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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi ini isu bunuh diri menjadi fenomena yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Hingga kini belum dapat dipahami secara pasti 

penyebab munculnya tindakan bunuh diri oleh seorang individu. Bunuh diri 

merupakan sebuah perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan pada diri 

sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik 

dari sebuah isu (Schneidman dalam Adam, 2012). Bunuh diri merupakan 

penyebab kedua tertinggi kematian pada individu berusia 15 tahun hingga 29 

tahun di seluruh dunia (WHO dalam Rubrik, 2014). Kasus percobaan bunuh diri 

di dunia mencapai 800.000 kasus per tahunnya, serta menyebabkan satu orang 

meninggal hamper setiap 40 detik sekali. Sehingga dapat disimpulkan jumlah 

individu yang meninggal setiap tahun akibat bunuh diri melebihi jumlah kematian 

akibat pembunuhan. 

Angka tersebut tidaklah representatif mengingat fenomena bunuh diri 

ibarat gunung es, yang tampak hanyalah puncaknya sementara yang tertutup dan 

ditutupi sesungguhnya lebih besar lagi. Kenyataan ini dibuktikan dengan 

peningkatan angka bunuh diri yang cukup signifikan setiap tahunnya di berbagai 

daerah di Indonesia (Mardani, 2012). Kejadian bunuh diri tertinggi di Indonesia 

adalah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mencapai 9,0 persen dari 

100.000 penduduk Kabupaten Gunung Kidul (Amarullah, 2009). Sesuai dengan 

data Departemen Kesehatan RI, selain Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 

adapun provinsi lainnya yang memiliki angka kasus bunuh diri yang cukup tinggi 

yaitu provinsi Bali yang mencapai 112 kasus pada tahun 2004 dan 115 kasus 

selama Januari - September tahun 2005 (Hawari, 2010).  

 Berdasarkan data kasus bunuh diri pada tahun 1995 – 2004 yang dicatat 

oleh bagian forensic FKUI/RSCM, terdapat 771 orang laki-laki melakukan 

tindakan bunuh diri dan 348 orang perempuan melakukan tindakan bunuh diri. 

Berdasarkan jumlah bunuh diri tersebut 41 persen melakukan bunuh diri dengan 

cara gantung diri, 23 persen dengan meminum insektisida, dan sebanyak 356 
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orang melakukan bunuh diri dengan meminum obat berlebihan (Hawari, 2010). 

Kasus bunuh diri di Indonesia tertinggi berada pada kelompok usia remaja dan 

dewasa muda ( 15 – 24 tahun ) dengan mayoritas jenis kelamin laki-laki daripada 

perempuan ( 4:1 ) yang melakukan tindakan bunuh diri (Amarullah, 2009 ) 

 Pendidikan kedokteran atau pre-clinic adalah masa pendidikan yang berat 

dan penuh dengan tekanan. Konsekuensi dari tingginya tekanan ini dapat berujung 

pada kemarahan, iritabilitas, kurang tidur, kelelahan, hingga depresi. Depresi 

merupakan suatu kondisi mental yang ditandai dengan terganggunya fungsi 

normal tubuh, suasana alam perasaan yang sedih, dan gelaja penyerta berupa 

perubahan pola tidur, nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, tidak dapat 

menikmati kesenangan (anhedonia), kelelahan, tidak berdaya, rasa putus asa, dan 

ide bunuh diri.  

Mahasiswa kedokteran mengalami depresi dan kelelahan, dengan 

kesehatan mental memburuk selama pelatihan medis. Mahasiswa kedokteran 

memiliki risiko bunuh diri yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang sesuai usia. 

Stigma yang terkait dengan depresi dan penggunaan layanan perawatan kesehatan 

mental mungkin merupakan penghalang untuk mencari pengobatan. Saya 

melakukan penelitian terhadap mahasiswa kedokteran YARSI untuk menilai 

tingkat depresi dan menilai persepsi tentang bunuh diri itu sendiri. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

peneliti ingin mengetahui tingkat depresi, dan sikap mereka terhadap bunuh diri 

dikalangan mahasiswa kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 baik dari 

sudut pandang mahasiswa non-depresi dan mahasiswa depresi.  

1.3 Pertanyaan penelitian 

1. Bagaimana tingkat depresi pada mahasiswa kedokteran Universitas 

YARSI angkatan 2015? 

2. Bagaimana sikap terhadap bunuh diri menurut mahasiswa kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2015? 

3. Apakah tingkat depresi mempengaruhi sikap sesorang? 

4. Bagaimana tanggapan orang yang bersikap peduli terhadap tindakan 

bunuh diri? 
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5. Apakah ada hubungan antara tingkat depresi sesorang dengan sikap 

mereka terhadap tindakan bunuh diri? 

6. Bagaiamana pandangan Islam terhadap tindakan bunuh diri? 

1.4 Tujuan Penelitian   

 1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tingkat depresi dan sikap mahasiswa 

kedokteran Universitas YARSI dari tahun angkatan 2015 terhadap 

tindakan bunuh diri.  

 1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkatan depresi yang dialami mahasiswa 

kedokteran universitas YARSI angkatan 2015. 

2. Mengetahui bagaimana sikap mahasiswa kedokteran YARSI 

angkatan 2015 terhadap bunuh diri. 

3.  Mengetahui apakah depresi mempengaruhi sikap sesorang. 

4. Mengetahui bagaimana tanggapan seseorang terhadap 

tindakan bunuh diri. 

5. Mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat depresi 

seseorang dengan sikap terhadap tindakan bunuh diri 

6. Mengetahu bagamana pandangan Islam terhadap tindakan 

bunuh diri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun berberapa hal yang dapat diharapkan dari penulis skripsi ini 

adalah: 

1. Bagi penulis 

a. Menambah pengetahuan mengenai tingkatan depresi yang 

dialami mahasiswa kedokteran Universitas YARSI angkatan 

2015 dan juga stigma mereka terhadap bunuh diri. 

b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis 

ilmiah dan berpikir logis serta aplikatif dalam memecahkan 

masalah ilmiah.  

c. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter 

muslim di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 
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2. Bagi masyarakat  

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

pengetahuan masyarakat tentang tingkatan depresi yang dialami 

mahasiswa kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015, dan 

juga sebagai pertimbangan terhadap stigma-stigma yang tersebar 

dikalangan masyarakat terhadap bunuh diri yang dilakukan 

mahasiswa selama melakukan studi nya. 

3. Bagi Universitas YARSI 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi bahan 

rujukan dan masukan bagi civitas akademika Universitas 

YARSI. 

b. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya tulis bagi 

Universitas YARSI. 

c. Menjadi refrensi untuk perbaikan fasilitas atau kegiatan belajar 

mengajar agar tercipta nya lingkungan yang lebih kondusif 

 

  


