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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bunuh diri adalah masalah umum yang terjadi di masyarakat. 

Bunuh diri menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga pada rentang 

usia 15-24 tahun (Santrock, 1999, h. 350). Bunuh diri dijadikan satu-

satunya jalan keluar dalam situasi yang tidak terselesaikan atau bagi 

penderita penyakit psikis. Bunuh diri dilakukan seseorang ketika 

merasa depresi, tidak adanya kesempatan untuk membenahi diri, 

menurunnya kemampuan diri, atau dalam masa penyembuhan penyakit 

yang parah (Kimmel, 1990, h.436-437). Bunuh diri tidak hanya 

dilakukan oleh kalangan tertentu atau status sosial tertentu, tetapi bisa 

dilakukan siapa saja. Beragamnya latar belakang kehidupan pelaku 

bunuh diri saja sudah menunjukkan bahwa penjelasannyapun akan 

berbeda (Hadriami, 2006, h. 207). 

Humsona (2004, h. 60) mengemukakan bahwa bunuh diri 

merupakan tindakan merusak diri sendiri yang berakibat pada 

kematian. Menurut Reber & Reber (2010, h. 948) definisi bunuh diri, 

yaitu seseorang yang dengan niatan dan kesengajaan membunuh 

dirinya sendiri atau melakukan tindakan mengambil nyawanya sendiri. 

Nurjanah (2017) menjelaskan bunuh diri tidak mungkin terjadi 

tanpa alasan. Harus lebih peka jika mendengar seseorang berkata
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bahwa tidak ada yang memedulikannya hidup atau mati di dunia ini. 

Apalagi jika diketahui bahwa orang tersebut tengah menghadapi 

tekanan yang begitu berat atau peristiwa traumatis dalam hidupnya. 

Nurjanah (2017) memberikan informasi lebih lanjut mengenai jumlah 

korban bunuh diri berdasarkan data WHO, yaitu setidaknya 800 ribu 

orang di seluruh dunia melakukan bunuh diri setiap tahun. Bunuh diri 

menjadi salah satu faktor penyebab kematian tertinggi, khususnya usia 

muda 15-29 tahun dengan faktor resiko utama bunuh diri adalah 

depresi, pelecehan, kekerasan, dan latar belakang sosial dan budaya. 

Peringkat bunuh diri Indonesia berada pada posisi ke-144 di dunia dan 

ke delapan di Asean. Kemudian berdasarkan data BPS pada tahun 

2016, kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2010-2015, yaitu tahun 

2010 korban bunuh diri sebanyak 634 orang, tahun 2011 sebanyak 970 

orang, tahun 2012 sebanyak 979 orang, tahun 2013 sebanyak 921 

orang, pada tahun 2014 sebanyak 842 orang, dan tahun 2015 sebanyak 

812 orang. Menurut sumber yang sama, terdapat lima provinsi di 

Indonesia dengan jumlah kasus bunuh diri tertinggi pada tahun 2015, 

yaitu Jawa Tengah sebanyak 331 orang, Jawa Timur sebanyak 119 

orang, Bali sebanyak 96 orang, Yogyakarta sebanyak 59 orang, dan 

Jawa Barat sebanyak 51 orang. 

Seseorang yang hendak bunuh diri biasanya akan menunjukkan 

gejala-gejala atau niatannya secara tersirat maupun tersurat. Gelman 

(dalam Nevid, Rathus, dan Greene, 2003, h. 267) menyatakan bahwa 

orang yang memiliki keinginan bunuh diri cenderung menunjukkan 

niatnya, sering kali cukup eksplisit seperti menceritakan pada orang 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/
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lain mengenai pikiran-pikiran bunuh dirinya. Beberapa orang berusaha 

untuk menyembunyikan niatnya, namun petunjuk-petunjuk behavioral 

dapat menunjukkan adanya niat bunuh diri. Yahya (2005, h. 80) juga 

menjelaskan, ada beberapa ciri yang tampak pada calon pelaku, 

misalnya mereka ingin menyatakan keinginan untuk bunuh diri secara 

tersamar seperti mengatakan, “Saya tidak sanggup lagi menghadapi 

semua ini”. 

Gejala-gejala seperti di atas dapat terjadi dan ditemukan pada 

setiap orang dengan segala usia, namun memang semakin 

bertambahnya usia maka permasalahan yang datang akan semakin 

kompleks dalam hal pemecahannya sehingga banyak yang memikirkan 

untuk bunuh diri. Berbagai penelitian oleh Kendall & Hammen (dalam 

Hadriami, 2006, h. 208) mengemukakan bahwa tidak jarang orang 

berpikir tentang bunuh diri atau memiliki gagasan bunuh diri, sebagian 

besar justru anak muda. Amarullah (2009) juga mengungkapkan bahwa 

kejadian bunuh diri tertinggi berada pada kelompok usia remaja dan 

dewasa muda, yaitu 15-24 tahun sebanyak 11 orang. Adanya data-data 

tersebut, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada subjek dengan usia 

dewasa muda. Usia dewasa muda dipilih dengan indikasi usia yang 

rentan dengan kecenderungan perilaku bunuh diri. 

Menurut Dariyo (2003, h. 3), mereka yang tergolong dewasa 

muda (youth adulthood) adalah mereka yang berusia 20-40 tahun. 

Sa'abah (2001, h. 14) menambahkan, masa dewasa dini dimulai pada 

umur 18 sampai 40 tahun. Dewasa awal dijelaskan oleh Hurlock 

(dalam Batu, 2011, h. 10) yaitu, suatu tahapan dari masa dewasa yang 
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merupakan masa yang sulit dan penuh tuntutan sehingga seringkali 

disebut masa bermasalah. Pada masa ini, seseorang dituntut lebih 

mandiri dalam melakukan sesuatu. Orang dewasa dituntut untuk 

memutuskan dan memecahkan permasalahannya sendiri. Peristiwa 

traumatik juga menghambat seseorang untuk memenuhi tugas 

perkembangan pada setiap tahap perkembangan seseorang. Hal ini 

tentu saja akan menyebabkan seseorang menjadi lebih sulit untuk 

beradaptasi dan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada 

masa dewasa. Albert & Beck (dalam Kirani, 2011, h. 46) lebih lanjut 

menjelaskan, bahwa adaptasi yang dilakukan individu dewasa awal 

terhadap hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupannya tersebut, dapat 

menjadikan periode ini sebagai periode khusus dan sulit. Banyak bukti 

dan catatan tentang gangguan psikologis pada individu yang mulai 

memasuki masa dewasa awal, meliputi kecemasan, depresi, bunuh diri 

atau keinginan untuk bunuh diri. 

Adanya data-data dan pernyataan-pernyataan di atas, penelitian 

ini yang akan dilakukan di Semarang, maka peneliti mencari data 

korban bunuh diri ke Polrestabes Semarang. Kemudian peneliti 

menemui KBO Reskrim untuk mendapatkan data tersebut. Beliau 

menyebutkan bahwa data-data tersebut adalah yang dilaporkan ke 

Polrestabes, kemungkinan masih banyak lagi yang belum atau tidak 

dilaporkan. Banyaknya data korban bunuh diri, maka peneliti 

menggunakan diagram untuk memudahkan dalam membaca angka 

korban bunuh diri, yaitu sebagai berikut: 
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Diagram 1 

Data Korban Bunuh Diri Tahun 2013-2017 Di Semarang Yang 

Dilaporkan Ke Polrestabes Semarang 

 

 

KBO Reskrim Polrestabes Semarang memberikan informasi data 

bunuh diri dari tahun 2013-2017 berupa daftar nama-nama korban 

beserta waktu kejadian dan tempat kejadian perkara. Peneliti meminta 

informasi data bunuh diri dimulai dari tahun 2013 karena pada tahun 

tersebut peneliti memulai penelitiannya. Hingga tahun 2017, kasus 

bunuh diri terbaru yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang yaitu pada 

tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak empat korban. 

Berdasarkan Diagram 1, data korban bunuh diri pada tahun 2013 

yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang, rentang usia dewasa awal 

menempati urutan nomor dua. Kasus bunuh diri pada tahun 2014 sama 

seperti pada tahun 2013, yaitu menempai urutan nomor dua, namun 
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pada tahun 2014, angka bunuh diri mengalami penurunan. Kemudian 

pada tahun 2015, kasus bunuh diri rentang usia dewasa awal sama 

banyaknya dengan rentang usia dewasa madya. Pada tahun 2016, kasus 

bunuh diri rentang usia dewasa awal mengalami peningkatan drastis. 

Berbeda dengan kasus bunuh diri pada rentang usia dewasa awal yang 

mengalami penurunan drastis pada tahun 2017, dan sama banyaknya 

dengan rentang usia dewasa madya. Hal tersebut disebabkan belum 

terkumpulnya data kasus bunuh hingga akhir tahun dan banyakya kasus 

bunuh diri yang tidak dilaporkan ke Polrestabes Semarang. 

Banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh kaum dewasa 

awal menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab atau faktor yang 

memicu seseorang menempuh jalan bunuh diri. Hjelmeland (2011, h. 

62) menuturkan bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam 

bunuh diri seseorang. Menurut Yahya (2005, h. 80-81), banyak situasi 

ditengarai dapat mendorong seseorang untuk bunuh diri, di antaranya 

yaitu, sejarah keluarga yang pernah berusaha bunuh diri atau 

melakukan tindakan yang bisa membahayakan orang lain, mengalami 

kekerasan fisik atau seksual, kematian orang dekat atau keluarga, 

perceraian, perpisahan atau putusnya hubungan, tidak tercapainya 

prestasi akademis, kehilangan pekerjaan atau masalah dalam pekerjaan, 

mendapatkan hukuman penjara dan lainnya. Peran yang besar dari 

kepribadian, yakni terjadi perubahan cara berpikir dan rasa, misalnya 

merasa kesepian (kehilangan dukungan teman-teman dan keluarga), 

merasa ditolak (dianggap sebagai orang di luar kelompok), sedih atau 

rasa bersalah mendalam, kurang dapat memusatkan perhatian pada 
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masalah yang dihadapi, melamun, cemas dan tegang, merasa tidak 

berdaya dan kehilangan harga diri. MCGee, Williams, Nada-Raja 

(dalam Hadriami, 2006, h. 211) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

didapatkan variabel yang signifikan yang berperan dalam timbulnya 

ide percobaan bunuh diri, yaitu peraasan tidak berharga atau harga diri 

yang rendah, dan perasaan putus asa atau sangat pesimis melihat masa 

depannya. 

Berbagai pendapat ahli tentang faktor kepribadian yang 

berpengaruh dalam perilaku maupun kecenderungan bunuh diri 

membuat peneliti tertarik untuk mengungkap latar belakang 

kepribadian seseorang yang memiliki kecederungan bunuh diri dengan 

mengidentifikasi kebutuhan dasarnya yang dapat diungkap melalui tes 

EPPS (Edward Personal Preference Schedule). Tes EPPS disusun 

berdasarkan teori kepribadian yang dikemukakan oleh H.A. Murray. 

Tes ini menyediakan 15 variabel kepribadian, antara lain need of 

achievement (ach), need of deference (def), need of order (ord), need of 

exhibition (exh), need of autonomy (aut), need of affiliation (aff), need 

of intraception (int), need of succorance (suc), need of dominance 

(dom), need of abasement (aba), need of nurturance (nur), need of 

change (chg), need of endurance (end), need of heterosexuality (het), 

need of aggresion (agg) (Primastuti & Trisni, 2010, h. 33-35). 

EPPS telah digunakan dalam beberapa penelitian di Indonesia 

untuk menggali kepribadian berdasarkan kebutuhan psikologis 

seseorang, antara lain penelitian dengan judul “Kecenderungan 

Kepribadian Remaja yang Melakukan Kegiatan Dugem Berdasarkan 
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Tes EPPS” diperoleh bahwa remaja laki-laki memiliki kebutuhan yang 

tinggi pada need of order, need of abasement, dan need of nurturance, 

sedangkan remaja perempuan memiliki kebutuhan yang tinggi pada 

need of order, need of abasement, need of nurturance, dan need of 

endurance (Friskasari, 2008). Peneliti juga menemukan bahwa EPPS 

juga pernah digunakan untuk mengungkap profil kebutuhan mahasiswa 

tunanetra di sebuah universitas. Penelitian tersebut mengungkap bahwa 

kebutuhan dominan yang dimiliki oleh mahasiswa tunanetra adalah 

need of affiliation, need of aggression, dan need of exhibition (Herlina, 

Heryati, Chotdijah, 2008). Beberapa data tersebut menunjukkan bahwa 

EPPS telah digunakan secara luas untuk menggali gambaran 

kepribadian berdasarkan kebutuhan psikologis. Peneliti kemudian 

memutuskan untuk menggunakan tes EPPS dalam penelitian ini karena 

aspek-aspek yang terdapat pada tes ini memenuhi untuk dapat 

mengungkap profil kepribadian individu dewasa awal dengan 

kecenderungan bunuh diri sesuai dengan aspek-aspek yang ditunjukkan 

seseorang dengan kecenderungan bunuh diri. 

Jadi, apa saja kebutuhan-kebutuhan pada seseorang dewasa awal 

dengan kecenderungan bunuh diri didasarkan pada tes EPPS? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap profil 

kepribadian seseorang dengan kecenderungan bunuh diri berdasar tes 

EPPS (Edward Personal Preference Schedule). 
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C.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat lebih 

mengembangkan ilmu dari psikologi klinis, psikologi perkembangan 

dan psikologi kepribadian guna mahasiswa mahasiswi dalam 

mempelajari serta memperdalam pengetahuan tentang profil 

kepribadian pelaku kecenderungan bunuh diri.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkap 

profil kepribadian seseorang dengan kecenderungan bunuh diri, 

serta menambah pandangan baru dan informasi kepada masyarakat 

mengenai profil kepribadian seseorang dengan kecenderungan 

bunuh diri. 

 


