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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan kependudukan yang sangat 

padat.  Pada survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyatakan bahwa bahwa pada sensus tahun 2010 jumlah anak remaja 

yang berkisar 10 tahun sampai 19 tahun mencapai angka 18,33 % atau 

berkisar 43 juta jiwa. Kehidupan remaja dan berbagai permasalahanya 

perlu diperhatikan karena jumlahnya yang tinggi di Indonesia. Sebagai 

contoh banyak kasus pelecehan seksual, perkelahian, bullying, narkoba, 

dan kekerasan lain terjadi pada masa remaja. Remaja menjadi rentan 

mendapati dirinya dalam permasalahan dan berusaha mencari jalan 

keluarnya sendiri. Belum matangnya dalam pengambilan keputusan dan 

pencarian jati diri dalam diri remaja mengakibatkan solusi yang diambil 

mengarah pada perilaku negatif seperti merokok, mabuk dan narkoba 

sangat sering menjadi jalan penyelesaian masalah mereka bahkan 

beberapa mereka memutuskan untuk bunuh diri.  

Bunuh diri merupakan ancaman bagi setiap orang dengan umur, ras, 

ekonomi dan sosial yang berbeda. Dalam sebuah laporan dari Schwarz 

(2009) yang termuat dalam National Center of Children in Poverty 

(NCCP) mengatakan bahwa bunuh diri menjadi penyebab kematian 

ketiga setelah kecelakaan dan pembunuhan pada remaja. Kemudian 

kecenderungan bunuh diri meningkat ketika terjadi transisi antara remaja 

dan dewasa awal. Angka kematian bunuh diri pada remaja antara 
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500,000 jiwa sampai 1 juta jiwa setiap tahunya. Kematian akibat bunuh 

diri utamanya kerena masalah prikologis, termasuk di dalamnya adalah 

bullying, permasalahan akademik, keluarga dan lain-lain. Di negara 

berkembang jumlah kematian akibat bunuh diri cenderung lebih tinggi 

dari pada negara maju, terutama pada usia 15 hingga 25 tahun. Indonesia 

pernah memiliki sejarah kelam peristiwa bunuh diri dengan 30.000 kasus 

pada tahun 2005 (Gerintya, 2017).  

Tingginya angka kematian akibat bunuh diri menjadi masalah 

serius yang perlu diperhatikan, tentu sangat disayangkan jika seorang 

remaja yang memiliki masa depan cerah harus mengakhiri hidupnya 

dengan cepat. Remaja yang berada dalam tekanan tinggi, tidak jarang 

memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, permasalahan keluarga, cinta 

atau lingkungan sekitarnya sering memicu untuk timbul keinginan bunuh 

diri. Antisipasi dalam menanggapi perilaku bunuh diri perlu diperhatikan 

untuk menekan angka kematian ini, sehingga sangat perlu diketahui apa 

intensi yang ada di balik pilihan remaja untuk mengakhiri hidupnya.  

Menurut Horn (dalam Vemmy, 2012, h. 119) intensi adalah unsur 

penting dalam proses terjadinya tindakan. Intensi merupakan keadaan 

pikiran seseorang yang mengarahkannya untuk melakukan suatu 

tindakan sekarang atau yang akan datang, sehingga dapat diartikan 

bahwa setiap tindakan memiliki proses yang terjadi sebelumnya.  

Intensi bunuh diri sangatlah penting diketahui karena sifatnya yang 

menjadi langkah akhir sebelum perilaku bunuh diri dilakukan. Kasus 

bunuh diri tidak memiliki tahap penyembuhan bagi korbannya, ketika 

seseorang bunuh diri artinya semuanya akan berakhir tanpa ada tindakan 
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prefentif yang bisa dilakukan oleh keluarga maupun pihak lainnya. Perlu 

diketahui penyebab munculnya intensi yang mengarah pada perilaku 

bunuh diri, terlebih remaja sangat beresiko karena keadaan psikologisnya 

yang belum stabil dan banyaknya permasalahan yang terjadi pada masa 

remaja. 

Setiap perilaku yang diambil seseorang selalu berdasarkan intensi 

dibaliknya sehingga membawa pada perilaku tersebut. Intensi menjadi 

rujukan untuk memprediksi akankah seseorang mengambil sebuah 

keputusan pada perilakunya kedepan. Tingkat depresi yang dihasilkan 

akibat tekanan bullying yang diarahkan pada seseorang dapat 

menghasilkan intensi mati atau bunuh diri. Walaupun belum menjadi 

sebuah tindakan, intensi bunuh diri sangatlah perlu diperhatikan karena 

beresiko pada seseorang untuk melakukan bunuh diri. 

Permasalahan remaja memang cukup beragam, kehidupan sosialnya 

menjadi sumber terjadinya permasalahan dalam diri remaja. Sekolah 

sebagai tempat belajarpun tidak luput dari permasalahan ini, sebagai 

contoh perilaku bullying yang memang kerap kali menghantui kehidupan 

remaja. Kasus kekerasan seperti ini sangat sering dijumpai dalam 

lingkungan kehidupan remaja jaman sekarang, baik itu secara verbal 

maupun non verbal. Perilaku bullying sering kali ditemui pada dunia 

pendidikan yang seharusnya mejadi tempat belajar, tidak hanya untuk 

menumbuhkan kemampuan intelektual semata.  

Banyak hal lain yang dapat dipelajari oleh remaja dalam lingkungan 

sekolah, termasuk didalamnya adalah mengajarkan para remaja untuk 

bersosialisasi. Tetapi nampaknya pembelajaran yang didapat oleh anak 
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didik tidak selamanya menjadi pengalaman menarik, pengalaman buruk 

juga sangat rentan terjadi dalam kehidupan mereka ketika mencoba untuk 

bersosialisasi didalam lingkup sosial tertentu. Kejahatan sosial bisa saja 

dilakukan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun sehingga 

menjadikannya sangat berbahaya jika kejahatan ini tidak terdeteksi 

dengan baik oleh tenaga pendidik atau instasi terkait. Sangat familiar 

ketika mendengar berita tentang kasus kekerasan dalam dunia pendidikan 

yang biasa disebut sebagai aktivitas bullying. Bullying sangat sering 

terjadi dalam kehidupan, mungkin sudah tidak asing ketika mendengar 

ada seseorang anak menghina nama atau pekerjaan orang tua temannya, 

ini adalah salah satu contoh tindakan bullying yang sering ditemui di 

Indonesia. 

Budaya kolektifitas Indonesia juga memberikan pengaruh positif 

dan negatif pada remaja. Beberapa kejadian kolektifitas ini membantu 

remaja untuk bisa menanggulangi bullying, dukungan teman-teman dekat 

mampu memberikan kekuatan bagi remaja hingga bullying tersebut. 

Budaya kolektifitas ini namun tidak selalu memberikan efek positif, 

dalam beberapa kejadian justru remaja yang menjadi pelaku bullying 

mendapatkan dukungan oleh teman-temanya hingga korban justru lebih 

terpuruk karena banyak remaja lain ikut mem-bullying dirinya.  

National Center for Educational Statistics pada tahun 2015 

mengatakan kasus bullying terjadi di berbagai negara sehingga dapat 

diasumsikan banyak anak yang merasa menjadi korbannya,  22% siswa 

yang melaporkan kasus bullying selama masa sekolahnya. Hasil dari 

survei lain menunjukan bahwa 64 % korban bullying tidak 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2015056
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melaporkannya dan hanya ada 36% yang melaporkannya ( Anthony dkk. 

2010). 

Di Indonesia sendiri isu seperti ini sangat sering muncul ke 

permukaan sebagai hal yang harus ditindak lanjuti secara serius. Pada 

tahun 2015, LSM  Plan International dan International Center for 

Research on Women (IRCW) melakukan riset terkait bullying. Hasilnya, 

terdapat 84% anak di Indonesia mengalami bullying di sekolah. Jadi 

dapat dikatakan bahwa bullying menjadi makanan setiap hari bagi remaja 

di Indonesia. Bullying sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia, 

pengalaman bullying yang terjadi justru di anggap wajar bagi masyarakat 

Indonesia karena sudah sering mendapatkanya. Seperti menghina secara 

langsung ataupun mengina orang tua. Bullyingseperti ini nyatanya sudah 

di anggap biasa bagi masyarakat Indonesia sehingga muncul pembiaran 

terutama oleh orang tua ataupun tenaga pendidik saat melihat kejadian 

itu.  

Baru-baru ini terjadi kasus kekerasan oleh senior pada junior yang 

terjadi di STIP sampai merenggut nyawa seorang junior taruna 

(Ramadhan, 2017). Kasus penganiyayaan dari senior ke junior sering 

terdengar menjadi permasalahan yang mendarah daging memperlihatkan 

betapa kejamnya dunia yang anak anak remaja lalui dalam 

kesehariannya. Bullying justru membudaya menjadi turun temurun pada 

banyak aspek kehidupan remaja, tidak sedikit yang berakhir dengan 

masalah psikologis seperti depresi, stres dan putus asa. Dalam sejumlah 

kasus, beberapa remaja memutuskan untuk mengakhiri penderitaan yang 

dialaminya dengan cara bunuh diri, seperti kasus Amanda Todd gadis 

http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/northeast/pdf/REL_2010092_sum.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/northeast/pdf/REL_2010092_sum.pdf
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berusia 15 tahun asal Kanada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya 

setelah banyak kejadian bullying yang menimpanya di media sosial 

(Crhistina,2012). 

Bullying nampaknya semakin sulit dikontrol dan menakutkan,angat 

marak terjadi kekerasan dalam lingkup pendidikan, sebagai contoh lain 

AR (15) siswa kelas X SMK Negeri 3 Kota Tegal terpaksa meninggalkan 

sekolah untuk menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD 

Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selama sepekan.  Ia terluka 

serius di bagian organ dalam sekitar perut akibat bogem mentah yang 

dilayangkan sekitar 10 kakak kelasnya berulang kali pada Rabu, 2 

November 2016. Insiden itu diduga dipicu kesalahpahaman antara 

korban dan kakak kelasnya. Korban pun tersungkur dan keesokan 

harinya pada Kamis (3/11/2016) dilarikan ke RSUD Suradadi untuk 

mendapatkan penanganan medis (Nugroho, 2016) 

Peneliti melakukan wawancara terhadap D pada hari kamis, 8 juni 

2017 di kediamannya. D merukapan salah seorang mahasiswa yang saat 

remajanya pernah menjadi korban bullying menceritakan tentang 

kejadian yang menimpanya. Kekerasan terhadap D dilakukan oleh teman 

dan ayahnya sendiri. Kasus ini terjadi karena terdapat perbedaan identitas 

pada lingkungan sosial barunya. D adalah perantau dari Jawa yang 

pindah ke Sumatra karena keluarga ayah melakukan kekerasan verbal 

terhadap ibunya. Bullying ini mengakibatkan D menjadi orang yang 

berbeda dari sebelumnya, D mengalami frustrasi dan depresi sehingga 

mengakibatkan D mencari jalan untuk menyalurkan kemarahanya. Pada 

awalnya D mencoba untuk merokok, kemudian ketika rokok tidak 
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mampu meredam amarahnya, timbul keinginan untuk membunuh teman 

dan bunuh diri. Beberapa cara dilakukan seperti membenturkan kepala 

temannya ke meja, menusuk tangan teman menggunakan alat tulis,  

mencoba memotong nadi dikedua tangan sampai mencoba menusuk mata 

menggunakan pisau.  

Bullying dalam Oxford English Dictionary diartikan sebagai 

tindakan untuk menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang lain untuk 

kepentingan diri sendiri (Wharton, 2005, h.7). Bagi anak remaja perilaku 

bullying yang diarahkan terhadapnya sangat mungkin menimbulkan 

dampak psikologis yang rendah hingga tinggi. Ketika seorang remaja 

menjadikorban bullying tentu berdampak pada dirinya seperti luka 

lebam, kehilangan harta bendanya, menjauh dari sosialnya, nilai 

akademiknya menurun, dan permasalahan psikologis seperti ketakutan, 

depresi dan lain-lain.  

Penelitian yang dilakukan Ramadhani (2010, h.77) menyimpulkan 

bahwa semakin sering remaja mengalami bullying maka semakin berat 

juga depresi yang dialaminya. Depresi yang dialami remaja memang 

sangat erat dengan perilaku bullying yang berkembang dalam 

kehidupannya terutama di sekolah. Suasana hati yang timbul dalam 

despresi hampir selalu dialami sebagai rasa sedih, susah, murung, cemas 

atau tertekan. Pemikiran orang yang menderita sering kali bersifat 

negatif. Setelah depresi semakin parah penderita sering merasa bahwa 

tidak berdaya dan tidak berharga, serta merasa situasinya tidak ada 

harapan lag sehingga merasa ingin mengakhiri hidpunnya (Greist dan 

Jefferson,1987, h.2). Korban bullying sangat beresiko untuk mengakhiri 
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hidupnya. Intensi ini memang tidak selalu berakhir menjadi perilaku 

bunuh diri, tetapi intensi  dapat mengarahkan korban menjadi sangat 

beresiko untuk bunuh diri. 

Depresi ini tentu memiliki dampak yang berbeda pada setiap 

remaja. Dalam beberapa kasus, remaja korban bullying mengalami 

kecemasan atau depresi sehingga akhirnya mengucilkan diri dari 

kehidupan sosialnya dan dalam kasus lainnya, remaja memutuskan untuk 

mengakhiri hidupnya seperti pada kasus Amanda Todd asal Kanada 

(Crhistina,2012)..  

Dalam sebuah jurnal internasional tentang Bullying and Suicide 

oleh Suicide Prevention Resource Center (2011, h.2) dinyatakan 'Both 

victims and perpetrators of bullying are at a higher risk  for suicide than 

their peer '. Faktor resiko korban bullying sangatlah tinggi untuk 

melakukan bunuh diri. Terlebih jika seorang remaja menjadi keduanya, 

korban sekaligus pelaku bullying di kalangan temannya. 

Berdasarkan penjelasan Agung Kusumawardhani, dokter 

Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bunuh 

diri merupakan satu dari tiga penyebab utama kematian pada kelompok 

umur 15 hingga 44 tahun, dan nomor dua untuk kelompok 10 hingga 24 

tahun (Windratie. 2014). Dalam penelitian yang dilakukan Cass (Hawari, 

2001, h.87 ) menyatakan bahwa 5% - 15% dari pasien depresi melakukan 

bunuh diri. 

Bullying dan bunuh diri memiliki hubungan yang dekat seperti 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan Bauman dkk (Sheri, Russel & 

Jenny, 2013, h.346) dengan judul 'Assosiation Among Bullying, 
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Cyberbullying, and Suicide on High School Students' dalam penelitian 

yang dilakukan di Amerika Serikat ini menyatakan bahwa ada hubungan 

antara bullying dan percobaan bunuh diri untuk remaja laki-laki atau 

perempuan dengan depresi yang menjadi faktor paling tinggi.  

Dalam beberapa penelitian tentang kasus ini ditemukan adanya 

benang merah antara korban bullying dan depresi, penelitian yang 

dilakukan Aprilia dan Sofia (2013,  h.77) dari Universitas Gadjah Mada 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara korban bullying 

dengan gangguan depresi pada remaja. Dalam hal ini depresi dianggap 

mampu untuk menjadi faktor bunuh diri. Meninjau beberapa penelitian 

ini, peneliti berpendapat bahwa bullying yang diarahkan pada seseorang 

mampu untuk menimbulkan intensi bunuh diri, sementara itu beberapa 

faktor yang mempengaruhi tinggi redahnya intensi bunuh diri masih 

menjadi pertanyaan sehingga menjadi pertimbangan peneliti untuk 

diteliti lebih dalam  

Berdasarkan latar belakang yang telah dimuat dalam penelitian ini,  

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang latar belakang dan 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingginya seseorang 

remaja korban bullying memiliki intensi untuk bunuh diri. Penelitian 

tentang intensi bunuh diri pada remaja yang pernah menjadi korban 

bullying  akan dilakukan di Kota Semarang. Penelitian ini sangatlah 

penting dalam  upaya preventif untuk menanggulangi jumlah kematian 

yang terjadi akibat  bunuh diri dikalangan remaja yang menjadi korban 

bullying. 
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B.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor dominan yang 

mengakibatkan atau mempengaruhi intensi bunuh diri pada remaja 

korban bullying. 

C. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

sumbangan ilmu psikologi di bidang psikologi sosial, klinis dan 

pendidikan yang berkaitan dengan intensi bunuh diri pada remaja 

korban bullying. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu setiap remaja atau 

pihak berkaitan dalam upaya mencegah timbulnya intensi bunuh diri 

pada remaja korban bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


