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BAB VI 

          PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang 

'Intensi Bunuh Diri pada Remaja Korban Bullying' peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa terdapat dinamika antara intensi bunuh diri 

dan intensi tidak bunuh diri. Semula subjek yang merasa tertekan 

dan memliliki intensi bunuh diri, namun setelah itu intensi bunuh diri 

menurun dan berubah mejadi intensi tidak bunuh diri. 

  Terdapat beberapa faktor umum yang mempengaruhi 

seseorang sebelum masuk kedalam tahap beliefe pada intensi bunuh 

diri. Faktor personal  yang dirasakan subjek berupa depresi, frustrasi 

dan jarak sosial yang jauh, faktor social yang dirasakan subjek 

berupa agama dan labilnya masa remaja, lalu faktor information 

yang mempengaruhi subjek berupa berita, film dan pengalaman 

langsung sehingga memberi pengetahuan pada subjek tentang 

tindakan bunuh diri. Dalam faktor ini, faktor personal merupakan 

pengaruh yang sangat besar bagi intensi bunuh diri, sedangkan faktor 

social merupakan faktor penghambat untuk perilaku bunuh diri. 

 Pada awalnya subjek merasa sangat yakin bahwa bunuh diri 

merupakan cara yang terbaik (behavioral believe), subjek juga 

merasa bahwa orang lain ingin subjek mati (normative believe), 

subjek juga merasakan bahwa tidak ada yang bisa diperjuangkan lagi 

dari hidupnya (perceived behavioral control). Pada fase ini, 

keinginan bunuh diri sangat tinggi terlihat dari dua subjek 
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melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menggores tangan dan 

gantung diri. 

 Fase selanjutnya memperlihatkan menurunnya intensi bunuh 

diri, yang justru berganti menjadi intensi tidak bunuh diri. Subjek 

merasa bahwa masih ada cara lain selain bunuh diri untuk 

menyelesaikan masalahnya (behavioral believe), subjek juga mulai 

mempertimbangkan tentang orang-orang terdekatnya yang mungkin 

akan kecewa jika subjek memilih bunuh diri (normative believe) dan 

pada akhirnya subjek merasa bahwa masih ada kesempatan untuk 

dirinya agar bisa lebih baik di masa yang akan datang (perceived  

behavioral control).  

B. Saran 

1. Bagi remaja  korban bullying 

 Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa, sehingga mengakibatkan banyak peristiwa 

yang terjadi mungkin ditanggapi dengan cara yang negatif. Bagi 

remaja korban bullying harapannya mampu memilih coping 

stress yang positif dan tidak jatuh dalam hal-hal yang negatif 

seperti kenakalan remaja hingga narkoba. Remaja bisa mencoba 

untuk meluapkan amarah melalui olahraga atau kegiatan rohani. 

Selain itu remaja juga diharapkan tidak menarik diri dari 

lingkungan sekitarnya, kerena lingkungan yang baik akan 

memberikan dukungan bagi remaja ketika mendapati dirinya 

tertekan. 

2. Bagi orang terdekat korban 
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 Menjadi teman yang saling mendukung secara positif mampu 

mengurangi angka kematian pada remaja. Merasa tidak memiliki 

teman dekat adalah tahap awal seorang remaja memikirkan 

tentang bunuh diri terlebih ketika peristiwa buruk menimpanya. 

Sebagai teman, remaja juga harus bisa melihat tanda-tanda 

seseorang yang depresi dan memiliki kecenderungan untuk 

bunuh diri karena ketika remaja serius ingin bunuh diri biasanya 

tidak memberikan tanda secara langsung melainkan secara 

tersirat. Perlunya seorang teman yang bisa melihat tada-tanda 

tersebut sangatlah membantu remaja untuk menekan keinginan 

bunuh diri.  

3. Bagi Sekolah 

 Bagi setiap sekolah agar bisa menyadari bahaya perilaku 

sosial yang negatif pada anak didik atau muridnya, sehingga, 

tindakan pencegahan munculnya intensi bunuh diri akibat 

bullying dapat dilakukan. Selain itu penting adanya edukasi yang 

sesuai tentang perilaku murid agar murid terhindar dari perilaku 

kekerasan seperti bullying. 

 Peneliti juga menghimbau kepada sekolah agar mampu 

memberikan tanggapan dengan cepat ketika muncul perilaku-

perilaku bullying pada anak didiknya, sehingga tidak muncul 

korban-korban selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang intensi 

bunuh diri, diharapkan lebih baik dalam membangun rapport 
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dengan subjek karena permasalahan bunuh diri merupakan 

permasalahan yang pribadi yang sulit diungkap.  

 Pada penelitian ini, peneliti kesulitan untuk mencari 

triangulasi karena subjek tidak menceritakan intensi bunuh diri 

pada siapapun, sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa mencoba 

untuk bertanya tema lain yang bersangkutan dengan intensi 

bunuh diri, seperti tentang kejadian bunuh diri yang 

menimpanya. 

 Peneliti selanjutnya diharapkan tidak terburu-buru untuk 

menyelesaikan wawancara, karena subjek akan merasa tidak 

nyaman dan cenderung menutup informasi yang ada. Peneliti 

harus lebih sabar dan menempatkan diri seperti teman dekat yang 

bisa mendengarkan cerita subjek, daripada peneliti yang sedang 

mencari informasi. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


