi 318 partisipan untuk mengukur karakteristik 

kepribadiannya, penggunaan media, depresi dan kecemasan sosial (Becker dkk., 

2013). 

Panic (2012) , melakukan studi yang menyelidiki hubungan antara jejaring 

sosial dan indikator-indikator depresi di populasi remaja. Para peneliti 

mewawancarai 160 siswa SMA anonimus dan menggunakan kuisioner terstruktur 

untuk mengetahui waktu rata-rata yang dihabiskan di situs jejaring sosial. Mereka 

menemukan interaksi daring berelasi dengan depresi (Pantic dkk., 2012). 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Moreno (2011), mengungkapkan bahwa 

mahasiswa umumnya menunjukan gejala depresi di situs jejaring sosial seperti 

Facebook. Studi tersebut menemukan mahasiswa yang mendapatkan dukungan 

daring dari temannya lebih cenderung mendiskusikan gejala-gejala depresi secara 

publik di Facebook. Para peneliti menegaskan bahwa situs jejaring sosial dapat 

menjadi tempat untuk mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki resiko depresi 

atau mendobrak stigma terkait kondisi kesehatan mental (Moreno dkk., 2011). 

Sebuah studi oleh Kim (2009) yang menguji hubungan antara penggunaan 

internet dan kesejahteraan psikologi atau psychological well-being menunjukan 

bahwa orang yang merasa kesepian atau mereka yang tidak memiliki kemampuan 

sosial yang baik dapat mengembangkan perilaku penggunaan internet kompulsif 

yang kuat, yang mana dapat mengarahkan pada kehidupan yang negatif seperti 

merugikan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Studi tersebut mengasumsikan 
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bahwa salah satu motif besar dibalik penggunaan internet yaitu individu 

menginginkan untuk meringankan masalah psikologisnya seperti kesepian dan 

depresi, namun penggunaan internet dapat mengisolasi individu dari aktivitas 

sosial yang sehat dan mengarahkan mereka pada kesepian yang lebih parah 

bukannya menyelesaikan masalah mereka yang sebenarnya (Kim dkk., 2009). 

Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji dampak yang dialami 

korban kekerasan seksual berbasis teknologi belum banyak diteliti. Bahkan 

menurut Henry & Powell pada tahun 2015, dampak bagi korban kekerasan 

seksual berbasis teknologi masih dilihat sebelah mata, para pembuat kebijakan 

dan tenaga ahli masih menilai rendah hubungan antara bahaya sosial dan 

intrapsikis, dan bahaya lain yang terkandung di dalamnya (Henry & Powell, 

2015). Kekerasan seksual berbasis teknologi dianggap kurang berdampak bagi 

korban dikarenakan terjadi di dunia siber/maya atau dianggap tidak nyata. 

Sementara, korban yang mengalami kerugian di dunia siber/maya seringkali 

merasakan efek yang nyata (Cripps, 2016). 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pada sebuah penelitian harus terdapat batasan masalah yang harus dibatasi 

secara jelas agar penelitian tidak melebar dan menjadi lebih fokus. Sehingga 

pertanyaan penelitian dapat terjawab dengan efektif dan efisien. Berikut 

penjelasan dari variabel dan konteks yang digunakan dalam penelitian ini: 
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1.3.1. Dewasa Awal 

 

Dewasa awal di usia 18 hingga 25 tahun adalah masa peralihan dari 

ketergantungan kemasa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan 

diri sendiri dan pandangan tentang masa depan sudah realistis (Santrock, 2010). 

1.3.2. Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi 

  

Konsep kekerasan seksual berbasis teknologi mengacu pada rentang 

perilaku-perilaku kriminal atau pidana, perdata, atau melecehkan dan agresi 

seksual yang berbahaya yang dilakukan menggunakan teknologi-teknologi 

komunikasi (Henry & Powell, 2018). 

1.3.3. Depresi 

 

Depresi merupakan gejala-gejala penurunan mood, perasaan tak berdaya 

dan tidak memiliki harapan, merasa bersalah dan tidak berharga, hilangnya nafsu 

makan, gangguan tidur dan hambatan psikomotor (Radloff, 1977). 

1.3.4. Ide Bunuh Diri 

 

Ide bunuh diri merupakan keinginan untuk mati, pemikiran, gagasan dan 

intensi untuk bunuh diri (Nock dkk., 2014).  

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I.4.1 Bagaimana pengaruh kekerasan seksual berbasis teknologi dan depresi 

terhadap ide bunuh diri pada dewasa awal? 
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1.4.2. Bagaimana pengaruh kekerasan seksual berbasis teknologi terhadap depresi 

pada dewasa awal? 

I.4.3 Bagaimana depresi memediasi pengaruh kekerasan seksual berbasis 

teknologi terhadap ide bunuh diri pada dewasa awal? 

1.5 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran depresi dalam 

pengaruh kekerasan seksual berbasis teknologi terhadap pemikiran bunuh diri 

pada dewasa awal.  

1.6 Manfaat Penelitian  

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka diharapkan agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah agar hasil 

penelitian dapat memberikan informasi dalam kajian psikologi terutama mengenai 

ide bunuh diri yang dirasakan korban kekerasan seksual berbasis teknologi. Selain 

itu informasi mengenai bagaimana depresi memediasi pengaruh korban kekerasan 

seksual berbasis teknologi terhadap ide bunuh diri. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1) Bagi Pembaca, agar dapat memberikan pengetahuan terkait bentuk-bentuk 

kekerasan seksual berbasis teknologi serta pengaruhnya pada depresi dan ide 

bunuh diri. 

2) Bagi Masyarakat, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih terkait 

kekerasan seksual berbasis teknologi dan bagaimana dampaknya sehingga dapat 

mengupayakan lingkungan sosial media yang kondusif bagi kesehatan mental 

pengguna. 
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