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Karakteristik

� Depresi: gejala afeksi, fisiologi dan kognitif seperti mood depresi, 

gangguan proses fisiologis (gang. tidur, kelambanan), kesulitan 

konsentrasi.

� Depresi juga ser5ing disertai dengan berbagai masalah psikologis dan 

klinis, khususnya keinginan/perilaku bunuh diri.

� Deteksi depresi ditandai dengan berbagai gejala “internalized” seperti � Deteksi depresi ditandai dengan berbagai gejala “internalized” seperti 

perasaan sedih dan bersalah

� Depresi mempengaruhi prestasi belajar di seklah sehingga anak/remaja 

yang mengalami depresi sering direfer sebagai  learning disabilities atau 

problem atensi dan gangguan perilaku 



Fenomenologi Depresi pada Anak/remaja

� Berdasarkan berbagai hasil penelitian, anak dan remaja dapat menderita 

gejala depresi yang hampir sama dengan depresi dewasa (khususnya 

Major Depresive Disorder)

� Gejala yang ditampilkan cukup konsisten sepanjang waktu, namun 

terdapat variasi gejala untuk setiap tahap perkembangan. Keluhan yang terdapat variasi gejala untuk setiap tahap perkembangan. Keluhan yang 

bersifat fisik lebih dirasakan pada penderita yang lebih tua.



Depresi mempengaruhi:

� Affective Feature and Mood: irritability dan mood depresi

� Fisik : masalah / disfungsi fisiologi pada penderita depresi dipengaruhi oleh 
mood negatif, seperti hipersomnia, insomnia, kehilangan nafsu makan, 
disfungsi motorik, kelambanan dan kehilangan energi.

� Kognitif:  depresi mempengaruhi isi pikiran (content of cognitions) seperti 
munculnya ide untuk bunuh diri. Depresi juga berpengaruh terhadap  munculnya ide untuk bunuh diri. Depresi juga berpengaruh terhadap  
proses kognitif :

- Cognitive triad of depression: terjadi distorsi kognitif dan berpikir negatif : 
penderita depresi menurut A.T Beck melihat dunia dan masa depannya 
secara negatif (diri tidak berguna, tidak mampu mencapai tujuan, penuh 
dengan kegagalan)

- Negative attibution style: menggunakan pikiran negatif sepanjang waktu, 
kejadian yang berakibat negatif disebabkan oleh internal/kesalahan diri 
sendiri sementara hal yang positif disebabkan kondisi eksternal.



Comorbid Psychopathology 

� Sama seperti gangguan lainnya, depresi muncul bersamaan 
dengan munculnya gejala lain seperti anxiety disorder

� Depresi dan kecemasan sering muncul bersamaan disebabkan 
kedua gangguan berada di kontinum yang sama :internalizing 
disorder; keduanya menunjukkan gejala yang tumpang tindih disorder; keduanya menunjukkan gejala yang tumpang tindih 
meskipun memiliki karakteristik yang berbeda (depresi tidak 
memiliki positif afek; kecemasan disertai dengan physiogical 
hyperarousal.  



Diagnostik dari Depresi

� 3 jenis depresive disorder yang diderita anak/remaja (DSM IV-R):

a. Major Depresive Disorder:

- menunjukkan minimum 5 gejala depresi ( spt: insomnia, hipersomnia; 

fatigue, berpikir tentang kematian, merasa tidak berguna) selama lebih 

dari 2 minggu; sekurang-kurangnya satu mood depresi atau anhedonia 

(kehilangan kesenangan)(kehilangan kesenangan)

- gejala depresi tidak disebabkan medical condition

- Tidak memenuhi kriteria mixed episode (MANIC-DEPRESIVE)

- Gejala depresi mempengaruhi fungsi individu



Dysthymic Disorder

� Mood depresi selama minimal 2 tahun

� Selama berlangsungnya depresi, terjadi 2 dari 6 gejala seperti low 

appetite, insomnia, fatigue, low self esteem

� Menimbulkan hambatan dalam fungsi sosial dan akademis

� MDD tidak muncul selama 2 tahun  munculnya gangguan depresi

� Tidak disebabkan oleh General medical condition (GMC)

Ada 2 kriteria yang dimodifikasi untuk menegakkan DD pada anak/remaja:

1. Mood yang terjadi berupa “iiritable”

2. Jika kriteria depresi min 2 tahun, maka pada anak berlangsungnya mood 

depresi selama 1 tahun sudah dapat didiagnosa DD

Pada anak juga memiliki sensitifitas yang berlebihan terhadap perasaan 

personal rejection



DEPRESIVE DISORDER NOS

� DD NOS dapat ditegakkan apabila gejala depresi yang muncul 
tidak memenuhi kriteria depresi lainnya atau adjusment disorder.

� Ex: simtom depresi muncul selama 2 minggu tetapi tidak memenuhi 
berbagai kriteria lainnya.

MIXED ANXIETY-DEPRESIVE DISORDER

- Mood dysphoric yang berkesinambungan selama sebulan/lebih- Mood dysphoric yang berkesinambungan selama sebulan/lebih

- Menunjukkan 4 dari 10 gejala yang menyertai disphoric mood spt: 
iritability, worry, low self esteem, atau kesulitan konsentrasi

- Simtom menimbulkan distress atau hambatan sosial/pendidikan

- Bukan disebabkan GMC


