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Survey unicef 
pada remaja saat 
pandemi 
• 27% mengalami kecemasan, 

15% depresi selama 7 hari 
terakhir. 

• 46% tidak termotivasi 
melakukan aktivitas yang 
biasanya mereka sukai. 36% 
tidak termotivasi melakukan 
pekerjaan rumah. 

• 43% perempuan merasa pesimis 
mengenai masa depan. 
Sementara pria merasakan 
pesimis sekitar 31%. 



• 73% merasa butuh untuk 
mendapatkan pertolongan 
mengenai keadaan psikis 
mereka. Namun, 40%-nya tidak 
minta pertolongan 
sesungguhnya. 

• 43% dari yang minta 
pertolongan adalah perempuan. 

• 50% dari yang minta 
pertolongan ke rumah sakit atau 
biro psikologi, 26% ke rumah 
ibadah, 23% melalui konsultasi 
online. 



Dampak psikis 
pada remaja 

• Pada dasarnya remaja adalah 
masa-masa perubahan di mana 
remaja banyak mengalami rasa 
cemas, stress, takut, dan mood 
swing. Bahkan sebelum 
pandemi. 

• Pandemi menambah intensitas 
stress saat masa peralihan 
remaja ini. 

• Pada saat pandemi, kecemasan 
dan depresi meningkat pada 
remaja. 



• Pandemi memaksa remaja 
untuk dijauhkan dari interaksi 
sosial, fisik, dan edukasi yang 
normal. 

• Remaja jadi banyak berinteraksi 
lewat online, termasuk media 
sosial dan game online. 

• Remaja terisolasi dengan dunia 
luar dan teman-temannya. 
Sementara mereka juga harus di 
rumah terus karena menghindari 
virus. 



masalah mental pada remaja saat pandemi 

Reaksi tubuh terhadap 

perubahan yang memerlukan 

respon atau adaptasi. 

Tubuh bereaksi terhadap 

perubahan tersebut secara 

fisik, mental, dan emosional. 

Kita bisa merasakan stres 

dari lingkungan, tubuh, atau 

pikiran kita sendiri.  

Suatu gangguan yang ditandai 

dengan suasana hati yang 

terus tertekan dan membuat 

kehilangan minat pada 

aktivitas yang biasanya 

dilakukan sehingga kualitas 

hidup menurun secara 

signifikan. 

 

stres 

depresi 

Gangguan kesehatan mental 

yang ditandai dengan 

perasaan khawatir, cemas, 

atau takut yang cukup kuat 

untuk mengganggu aktivitas 

sehari-hari 

 

 

anxiety 



✓ Keadaan seseorang di mana ia bisa 
mengoptimalkan potensi yang 
dimilikinya. 

✓ Dapat mengatasi stres di dalam 
hidupnya. 

✓ Dapat bekerja produktif. 

✓ Memberi kontribusi terhadap 
komunitasnya. 

 

Apa itu 
kesehatan 
mental? 



stres 
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STRES 

Distress Eustress 

Stres positif 

Emosional: 

Kepuasan, 

inspirasi, energi, 

motivasi 

Stres negatif 

Psikologis: 

Membangun 

ketahanan diri 

sendiri 

Fisik: 

Membangun 

tubuh, mis: 

olahraga 



Stressor 
(penyebab stres) 

INTERNAL 

Terjadi di dalam diri 
(ekspektasi berlebihan, 

pikiran negatif, overthinking, 
dsb). 

EKSTERNAL 

Situasi besar dalam hidup 

(pandemi, tidak bisa sekolah 
offline, tidak bisa ngumpul 
dengan teman, sakit, putus 

cinta, dsb). 



Tanda-tanda stres 

Lebih banyak/tidak mau makan, 
sering/kurang tidur, menunda 
pekerjaan, menarik diri 

PERILAKU 

Maag atau asam lambung naik, 
dada terasa sesak, sering 
pusing, tubuh terasa tegang 

FISIK 

Tidak bisa fokus, penilaian 
buruk, overthinking, pikiran 
negatif 

KOGNITIF 

Sulit bahagia, mood swing, 
cemas dan mudah terganggu EMOSI 

1 

2 

3 

4 



Stres kronik 

Sering stres 

 

Tubuh berada di situasi stres setiap saat 

 

Masalah kesehatan serius  

(imun tubuh, lambung, reproduksi, resiko penyakit 

jantung, stroke, penuaan) 

 

Kecemasan dan depresi 

. 
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Support 

system 

Kemampuan 

mengontrol 

diri 

Sikap dan 

perilaku dalam 

memandang 

stres 

Kemampuan 

menghadapi 

emosi 

Pengetahuan 

dan persiapan 

Faktor yang mempengaruhi toleransi stres 



kecemasan 
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• Kekhawatiran dan rasa takut yang 
intens, berlebihan, dan terus-
menerus sehubungan dengan 
situasi sehari-hari. 
 

• Dapat terjadi hal-hal seperti 
jantung berdenyut kencang, napas 
tersengal-sengal, berkeringat, dan 
merasa lelah. 
 

• Bila terjadi terus-menerus menjadi 
gangguan kecemasan  
mengganggu keberfungsian 
sehari-hari. 

 



Ciri-ciri 
kecemasan 

• Gemetar dan keringat dingin. 

• Otot tegang. 

• Pusing dan sakit kepala. 

• Mudah marah. 

• Susah tidur. 

• Dada berdebar-debar. 

• Sering merasa lelah. 

• Sesak napas. 

 



depresi 
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+ Kehilangan ketertarikan terhadap 
aktivitas yang biasa dilakukan. 

+ Berkurang atau bertambahnya 
berat badan secara drastis. 

+ Sulit tidur atau merasa ngantuk 
sepanjang hari.  

+ Merasa tidak bisa istirahat dan 
tenang, menjadi lambat secara 
fisik dan mental. 

 



+ Merasa lelah dan tidak punya 
energi. 

+ Merasa tidak berharga dan 
bersalah. 

+ Sulit berkonsentrasi dan membuat 
keputusan. 

+ Punya pikiran bunuh diri. 

 

Diagnosa depresi ditegakkan jika 
terdapat 5 atau lebih gejala di atas 
terjadi di banyak hari selama 2 minggu. 

 



Merasa sedih tidak sama dengan 
depresi. 

 

Misal, ketika kita sedang berduka maka 
wajar kita merasa sedih lebih lama. 
Sementara depresi biasanya membuat 
menarik diri dan tidak mau melakukan 
aktivitas yang sama lagi. 

 



Kesehatan 
mental saat 

pandemi 
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Situasi yang dihadapi remaja saat pandemi 

 

Perubahaan 
hidup yang 
mendadak 

Kehilangan 
kebebasan 

Hubungan 
sosial 

terbatas 

Situasi di 
rumah yang 

tidak 
nyaman 

Kondisi 
emosi: 

khawatir, 
takut, stres 

PJJ/ 
sekolah 
online 

Kehilangan, 
sakit, 

keluarga 
meninggal 

Nilai 
menurun 

Gadget dan 
sinyal 

terbatas 



Tanda-tanda remaja 
mengalami hal 
serius 

• Mudah terganggu, marah, mood 
swing, konflik dengan keluarga dan 
teman. 

• Perubahan perilaku, misal jadi malas 
berinteraksi dengan keluarga dan 
teman. 

• Tidak tertarik lagi pada hobinya. 
• Nilai akademis menurun. 
• Perubahan penampilan, misal jadi 

berantakan, tidak bersih. 
• Punya pikiran bunuh diri. 



Strategi sehat 
mental untuk 

remaja 
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1. Strategi self-care 

Menjaga tubuh 
- Tidur cukup 
- Melakukan olahraga rutin 
- Makan sehat 
- Hindari rokok, narkoba, alkohol 
- Batasi lihat social media 
- Bersantai dan beristirahat 
 
Menjaga pikiran 
- Tetap melakukan rutinitas 
- Batasi baca berita 
- Tetap usahakan sibuk 
- Fokus pada hal yang positif 
- Lakukan kegiatan meningkatkan 

spiritual 
- Tentukan prioritas dan goal kecil 

tiap hari 
 



Terhubung dengan orang lain: 
- Koneksi virtual: zoom, video 

call, telepon, chat 
- Lakukan sesuatu untuk orang 

lain 
- Dukung teman atau keluarga 

yang membutuhkan 

 



2. Menyadari yang 
normal dan tidak 
normal 

- Merasa cemas dan khawatir, 
harus menghadapi perubahan 
yang cepat karena COVID-19  
normal 

- Merasa tidak berdaya, sedih terus-
menerus, tidak bisa tidur, putus 
asa, tidak mau berinteraksi 
dengan orang lain, fungsi sosial 
terganggu  tidak normal 
 

Jika sudah tidak normal, segera cari 
bantuan. 
 

 



3. Coping stress 

YANG BISA 
DIKONTROL 

 
-Respon kita 

-Perkataan kita 
-Aktivitas yang 

kita mau 
-Perilaku kita 
-Teman yang 

kita pilih 
-Mood 

 

YANG TIDAK 
BISA 

DIKONTROL 
 

-Reaksi orang 
-Perilaku orang 
-Situasi saat ini 
-Akhir pandemi 
-Persepsi orang 

lain 
-Masa lalu 

Jangan mengontrol apa yang tidak bisa 
kita kontrol  cemas, stres 

 



4. self-compassion 

- Menyadari penderitaan atau 
rasa tidak nyaman yang 
sedang kita alami 

- Membuat seseorang bergerak 
untuk memahami dan 
berbaik hati pada diri yang 
sedang menderita 

- Menerima penderitaan 
sebagai sesuatu yang 
manusiawi 
 

 



5. Cari pertolongan 

- Psikolog: 
- Lakukan cek kesehatan mental 
secara rutin 
- Ketika ada tanda gangguan 
emosi dan mental  konseling 
dan terapi 
 
Psikiater: 
- Gangguan mental yang butuh 
terapi medikasi 
 
Dokter: 
- Cek kondisi fisik 
- Ada tanda-tanda sakit fisik 
 
 

 



tips 

- 1. Sadari bahwa kekhawatiranmu 
adalah hal yang normal. 
2, Temukan distraksi yang efektif. 
3. Cari cara untuk tetap interaksi 
dengan orang. 
4. Fokus pada diri sendiri. 
5. Sadari emosi yang dirasakan. 
6, Berbaik hatilah pada diri sendiri 
dan orang lain. 
7, Sadari apa yang menjadi stresor 
pada diri kita. 
8. Lakukan relaksasi setiap hari. 
 
 

 



Bagaimana 
menolong remaja 

saat pandemi 
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Apa yang bisa orang 
tua lakukan 

- Melonggarkan aturan keluarga 
- Jika anak sudah terlihat gejala 

psikis, konsultasikan dengan 
psikolog 

- Membuka komunikasi, tetapi juga 
tetap memberikan ruang untuk 
anak remaja 

- Dorong untuk melakukan 
kebiasaan sehat (tidur teratur, 
olahraga bersama, makan sehat) 

- Kalau ada perubahan sikap sekecil 
apapun, selalu dibicarakan 
 
 

 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik.  

THANKS! 

Apakah punya pertanyaan? 
E-mail: naomi.tobing@gmail.com 
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