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HALAMAN MOTTO

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerimanya. (Matius 21: 22)

For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you
and not to harm you, plans to give you hope and a future. (Jeremiah 29:11)

Success need process. (anonymous)

If you never try, you will never know. (anonymous)

Work hard in silence, let your success be your noise. (Frank Ocean)
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HUBUNGAN ANTARA STRES AKADEMIS DAN IDE BUNUH DIRI
PADA MAHASISWA
Kartika Catharina Ayudanto
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara stress akademis dengan ide bunuh
diri pada mahasiswa. Hipotesis pada penelitian ini adalah stress akademis memiliki hubungan yang
signifikan dengan ide bunuh diri, sehingga stress akademis menjadi faktor yang mempengaruhi ide
bunuh diri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Subjek pada penelitian ini
berjumlah 156 mahasiswa yang tersebar diberbagai daerah. Penelitian ini menggunakan skala
stress akademis dan The Suicide Assessment Scale. Skala stress akademis memiliki 15 item dengan
koefisien reliabilitas 0,869. The Suicide Assessment Scale memiliki 20 item dengan koefisien
reliabilitas 0,816. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman’s
rho karena persebaran data pada kedua variabel bersifat tidak normal. Hasil penelitian ini
menghasilkan r sebesar 0,529 dan nilai signifikansi p = 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara stress akademis dengan
ide bunuh diri. Hal ini berarti semakin tinggi stress akademis, maka semakin tinggi juga ide bunuh
diri. Sebaliknya, semakin rendah stress akademis, maka semakin rendah ide bunuh diri.
Kata kunci: stress akademis, ide bunuh diri, mahasiswa

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

THE CORRELATION BETWEEN ACADEMIC STRESS AND SUICIDE
IDEATION IN COLLEGE STUDENTS
Kartika Catharina Ayudanto
ABSTRACT
This research aims to know the correlation between academic stress and suicide ideation
in college students. The hypothesis in this research was that there was a significant correlation
between academic stress and suicide ideation, so academic stress is a factor that influences
suicidal ideation. This type of research is correlational quantitative research. The subjects in this
study were 156 college students spread across various regions. This study used the academic
stress scale and The Suicide Assessment Scale. The academic stress scale has 15 items with a
reliability coefficient of 0.869. The Suicide Assessment Scale has 20 items with a reliability
coefficient of 0.816. The data analysis technique in this study used the Spearman rho correlation
test because the data distribution on both variables was abnormal. The results of this study
produce r of 0.529 and a significance value of p = 0.000 <0.05. The results of this study indicate
that there is a positive and significant relationship between academic stress and suicide ideation.
This means that the higher the academic stress, the higher the suicide ideation. On the other hand,
the lower academic stress, the lower the suicide ideation.
Keyowords: academic stress, suicide ideation, college students
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BAB I
LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari, seorang individu tidak terlepas dari
masalah yang dihadapi yang dapat menimbulkan stres. Stres merupakan
gangguan yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan atau masalah yang
muncul pada individu. Masalah atau tekanan tersebut dapat muncul dari
dalam diri maupun dari luar diri individu. Nilai yang tidak memuaskan, tidak
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tidak maksimal dalam mengerjakan
suatu pekerjaan, tidak dapat bersosialisasi dengan baik, konflik dengan
teman, keluarga, atau rekan kerja, putus cinta, tidak lulus tepat waktu, dan
tuntutan dari keluarga merupakan contoh dari masalah yang dihadapi oleh
individu.
Masalah tersebut membuat individu merasa tertekan secara terusmenerus dan dapat mengganggu kinerja dari individu itu sendiri. Hal-hal
tersebut

juga

sering

dialami

oleh

mahasiswa.

Mahasiswa

banyak

mendapatkan tugas dan pekerjaan dari perkuliahan. Tugas dan pekerjaan
tersebut tidak jarang membuat mahasiswa menjadi tertekan. Selain itu,
ekspektasi dari lingkungan dan orangtua yang menginginkan prestasi, lulus
tepat waktu, mendapatkan pekerjaan dengan cepat, dan juga sukses dalam
segala bidang menjadi salah satu faktor tekanan bagi mahasiswa. Hal tersebut
akan semakin parah jika mahasiswa tidak mendapatkan IPK yang memuaskan
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

atau tidak memenuhi ekspektasi dari orangtua ataupun lingkungan. Oleh
karena itu, tekanan yang dirasakan mahasiswa dari dalam dan luar semakin
bertambah. Masalah-masalah yang dialami tersebut dapat dikatakan sebagai
stressor. Stressor merupakan stimulus yang muncul yang menyebabkan stres
pada individu.
Menurut Adam, Overholser, dan Spirito (1994), stressor seperti
masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan pasangan, dan
masalah pendidikan menjadi faktor seseorang melakukan bunuh diri. Selain
itu, beberapa penelitian (dalam Arun dam Chavan, 2009) menemukan bahwa
tekanan akademis memiliki keterkaitan dengan ide untuk bunuh diri dan
tindakan menyakiti diri sendiri. Dapat dilihat bahwa prestasi akademik
menjadi salah satu dari berbagai faktor yang memiliki hubungan dengan ide
bunuh diri. Selain itu, prestasi akademis yang rata-rata juga dapat
memprediksi peningkatan ide atau gagasan untuk bunuh diri (Kang, Hyun,
Choi, Kim, Kim, dan Woo, 2014).
Bunuh diri merupakan suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk
mengakhiri kehidupan, individu secara sadar berhasrat dan berupaya
melaksanakan hasratnya untuk mati (Muhith, 2015). Bunuh diri juga dapat
disebut sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang disengaja untuk
menghancurkan atau membunuh diri sendiri. Upaya bunuh diri merupakan
salah satu cara seseorang berteriak meminta tolong kepada orang lain. Maka
dari itu, seseorang yang melakukan upaya bunuh diri memiliki perasaan
ambigu antara keinginan untuk hidup dan keinginan untuk mati atau dapat
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disebut sebagai ambivalensi. Bunuh diri merupakan kematian yang
disebabkan oleh luka, keracunan, atau mati lemas yang memiliki bukti adanya
cidera yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan tindakan tersebut dilakukan
untuk membunuh dirinya sendiri (Nolen-Hoeksema, 2014).
Menurut CDC Web-based Injury Statistic, bunuh diri menjadi
penyebab kematian utama yang ketiga di antara orang-orang muda dengan
rentang usia 15 hingga 24 tahun. Survey lain menemukan bahwa 13% dari
orang dewasa di Amerika Serikat dilaporkan pernah memiliki pikiran untuk
bunuh diri dan 4,6% dilaporkan melakukan percobaan bunuh diri (Kessler,
Borges, dan Walters dalam Nevid, Rathus, dan Greene 2003). Di Amerika,
setiap 16 menit seseorang akan melakukan tindakan bunuh diri dan tercatat
sebanyak 31.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahunnya.
Menurut data statistik Kesehatan Dunia pada WHO, Korea Selatan
merupakan Negara yang memiliki angka bunuh diri tertinggi yaitu 36,8%. Di
ASEAN, Thailand merupakan Negara yang memiliki angka bunuh diri cukup
tinggi yaitu sebanyak 13,1%. Sebanyak 75% kasus bunuh diri terjadi di
Negara-negara

yang

memiliki

penghasilan

rendah

dan

menengah

(Kompas.com, 2016). Bunuh diri dikalangan remaja Jepang sudah terjadi
sebelum dan setelah perang dunia kedua, dan tetap tidak berubah walaupun
sudah ada perubahan dalam sistem pendidikan (Zeng dan Le Tendre, 1998).
Pada Negara Indonesia, tercatat pada tahun 2005 terdapat 30.000 kasus bunuh
diri dan pada tahun 2010 terdapat 5.000 orang yang melakukan bunuh diri
setiap tahunnya. Pada tahun 2012, tingkat bunuh diri meningkat menjadi
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10.000

orang

yang

melakukan

bunuh

diri

(Herman,

2014.

www.beritasatu.com).
Terdapat tiga jenis dari perilaku bunuh diri, yaitu completed suicide,
suicide attempt, dan suicide ideation. Completed suicide merupakan perilaku
bunuh diri dimana individu melakukan tindakan bunuh diri secara fatal
sehingga menyebabkan kematian yang cepat. Suicide attempt adalah perilaku
dimana individu melakukan percobaan bunuh diri, namun tidak berakibat
fatal. Individu yang melakukan suicide attempt masih mengalami keadaan
ambivalensi dimana belum ada kejelasan antara keinginan untuk hidup dan
keinginan untuk mati. Suicide ideation atau bisa disebut dengan ide bunuh
diri merupakan ide individu untuk melakukan bunuh diri, namun hal tersebut
hanya sebatas pikiran dan belum dilakukan (Nolen-Hoeksema, 2014).
Sebanyak 11,4% mahasiswa melakukan percobaan bunuh diri dan
7,9% mahasiswa yang memiliki pikiran untuk bunuh diri dalam setahun
belakangan (Garlow, Rosenberg, Moore, Haas, Koestner, Hendin, dan
Nemeroff, 2008). Meehan dkk (dalam Nevid dkk, 2003) terdapat 54% atau
sekitar 694 mahasiswa tahun pertama dilaporkan memiliki pikiran untuk
bunuh diri. Menurut Furr, Westefeld, McConnell, dan Jenkins (dalam NolenHoeksema, 2014) terdapat 9% mahasiswa yang memiliki pikiran untuk bunuh
diri sejak memasuki Universitas dan 1% mahasiswa yang memiliki pikiran
bunuh diri saat di Universitas.
Stres akademis memiliki korelasi dengan depresi dan ide untuk bunuh
diri (Ang dan Huan, 2006). Menurut Petzel dan Riddle (dalam Wilburn dan
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Smith, 2005), prestasi akademis yang buruk dapat menyebabkan seorang
individu mengalami stres, depresi, hingga bunuh diri. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Juon, Nam, dan Ensminger (dalam Ang dan Huan, 2006)
mengatakan bahwa pelajar di Korea Selatan memiliki tingkat stres yang
tinggi terkait dengan prestasi akademik sehingga cenderung memiliki pikiran
untuk melakukan bunuh diri.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Agolla dan Ongori (2009)
menjelaskan bahwa kinerja akademis yang buruk dan ekspektasi dari teman
atau keluarga yang tinggi merupakan salah satu faktor yang membuat
mahasiswa menjadi tertekan hingga mengalami stres dan depresi. Hal tersebut
disebabkan karena individu tidak dapat mencapai ekspektasi dari keluarga,
lingkungan, maupun diri sendiri.
Toero, Nagy, Sawaguchi, Sawaguchi, dan Sotonyi (dalam Ang dan
Huan, 2006) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tekanan akademis
dengan perilaku bunuh diri pada remaja dan dewasa awal. Hal tersebut
terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat kasus-kasus
bunuh diri yang terjadi biasanya memuncak selama periode ujian. Selama
periode ujian, tingkat stres pada pelajar atau mahasiswa menjadi lebih
meningkat dari pada biasanya.
Pada tahun 2001, studi yang dilakukan oleh American College Health
Association (Hirsch, Conner, dan Duberstein, 2007) mengungkapkan bahwa
9,5% dari mahasiswa memiliki pikiran serius untuk bunuh diri dan 1,5%
dilaporkan melakukan percobaan bunuh diri. Penelitian lain (Brener, Hassan,
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Barrios, 1999; Hirsch, Wolford, LaLonde, Brunk, dan Parker-Morris, 2009;
Furr, Westefeld, McConnell, dan Jenkins, 2001 dalam Hirsch dkk, 2007)
mengungkapkan, sekitar 8% - 15% mahasiswa di Amerika Serikat
melaporkan bahwa mereka mengambil tindakan berdasarkan pemikiran
mereka tentang bunuh diri. Sebanyak 14,6% mahasiswa di China diketahui
memiliki ide untuk bunuh diri pada tahun terakhir. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh

Hirsch dkk (2007), sebanyak 46% dari 439 mahasiswa

melaporkan pernah memiliki ide untuk bunuh diri, dimana 124 mahasiswa
tersebut pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri pada setahun terakhir.
Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-159 di Dunia dalam data
negara dengan angka bunuh diri tertinggi, dan sebanyak 3,7 dari 10.000
populasi di Indonesia melakukan bunuh diri tiap tahunnya (diambil dari
who.int, 2018). Di Indonesia, cukup banyak kasus bunuh diri yang dilakukan
pelajar atau mahasiswa dengan alasan akademik, seperti nilai raport atau
Indeks Prestasi yang tidak memuaskan, masalah Ujian Nasional, hingga
masalah yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh
Benny Prawira Siauw (diambil dari tirto.id, 2019) menjelaskan bahwa 34,5%
dari 284 responden mahasiswa di Jakarta memiliki pikiran untuk bunuh diri.
Kasus mengenai stres akademis yaitu seorang mahasiswa yang berumur 20
tahun ditemukan bunuh diri di rumahnya (diambil dari suara.com, 2018).
Mahasiswa tersebut melakukan bunuh diri dengan alasan skripsi yang terus
ditolak oleh dosen pembimbing. Hal tersebut membuatnya menjadi stres dan
depresi sehingga dirinya memilih untuk melakukan bunuh diri.
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Kasus bunuh diri lain juga terjadi di Bandung, seorang mahasiswa
memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kamar kost
(diambil dari news.detik.com, 2018). Mahasiswa tersebut merasa pusing
memikirkan masalah skripsinya, hingga akhirnya memilih untuk bunuh diri.
Kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia memiliki faktor penyebab
yang beragam. Prestasi yang baik tidak menjamin seseorang tidak akan
melakukan upaya untuk bunuh diri. Dukungan atau tekanan dari orangtua dan
lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan
tindakan bunuh diri.
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Hamidah
(2013) mengenai kesepian dan ide bunuh diri, memperoleh hasil dimana
kesepian dan ide bunuh diri tidak memiliki hubungan yang signifikan.
Penelitian tersebut juga meneliti remaja dengan rentang waktu bercerai < 5
tahun, sehingga individu tidak merasakan perasaan kesepian. Pada penelitian
ini juga alat ukur yang digunakan tidak melewati uji try out dan terdapat satu
variabel yang muncul namun tidak diukur oleh peneliti, yaitu variabel
depresi.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Mallo dan Ronda (2009)
dilakukan untuk menemukan analisis faktor penyebab utama kecenderungan
bunuh diri pada Remaja di Makasar. Pada penelitian tersebut, didapatkan
bahwa depresi, konsep diri, dan hubungan dengan keluarga menjadi faktor
penyebab dari bunuh diri remaja usia 15-17 tahun. Pada penelitian ini, hanya
terdapat dua sekolah yang dijadikan tempat pengambilan populasi dan sampel
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dan jumlah pengambilan sampel pada kedua sekolah tidak seimbang,
sehingga penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
Penelitian mengenai bunuh diri lain yaitu dilakukan oleh Fahrudin
(2012) yang melakukan penelitian mengenai fenomena bunuh diri di Gunung
Kidul. Penelitian tersebut menemukan jika kemiskinan dan mitos mengenai
pulung gantung bukan alasan yang kuat untuk menjadi faktor penyebab
bunuh diri pada masyarakat di Gunung Kidul, melainkan perilaku koping
yang dipelajari. Individu akan mempelajari suatu perilaku dari orang lain,
dimana pada fenomena bunuh diri di Gunung Kidul masyarakat mempelajari
perilaku jika bunuh diri merupakan salah satu cara pelunasan hutang ketika
individu tidak dapat melunasi hutang tersebut. Penelitian ini menggunakan
pengumpulan data melalui polisi, Rumah Sakit, dan kepala wilayah, namun
tidak ada pengumpulan data pada masyarakat, seperti misalnya dengan cara
wawancara.
Berdasarkan data-data yang diperoleh, penelitian ini penting
dilakukan karena minimnya penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai
permasalahan tekanan akademis dengan ide percobaan bunuh diri. Peneliti
terdorong untuk melakukan penelitian ini karena tingkat percobaan bunuh diri
di Indonesia yang semakin meningkat. Kurangnya pengetahuan dan perhatian
dari keluarga, lingkungan sekitar, maupun pemerintah membuat percobaan
bunuh diri di Indonesia semakin bertambah.
Selain itu, tekanan dan ekspektasi yang didapat mahasiswa dari
lingkungan, orangtua, maupun diri sendiri semakin meningkat. Hal tersebut
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membuat mahasiswa memiliki stres yang berat dan memungkinkan
mahasiswa memiliki ide untuk bunuh diri. Berdasarkan hal tersebut, hasil
penelitian diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif serta
memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara tekanan akademis
dengan ide bunuh diri pada mahasiswa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut: apakah stres akademis
memiliki hubungan dengan pikiran atau ide bunuh diri pada mahasiswa?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah stres akademis
memiliki hubungan dengan pikiran atau ide bunuh diri pada mahasiswa.
D. Manfaat Penelitian
1) Manfaat Teoritis
Penelitian

ini

diharapkan

mampu

memberikan

sumbangan

pengetahuan dalam bidang psikologi klinis, sosial dan mengenai
hubungan antara stres akademik dengan ide bunuh diri pada mahasiswa.
2) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada
masyarakat mengenai stres dalam tekanan akademis di universitas serta
pentingnya menangani stres yang dialami agar tidak mengambil tindakan
yang singkat untuk mengakhiri hidup. Peneliti berharap hasil penelitian
ini dapat memberikan wawasan serta informasi kepada masyarakat agar
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memberikan dukungan sosial kepada anggota keluarga atau orang
disekitar yang mengalami masalah dengan stres akademis.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bunuh diri
Bunuh diri merupakan suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk
mengakhiri kehidupan, individu secara sadar berhasrat dan berupaya
melaksanakan hasratnya untuk mati (Muhith, 2015). Bunuh diri juga dapat
dikatakan

sebagai

tindakan

atau

perbuatan

yang

disengaja

untuk

menghancurkan atau membunuh diri sendiri (Nolen-hoeksema, 2007).
Menurut CDC (dalam Nolen-Hoeksema, 2014), bunuh diri merupakan
kematian yang disebabkan oleh luka, keracunan, atau mati lemas yang
memiliki bukti adanya cidera yang disebabkan oleh diri sendiri dan tindakan
tersebut dilakukan untuk mengakhiri hidup individu sendiri.
Menurut Freud (dalam Davidson, Neale, dan Kring, 2006; Durand dan
Barlow, 2006; Nolen-Hoeksema, 2007), individu yang memiliki keinginan
untuk bunuh diri memiliki perasaan marah kepada orang lain yang tidak dapat
diungkapkan sehingga perasaan tersebut berbalik ke dalam diri. Sependapat
dengan Freud, teori psikodimanik (Nevid dkk, 2003) mengatakan bahwa
individu dengan perilaku bunuh diri tidak akan mengekspresikan perasaan
marah pada sebuah pesan kematian atau semacamnya, karena individu tidak
bisa mengekspresikan perasaan marah tersebut sehingga perasaan marah akan
berbalik ke dalam diri individu.
11
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Shneidman (dalam Davidson dkk, 2006) juga berpendapat bahwa
individu yang memiliki keinginan untuk bunuh diri memiliki emosi akan
keputusasaan dan ketidakberdayaan. Linehan (dalam Davidson dkk, 2006)
mengatakan bahwa individu yang melakukan tindakan bunuh diri telah
merasa kehilangan harapan untuk penyelesaian masalah-masalah mereka dan
merasa tidak ada jalan keluar lain selain tindakan bunuh diri.
Dalam proses seseorang melakukan tindakan bunuh diri, terdapat
tahapan ide bunuh diri. Menurut Captain (dalam Dewi dan Hamidah, 2013),
ide bunuh diri merupakan sebuah fase atau proses sebelum terjadinya
tindakan bunuh diri, yang dilalui tanpa melakukan aksi atau tindakan apapun
untuk bunuh diri.
B. Ide Bunuh Diri
Ide bunuh diri merupakan pikiran mengganggu yang dimiliki individu
untuk mengakhiri hidupnya sendiri (Wilburn dan Smith, 2005). Individu yang
memiliki ide bunuh diri memiliki kesulitan untuk mencari bantuan atau
pertolongan kepada orang lain (Deane, Wilson, dan Ciarrochi, 2001).
Individu akan menyimpan pikirannya mengenai bunuh diri dan tidak akan
mengungkapkan pikiran tersebut kepada orang lain. Carlton and Deane
(dalam Deane dkk, 2001) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa ide
bunuh diri merupakan prediktor negatif yang signifikan dan unik untuk
menjadi penghalang individu mencari bantuan kepada orang lain.
Beck, Kovacs, dan Weissman (1979) kemudian juga mengungkapkan
bahwa suicide ideators merupakan individu yang saat ini memiliki rencana
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dan keinginan untuk melakukan bunuh diri namun belum melakukan upaya
bunuh diri. Suicide ideation atau ide bunuh diri dapat disimpulkan merupakan
pikiran untuk bunuh diri pada individu namun tidak melakukan tindakan
apapun, bahkan individu tidak mengungkapkan ide bunuh diri tersebut
kepada orang lain.
C. Penyebab Ide Bunuh Diri
Terdapat banyak sekali alasan atau penyebab yang membuat
seseorang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Freud (Nolen-Hoeksema, 2007)
mengungkapkan bahwa frustasi, ambivalensi, dan perasaan sedih dapat
menyebabkan seorang individu memiliki pikiran untuk bunuh diri. Perilaku
bunuh diri tidak dapat dikatakan sebagai suatu gangguan psikologis, akan
tetap didasari atau disebabkan oleh gangguan psikologis, seperti depresi dan
gangguan mood.
Menurut Mehrabian dan Weinstein (dalam Nevid dkk, 2003), individu
yang melakukan perilaku bunuh diri biasanya merasa bahwa hidupnya
menjenuhkan, kosong, dan membosankan. Hal tersebut biasanya dipicu oleh
suatu peristiwa yang menyakitkan dan tidak dapat diterima oleh individu.
Individu yang memiliki ide bunuh diri kemungkinan kehilangan harapan,
mungkin karena stres yang dialami di perguruan tinggi, individu merasa
seakan mereka tidak berhasil untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka
(Hirsch dkk, 2007). Kegagalan dalam bidang pendidikan, seperti gagal
mendapatkan nilai yang diinginkan, atau gagal mempertahankan nilai yang
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sudah dicapai juga menjadi faktor dari mahasiswa memiliki ide atau pikiran
untuk bunuh diri.
Para peneliti mengungkapkan bahwa terdapat beberapa penyebab dari
ide bunuh diri pada mahasiswa, seperti problem sosial, keputusasaan, tidak
ada keinginan atau alasan untuk hidup, permasalahan akademis, dan faktor
interaktif lainnya (Furr, Westefeld, McConnel, dan Jenkins, 2001).
Permasalahan mengenai peringkat atau nilai merupakan salah satu faktor
yang berkontribusi dengan ide bunuh diri atau perilaku bunuh diri.
Perkuliahan menjadi waktu yang penuh tekanan bagi banyak mahasiswa,
dimana mahasiswa perlu melakukan adaptasi dengan lingkungan pendidikan
dan lingkungan sosial yang baru (Misram dan Castillo, 2004). Diungkapkan
juga, bahwa pengalaman atau peristiwa yang terjadi di universitas, termasuk
tuntutan akademis, memiliki potensi untuk menjadi faktor dari individu
memiliki ide untuk bunuh diri.
D. Skala Ide Bunuh Diri
Skala untuk mengukur ide bunuh diri cukup banyak dikembangkan
oleh peneliti-peneliti, namun skala-skala hanya berfokus pada salah satu
dimensi (Niméus, Alsén, Träskman-Bendz, 2000). Skala seperti The Beck
Hopelessness Scale (BHS) dan The Scale for Suicide Ideation (SSI) hanya
berfokus pada variabel kognitif yang terkait dengan risiko bunuh diri, seperti
pesimisme dan pikiran untuk bunuh diri (Niméus dkk, 2000).
The Suicidal Intent Scale atau SIS pernah dipakai dalam beberapa
penelitian, mendapatkan skor yang tinggi pada sebagian atau semua skala,
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dan mungkin dapat memprediksi bunuh diri pada populasi psikiatris yang
berbeda (Niméus, Stahlfors, Sunnqvist, Stanley, dan Träskman-Bendz, 2006).
Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Hjelmeland, Stiles, BilleBrahe, Ostamo, Salander-Renberg, dan Wasserman (dalam Niméus dkk,
2006) SIS tidak dapat menemukan perbedaan antara perilaku bunuh diri dan
bukan perilaku bunuh diri pada individu yang melakukan suicide attempt.
The Suicide Risk Scale (SR) juga hanya berfokus pada risiko upaya
bunuh diri di masa depan, tetapi tidak untuk bunuh diri (Niméus dkk, 2000).
Melihat skala yang kurang lengkap untuk mengukur ide bunuh diri, Stanley,
Traskman-Bendz, dan Stanley (1986) membuat skala untuk mengukur lebih
spesifik mengenai ide bunuh diri. The Suicide Assessment Scale merupakan
skala yang dibuat oleh Stanley dkk (1986) untuk mengukur perubahan bunuh
diri dari waktu ke waktu (dalam Nimeus dkk, 2006).
Stanley mengungkapkan tiga kriteria dalam menyusun the suicide
assessment scale (Niméus dkk, 2000). Pertama, skala yang akan dibuat harus
mengevaluasi gejala yang diamati dan yang dilaporkan terkait dengan bunuh
diri. Kedua, seharusnya skala tidak memiliki hubungan dengan diagnosis
yang spesifik. Ketiga, skala tersebut harus dirancang untuk mengevaluasi
tingkat bunuh diri dan peka terhadap perubahan gejala terkait bunuh diri dari
waktu ke waktu. Dari ketiga kriteria tersebut, kemudian terbentuk beberapa
aspek pada skala ide bunuh diri atau The Suicide Assessment Scale (SUAS).
Setelah diuji, SUAS mendapatkan hasil validitas dan reliabilitasnya
baik, hal tersebut dilihat dari hasil yang menunjukkan skor yang jauh lebih
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tinggi di antara pelaku percobaan bunuh diri daripada yang bukan pelaku
percobaan bunuh diri. Validitas dari SUAS juga di tes dengan skala SSI dan
item bunuh diri pada the Hamilton Depression Rating Scale, dan SUAS
berkorelasi secara signifikan dengan keduanya.
E. Aspek The Suicide Assessment Scale
Penelitian ini menggunakan The Suicide Assessment Scale sebagai
skala untuk mengukur ide bunuh diri. Aspek-aspek pada The Suicide
Assessment Scale (SUAS) merupakan affect, body states, control and coping,
emotional reactivity, dan suicide thought and behaviour (Niméus dkk, 2000).
Dari kelima aspek tersebut, kemudian dibuat 20 item yang mewakili setiap
aspek untuk mengukur ide bunuh diri. Aspek affect terdiri dari sadness and
despondency, hostility, anxiety, low self-esteem, dan hopelessness. Aspek
bodily states terdiri dari anergia, tension, dan somatic concern.
Aspek control and coping terdiri dari resourcefulness, perceived loss
of control, impulsivity, dan poor frustration tolerance. Aspek emotional
reactivity terdiri dari hypersensitivity, emotional withdrawal, dan inability to
feel. Aspek terakhir yaitu aspek suicidal thought and behaviour terdiri dari
suicidal thoughts, purpose of suicide, wish to die, lack of reasons for living,
dan suicidal actions.
F. Stres Akademis
Stres merupakan gangguan yang dialami seseorang akibat adanya
tekanan atau masalah yang muncul pada individu (Arun dan Chavan, 2009).
Stres juga dapat dikatakan sebagai respon terhadap suatu kondisi lingkungan
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yang menyebabkan perubahan fisik dan psikologis. Selain itu, stres
merupakan suatu respon fisik dan psikologis dari dalam diri yang terjadi
akibat stressor. Stressor merupakan stimulus dari luar yang muncul sehingga
menyebebakan stres pada individu. Masalah-masalah seperti pertengkaran,
tuntutan keluarga, perceraian, perpisahan, dan prestasi dapat menimbulkan
stres pada individu.
Masa perkuliahan menjadi salah satu contoh dari stressor pada
mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan banyak tugas dan tuntutan dari
lingkungan perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan tekanan
dari orangtua, lingkungan, dan diri sendiri yang menginginkan IPK tinggi,
sukses dalam relasi perkuliahan, mendapatkan prestasi akademik maupun
non-akademik di Universitas, dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan
stres pada mahasiswa. Tidak jarang stres tersebut menyebabkan mahasiswa
melakukan tindakan bunuh diri.
Sebanyak 10.000 mahasiswa di Amerika melakukan tindakan bunuh
diri, dan perilaku bunuh diri dua kali lebih sering terjadi pada mahasiswa
dibandingkan dengan dewasa muda yang tidak berstatus mahasiswa tetapi
memiliki rata-rata umur yang sama (Coleman, 1972). Stres yang dialami
mahasiswa tersebut dapat dikatakan sebagai stres akademis. Pada beberapa
Negara, stres akademis menjadi penyebab utama dari perilaku bunuh diri.
Menurut Suicide Prevention Resource Center (dalam Simbolon, 2015), satu
dari empat orang yang mengalami stres dan depresi melakukan bunuh diri.
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Stres akademis merupakan suatu respon fisik, perilaku, pikiran, dan
emosi yang negatif disebabkan stressor di lingkungan sekolah atau
pendidikan lainnya dan biasanya dialami oleh pelajar atau mahasiswa (dalam
Barseli dan Ifdil, 2017). Selain itu, stres akademis merupakan respon dari
kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan dan
kemampuan yang dimiliki siswa untuk mencapai tuntutan sehingga mereka
semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan (Barseli dan Ifdil,
2017). Dapat dikatakan bahwa stres akademis merupakan respon fisik,
perilaku, pikiran, dan emosi negatif yang muncul akibat adanya tekanan di
sekolah atau institusi yang biasanya dialami oleh pelajar dan mahasiswa
karena kurangnya kemampuan untuk mencapai tuntutan.
Beck dan Judith (dalam Azmy, Nurihsan, dan Yudha, 2017)
mengatakan bahwa stres akan berdampak negatif jika individu tidak dapat
mengatasi stres tersebut. Stres akademis juga dapat terjadi secara terus
menerus jika individu tidak berusaha untuk menangani atau mengelola stres
tersebut. Namun, jika tuntutan dan tekanan tersebut dapat dipenuhi, maka
stres dapat dikelola secara positif (Folkman dalam Azmy dkk, 2017).
G. Dampak Stres Akademis
Stres akademis yang dialami oleh pelajar atau mahasiswa memberikan
dampak yang negatif bagi setiap individu. Menurut Marcos dan Tillema
(dalam Simbolon, 2015), stres pada individu dapat menyebabkan terjadinya
gangguan fisik dan mental. Dampak kognitif yang ditimbulkan dapat seperti
menurunnya kemampuan akademis, sulit berkonsentrasi, memiliki daya ingat
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yang kurang baik, individu merasa kurang percaya diri, cemas akan segala
hal, takut akan kegagalan, hingga depresi.
Individu yang mengalami stres akademis juga akan mengalami
perubahan perilaku yang negatif, seperti menarik diri dari lingkungan,
merokok, mengkonsumsi alcohol dan obat-obat terlarang, tidur dan makan
yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, menangis tanpa sebab, melarikan diri,
memiliki pikiran dan keinginan untuk bunuh diri (Barseli dan Ifdil, 2017;
Azmy dkk, 2017). Dampak lainnya dari stres akademis adalah dampak fisik,
seperti telapak tangan mudah berkeringat, bibir kering, mudah merasa lelah,
dan rentan terhadap sakit. Individu yang mengalami stres akademis juga akan
menimbulkan emosional yang negatif, sehingga membuat individu menjadi
mudah cemas, mudah marah, murung, dan merasa takut.
H. Aspek Stres Akademis
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azmy, Nurihsan, dan Yudha
(2017), terdapat empat aspek yang menjelaskan mengenai stres akademis.
Aspek pertama yaitu reaksi fisik yang memiliki indikator seperti sakit kepala,
kelelahan fisik, tubuh tidak mampu beristirahat maksimal, tangan berkeringat,
dan lain-lain. Aspek kedua yaitu reaksi perilaku yang memiliki indikator
seperti berbohong, membolos, menggerutu, menyalahkan orang lain,
berkelahi, gugup, dan suka menyendiri. Aspek ketiga yaitu reaksi proses
berpikir dengan indikator seperti sulit konsentrasi, prestasi menurun,
perfeksionis, kehilangan harapan, tidak memiliki prioritas hidup, berpikir
negative, dan jenuh. Aspek keempat yaitu reaksi emosi dengan indikator
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seperti cemas, mudah tersinggung, tidak merasakan kepuasan, dan merasa
diabaikan.
I.

Dewasa Awal
Penelitian ini mengambil subjek mahasiswa yang memiliki rentang
usia 18 – 24 tahun. Pada rentang usia tersebut, dapat dikatakan jika
mahasiswa sedang berada pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal
dimulai pada usia 18 tahun hingga 40 tahun (Santrock, 2009). Peneliti
memilih rentang usia tersebut dengan alasan individu pada dewasa awal dapat
dikatakan sudah memiliki pemikiran pascaformal. Pemikiran pascaformal
adalah pemikiran matang yang didapatkan dari pengalaman, intuisi, dan
logika (Papalia, Wendkos, dan Feldman, 2009). Pemikiran pascaformal
tersebut membantu individu untuk menghadapi hal-hal seperti ambiguitas,
ketidakpastian, dan inkonsistensi. Selain itu, Salovey dan Mayer (Papalia
dkk, 2009) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional juga merupakan
bagian dari perkembangan masa dewasa awal. Kecerdasan emosional ditandai
dengan kemampuan individu untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang
lain serta mampu untuk menghadapi perasaan tersebut (Papalia dkk, 2009).
Menurut Santrock dan Halonen (dalam Santrock, 2009) mengatakan,
masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola
kehidupan dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa dewasa awal, individu
makin mengembangkan sikap, keinginan, pola pikir, relasi sosial,
berkomitmen, kreativitas, dan nilai-nilai baru. Pada masa ini juga, individu
mulai dituntut untuk tidak bergantung kepada orangtua dan berusaha untuk
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menjadi mandiri (Santrock, 2009), sehingga membuat mahasiswa mulai sulit
untuk mencari bantuan ketika mendapatkan suatu permasalahan.
Selain itu, masa dewasa awal merupakan masa dimana individu
mencari kemantapan, mendapatkan banyak masalah emosional, masuk dalam
periode berkomitmen, isolasi sosial, dan masa ketergantungan (Santrock,
2009). Pada masa ini, seorang individu akan mengalami perubahanperubahan nilai dalam hidupnya. Individu akan merasa jika pendidikan dan
karir merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut juga disebabkan karena
pengaruh lingkungan sekitar individu, dimana individu akan mengubah nilai
dan pandangannya sesuai dengan pandangan lingkungan sekitar agar dapat
diterima di masyarakat. Oleh sebab itu, individu akan berusaha sebaik
mungkin untuk dapat mencapai prestasi dan karir yang terbaik.
Pada masa dewasa awal, individu sudah dapat memahami harapanharapan masyarakat terhadap dirinya, seperti lulus kuliah, mendapatkan
pekerjaan, sukses dalam karir, mendapatkan pasangan hidup, memiliki
keluarga, dan lain-lain. Harapan masyarakat terhadap diri individu menjadi
faktor dorongan untuk mencapai keberhasilan dan juga menjadi penentu akan
kebahagiaan individu (Santrock, 2009). Di sisi lain, hal tersebut dapat
berdampak buruk pada individu, seperti membuat individu menjadi tertekan
dan stres.
Oleh sebab itu, pada masa dewasa awal, individu berada pada masa
krisis kesehatan mental. Individu mulai dituntut akan banyak hal, seperti
prestasi, karir, bersosialisasi dengan lingkungan dan pola pikir yang baru dan
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juga diajarkan untuk menjadi mandiri, termasuk untuk mengambil suatu
keputusan. Kenyataan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan harapan dan
tuntutan yang didapatkan oleh individu, sehingga membuat individu memiliki
beban dalam dirinya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan efek-efek yang
negatif, seperti stres, depresi, hingga perilaku bunuh diri.
J.

Kaitan Stres Akademis dengan Bunuh Diri
Saat ini, banyak sekali pelajar atau mahasiswa yang memiliki pikiran
untuk bunuh diri bahkan melakukan bunuh diri yang disebabkan oleh stres
akademik. Stres akademis merupakan suatu respon fisik, perilaku, pikiran,
dan emosi yang negatif disebabkan stressor di lingkungan sekolah atau
pendidikan lainnya dan biasanya dialami oleh pelajar atau mahasiswa akibat
adanya kesenjangan antara tuntutan akademik dengan kemampuan untuk
mencapainya (Azmi dkk, 2017; Barseli dan Ifdil, 2017).
Dalam dunia pendidikan di Indonesia, pelajar dan mahasiswa sudah
familiar dengan Ujian. Ujian di lakukan di sekolah atau di Universitas dengan
tujuan untuk melihat performa akademis yang dimiliki individu. Mahasiswa
merasa jika performa akademis merupakan suatu hal yang penting untuk
mencapai sebuah kesuksesan. Ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri,
kompetisi akademik yang tinggi, atau tekanan dari luar diri mulai muncul dan
dapat menyebabkan individu mengalami stress dan memiliki pikiran untuk
bunuh diri. Mahasiswa yang memiliki pikiran untuk bunuh diri, kebanyakan
memiliki masalah dengan akademis di Universitas (Ang dan Huan, 2006).
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Teoro (dalam Ang dan Huan, 2006) mengungkapkan bahwa angka dari kasus
bunuh diri meningkat pada periode-periode ujian.
Mahasiswa yang tidak dapat meraih ekspektasi diri sendiri atau
ekspektasi orang lain akan menjadi masalah yang serius dan memiliki potensi
membuat mahasiswa menjadi malu dan akhirnya kehilangan kepercayaan
dirinya dan juga tidak ada lagi dukungan dari keluarga (Yeh dan Huang
dalam Ang dan Huan, 2006). Hal tersebut membuat mahasiswa menjadi
menaruh beban dan tekanan pada dirinya sendiri untuk unggul dalam bidang
akademis, karena mahasiswa merasa perlu untuk memenuhi kewajiban dan
harapan orangtua, keluarga, dan guru.
Terdapat 15 kasus bunuh diri yang terjadi pada mahasiswa strata 1
dengan rentang usia 18 – 24 tahun di Yale University (Parrish, 1957).
Sebagian besar dari kasus bunuh diri tersebut disebabkan oleh penurunan
nilai akademik mahasiswa. Penurunan nilai tersebut membuat keadaan
mahasiswa menjadi gelisah dan stres. Selain itu, terdapat 11% kasus bunuh
diri akibat stres akademik yang terjadi di Singapura (Ho, Hong, dan Kua
dalam Ang dan Huan, 2006). Dapat dikatakan bahwa stres akademik menjadi
salah satu faktor penting yang berhubungan dengan pikiran untuk bunuh diri.
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K. Skema hubungan antara stres akademis dengan ide bunuh diri pada
mahasiswa

Tinggi

kognitif, emosi, dan
perilaku individu
yang negatif

Stres Akademis

Rendah

Tinggi

Ide bunuh diri

Tidak menimbulkan
kognitif, emosi, dan
perilaku individu
yang negatif

Rendah
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L. Hipotesis
Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti menarik hipotesis, yaitu: Stres
akademis memiliki hubungan yang signifikan dengan ide bunuh diri.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif
korelasional. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dapat
diukur menggunakan statistik untuk pengujiannya. Sedangkan, penelitian
korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat adanya
hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini ingin melihat apakah
stres akademik pada mahasiswa memiliki hubungan dengan timbulnya ide
untuk bunuh diri.
B. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas

: Stres Akademis

2. Variabel terikat

: Ide Bunuh Diri

C. Definisi Operasional
1. Ide Bunuh Diri
Bunuh

diri

merupakan

tindakan

atau

perbuatan

untuk

menghancurkan atau membunuh diri sendiri yang disengaja dan disadari
oleh individu disebabkan oleh luka, keracunan atau mati lemas (Muhith,
2015; Nolen-hoeksema, 2011). Sedangkan ide bunuh diri merupakan
pikiran individu untuk bunuh diri yang muncul sebelum seseorang
melakukan bunuh diri (Clarke dalam Balimulia, 2007). Ide bunuh diri ini
26
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diukur dengan The Suicide Assessment Scale (SUAS). SUAS terdiri dari
lima aspek yaitu affect, bodily states, control and coping, emotional
reactivity, dan suicide thought and behaviour. Skala ini terdiri dari 20
nomor yang masing-masing memiliki lima pernyataan disetiap nomor.
Setiap pernyataan diberikan angka 1 – 5, semakin tinggi angka yang
dipilih oleh responden, semakin tinggi juga ide untuk bunuh diri.
2. Stres Akademis
Stres akademis merupakan suatu respon fisik, perilaku, pikiran,
dan emosi yang negatif disebabkan stressor di lingkungan sekolah atau
pendidikan lainnya dan biasanya dialami oleh pelajar atau mahasiswa
akibat adanya kesenjangan antara tuntutan akademik dengan kemampuan
untuk mencapainya (Azmi dkk, 2017; Barseli dan Ifdil, 2017). Skala stres
akademis ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarakan tiga aspek
menurut Safarino (1994); Azmi, Nurihsan, dan Yudha (2017).
Terdapat tiga aspek untuk mengukur stres akademis yaitu, (1)
Kognitif, (2) Emosi, dan (3) Tingkah laku. Skala stres akademis ini
didesain untuk mengukur stres akademis yang dialami oleh mahasiswa/i.
Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka semakin tinggi pula
stres akademis yang dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah skor yang
diperoleh subjek, maka semakin rendah pula stres akademis yang
dimiliki.
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D. Subyek Penelitian
Subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi responden
suatu penelitian yang memiliki karakteristik sesuai dengan variable penelitian
untuk memperoleh data hasil penelitian (Azwar, 1997). Subjek penelitian
diambil dengan cara nonprobability sample. Cara tersebut dipilih berdasarkan
kemudahan dan ketersediaan subjek. Subjek pada penelitian ini adalah
mahasiswa dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun. Pada rentang usia
tersebut, mahasiswa masih dalam tahap penyesuaian diri dengan pola-pola
kehidupan dan harapan-harapan sosial yang baru (Santrock, 2009).
Harapan itu dapat menjadi faktor dorongan untuk mencapai
keberhasilan dan juga menjadi penentu akan kebahagiaan individu. Di sisi
lain, harapan dan keinginan masyarakat akan diri individu dapat berdampak
buruk, seperti membuat individu menjadi tertekan dan stres.
Selain itu, pada rentang usia 18 – 24 tahun, individu juga mulai
merasa bahwa pendidikan dan karir merupakan suatu hal yang penting untuk
masa depannya (Santrock, 2009). Hal tersebut membuat mahasiswa berusaha
dengan keras untuk mendapatkan prestasi dan karir yang bagus. Selain itu,
tekanan untuk mendapatkan prestasi dan karir yang bagus dapat menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami stres akademis.
E. Prosedur Penelitian
Penelitian

ini

menggunakan

skala

yang

disebarkan

kepada

mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah di Indonesia. Penyebaran skala
tersebut dilakukan secara online menggunakan google form. Adapun prosedur
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pelaksanaan, subjek akan diberikan sebuah link yang disebarkan melalui
sosial media. Link tersebut terhubung langsung dengan skala penelitian. Pada
halaman pertama, subjek akan diberikan sebuah penjelasan mengenai
penelitian dan subjek diminta kesediaannya untuk memberikan tanda centang
pada lembar persetujuan pengisian skala.
Subjek akan diminta untuk mengisikan identitas pada halaman
berikutnya. Pengisian identitas tersebut berupa nama/inisial, umur, semester,
dan asal universitas. Peneliti juga akan menjaga kerahasiaan identitas dari
subjek yang telah mengisi skala tersebut. Pada halaman selanjutnya, peneliti
memberikan instruksi pengerjaan skala penelitian. Setelah membaca instruksi
pengerjaan skala, subjek diminta untuk mengisi skala tersebut sesuai dengan
keadaan diri subjek. Setelah selesai mengisi skala, subjek diminta untuk
menekan tombol submit pada halaman web tersebut, maka data pengisian
skala akan tersimpan secara otomatis.
F. Metode Pengumpulan Data
1. Metode
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode skala.
Skala merupakan alat ukur psikologis yang berupa pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat dengan cara disesuaikan dengan karakteristik
variable (Azwar, 1997). Jawaban dari subjek tidak diklasifikasikan
menjadi jawaban benar atau salah, melainkan hasil proyeksi dari
perasaan dan kepribadian subjek, sehingga diharapkan jawaban diberikan
secara jujur dan sungguh-sungguh (Azwar, 1999). Selain itu, jawaban
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dari skala merupakan hasil proyeksi dari perasaan dan kepribadian subjek
juga menjadi alasan dari peneliti untuk memilih menggunakan skala,
sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya faking.
2. Alat Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert.
Skala likert merupakan skala yang diperuntukan untuk mengukur atributatribut psikologis tertentu dengan cara memberikan peryataan atau itemitem

kepada

subjek/responden

(Supratiknya,

2014).

Peneliti

menggunakan skala likert karena skala likert karena skala ini memiliki
kemudahan dalam penyusunannya, mampu mengungkapkan atributatribut psikologis, dan juga dapat digunakan pada untuk semua situasi
atau objek.
a) Suicide Assessment Scale (SUAS)
Pada penelitian ini, Suicide Assessment Scale (SUAS) dipakai
untuk mengukur ide bunuh diri pada mahasiswa. Suicide Assessment
Scale ini disusun oleh Stanley dkk. (1986) dan dilakukan proses
back translate sebelum digunakan oleh peneliti. SUAS terdiri dari
lima aspek yaitu affect, bodily states, control and coping, emotional
reactivity, dan suicide thought and behaviour. Kelima aspek tersebut
kemudian disusun menjadi 20 item yang masing-masing memiliki
lima pernyataan disetiap nomer. Aspek affect ditunjukkan pada
nomor item 1, 2, 9, 12, dan 13, aspek bodily states ditunjukkan pada
nomor item 3, 8 dan 10, aspek control and coping ditunjukan pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

31
nomor item 6, 7, 11 dan 15, aspek emotional reactivity ditunjukkan
pada nomor item 4, 5 dan 14, dan aspek suicidal thoughts and
behaviour ditunjukkan pada nomor item 16 hingga 20. Pada setiap
pernyataan diberikan angka 1 – 5. Hal tersebut diartikan sebagai
semakin tinggi angka yang dipilih oleh responden, maka semakin
tinggi juga keinginan atau ide untuk bunuh diri.
18
1. Saya tidak punya pikiran tentang bunuh diri.
2. Saya terkadang mempunyai pikiran untuk bunuh
diri.
3. Pada beberapa kesempatan saya memikirkan
pikiran tentang bunuh diri.
4. Sangat sering saya memiliki pikiran untuk bunuh
diri.
5. Saya selalu berpikir tentang bunuh diri.
b) Skala Stres Akademis
Skala stres akademis pada penelitian ini didesain untuk
mengukur stres akademis yang dialami oleh mahasiswa/i. Skala stres
akademis ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarakan tiga aspek
yang dikemukakan oleh Safarino (1994), Azmi, Nurihsan, dan
Yudha (2017), yaitu kognitif, emosi, dan tingkah laku. Skala stres
akademis merupakan model skala likert yang memiliki item
favourable dan unfavourable. Variabel stres akademis berisi 15 item
yang mengukur 3 aspek stres akademis. 15 item stres akademis
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tersebut terdiri dari 11 item favourable dan empat item unfavourable.
Terdapat empat jenis respon dalam skala ini, yaitu:
STS

: Sangat Tidak Setuju

TS

: Tidak Setuju

S

: Setuju

SS

: Sangat Setuju

Setiap jawaban dari subjek akan diberi skor 1 hingga 4, sehingga
tidak ada nilai netral atau nilai tengah. Hal itu diperuntukan untuk
mengurangi

central

tendency

effect

sehingga

subjek

tidak

memberikan banyak jawaban netral pada setiap item.
Tabel 1
Skoring pada skala Stres Akademis
Respon
Favourable
Sangat Tidak Setuju
1
Tidak Setuju
2
Setuju
3
Sangat Setuju
4

Unfavourable
4
3
2
1

G. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas Skala
Lynn (1986) berpendapat bahwa validitas adalah seberapa jauh
ketepatan suatu alat ukur skala sehingga dapat mengukur atau
mengungkapkan atribut yang hendak diukur (dalam Supratiknya, 2016).
Jika hasil ukur dari alat pengukuran tersebut sesuai dengan maksud
dilakukannya

pengukuran,

maka

dapat

dikatakan

bahwa

alat
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pengukuran tersebut memiliki validitas yang baik. Dalam penelitian ini,
uji validitas dilakukan pada skala Stres Akademis.
Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana skala
Stres Akademis memiliki ketepatan untuk menggambarkan tingkat stres
akademis yang dialami mahasiswa. Selain itu, uji validitas ini juga
dilakukan pada skala Suicide Assessment Scale untuk mengetahui
sejauh mana skala tersebut memiliki ketepatan untuk menggambarkan
pikiran atau ide bunuh diri individu.
a) Suicide Assessment Scale (SUAS)
Pada skala ini, dilakukan back translate yang dilakukan
oleh 2 orang penerjemah dari Bahasa Inggris ke Bahasa
Indonesia, kemudian dilakukan diskusi untuk menyamakan
persepsi kedua belah pihak. Setelah itu, skala tersebut kembali
diterjemahkan ke Bahasa Inggris oleh 2 orang penerjemah lainnya
dan dilakukan diskusi setelahnya sehingga hasil yang diperoleh
merupakan skala yang memiliki arti dan maksud yang sama.
Validitas Suicide Assessment Scale (SUAS) diuji dengan
cara menghubungkan skor pada SUAS dengan skor wawancara
pada skala SUAS sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari
Spearman’s rho adalah 0.82 dengan p < 0.01, sehingga dapat
dikatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara hasil
dari kedua skor pada kedua skala ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

34
b) Skala Stres Akademis
Dalam skala ini, peneliti menggunakan metode indeks
validitas isi (IVI). Peneliti menggunakan metode tersebut untuk
mengetahui representasi isi dan relevansi isi dari skala stres
akademis.

Menurut

Lynn

(dalam

Supratiknya,

2016),

pemeriksaan validitas isi dilakukan dengan cara expert judgement
yang biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi. Selain
dengan dilakukannya pemeriksaan oleh dosen pembimbing
skripsi, skala ini juga dilakukan pemeriksaan peer judgement.
Peer judgement dilakukan oleh tiga orang, yaitu dua orang
mahasiswa psikologi semester akhir dan satu orang sarjana
psikologi. Berdasarkan hasil pengujian validitas isi, skala stres
akademis memiliki indeks validitas isi skala (IVI-R) sebesar 0,93.
Maka, skala stres akademis dapat dianggap sebagai skala yang
relevan. Akan tetapi, terdapat 8 item yang memiliki nilai IVI-S
sebesar 0,67. Dilakukan perbaikan pada item-item tersebu dan
kemudian telah kembali dinilai ulang oleh peer judgement
sehingga item-item tersebut menghasilkan nilai 1, sehingga
kedelapan item tidak digugurkan dan dapat digunakan oleh
peneliti.
2. Seleksi Item
Setelah melakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya adalah
seleksi item. Seleksi item dilakukan pada skala stres akademis dan tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35
melakukan seleksi item pada skala SUAS. Seleksi item dilakukan
berdasarkan daya diskriminasi aitem dan dilakukan menggunakan
program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21.
Pengujian daya diskriminasi aitem ini akan menghasilkan koefisien
korelasi aitem-total (rix).
Adapun kriteria pemilihan item berdasarkan korelasi aitem-total
menggunakan batas rix ≥ 0,3 untuk setiap itemnya. Jika item memiliki
nilai diatas 0,3, maka item tersebut dapat dikatakan memuaskan.
Kemudian, peneliti akan menggugurkan item yang memiliki nilai rix ≤
0,3. Berdasarkan hasil seleksi item yang dilakukan pada skala stres
akademis di SPSS, terdapat 18 item dari 36 item yang memiliki nilai rix
≤ 0,3. Maka peneliti memutuskan untuk menggugurkan 18 item tersebut.
Setelah 18 item digugurkan, jumlah item pada masing-masing
komponen tidak sama jumlahnya, maka peneliti menggugurkan 3 item
lagi pada komponen tingkah laku agar muatan pada setiap komponen
adalah sama dengan cara menggugurkan item yang memiliki nilai rix
paling rendah pada komponen tingkah laku.
Tabel 2
Seleksi item
No

Komponen

1.

Kognitif

2.

Emosi

3.

Tingkah laku
Total

Nomor item
unFav
Fav
1, 19*, 23*, 10*,
11, 13*, 21, 28, 2*,
31*, 27*
32
16*, 3, 25*, 12*,
24*, 15, 5, 20, 29,
34*, 4*
36*
6, 14, 17*, 35**,
33*, 8*, 18, 30**,
7**, 26*
22, 9
4
11

*item digugurkan
**item digugurkan oleh peneliti

Jumlah
5
5
5
15
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Tabel 3
Blueprint Skala Stres Akademis
No

Komponen

1.
2.
3.

Kognitif
Emosi
Tingkah laku
Total

Nomor item
Fav
Unfav
6, 11, 13, 15
1
3, 8, 10, 14
2
5, 9, 12
4, 7
11
4

Jumlah
5
5
5
15

Tabel 4
Blueprint SUAS
No

Komponen

1.
2.
3.
4.
5.

Affect
Bodily states
Control and coping
Emotional reactivity
Suicidal thought and
behaviour
Total

Nomor item
1, 2, 9, 12, 13
3, 8, 10
6, 7, 11, 15
4, 5, 14
16, 17, 18, 19,
20

Jumlah
5
3
4
3
5
20

3. Reliabilitas Skala
Reliabilitas adalah suatu pengukuran dimana pengukuran tersebut
dapat menghasilkan data yang memiliki konsistensi walaupun dilakukan
penelitian berulang (Azwar, 2012; Supratiknya, 2014). Reliabilitas suatu
skala diukur dengan cara menghitung alpha cronbach. Sebuah skala
dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya mendekati 1. Koefisien
Alpha Cronbach yang memiliki nilai < 0,6 maka reliabilitas dikatakan
kurang baik. Jika koefisien Alpha Cronbach memiliki nilai dengan
rentang 0,6 – 0,8 maka reliabilitas dapat dikatakan memuaskan,
sedangkan jika nilai > 0,8 maka reliabilitas dapat dikatakan sangat baik.
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a) Suicide Assessment Scale (SUAS)
Hasil reliabilitas Suicide Assessment Scale yang dihitung dengan
menggunakan SPSS menghasilkan koefisien Alpha Cronbach
yaitu α = 0,816. Hasil koefisien Alpha Cronbach tersebut
menunjukkan bahwa item pada skala SUAS memiliki reliabilitas
yang sangat baik.
Tabel 5
Reliability Statistic SUAS
Cronbach's
Alpha
.816

N of Items
20

Selain itu, skala ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang
cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang didapatkan
pada penelitian yang dilakukan oleh Nimeus, Alsen, dan
Traskman-Bendz dimana mendapatkan hasil korelasi yang
signifikan. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan hasil yang
diperoleh pada skala original.
b) Skala Stres Akademis
Hasil reliabilitas pada skala stres akademis yang dihitung dengan
menggunakan SPSS menghasilkan koefisien Alpha Cronbach
yaitu α = 0,869. Hasil koefisien Alpha Cronbach tersebut
menunjukkan bahwa item pada skala stres akademis memiliki
reliabilitas yang sangat baik.
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Tabel 6
Reliability Statistic Stres Akademis
Cronbach's
Alpha
.869

N of Items
15

H. Uji Analisis Data
1. Uji Asumsi
a) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk
menguji sebaran populasi pada penelitian ini (Santoso, 2010).
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan KolmogorovSmirnov pada program SPSS. Jika hasil yang didapatkan adalah p
> 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi
normal (Santoso, 2010). Sebaliknya, jika p < 0,05 maka dapat
dikatakan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal (Santoso,
2010).
b) Uji Linearitas
Uji

linearitas

dilakukan

untuk

mengetahui

hubungan

antarvariabel yang dianalisis mengikuti garis lurus (Santoso, 2010).
Pengujian linearitas dilakukan dengan menggunakan program
SPSS versi 21. Jika terjadi peningkatan atau penurunan kuantitas
pada satu variabel, maka akan diikuti secara linear oleh variabel
lainnya.
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2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah stres
akademis memiliki hubungan yang positif dengan ide bunuh diri. Uji
hipotesis dilakukan menggunakan teknik analisis korelasi pada program
SPSS versi 21. Jika distribusi data bersifat normal, maka pengujian
hipotesis menggunakan metode Product Moment Pearson (Sarwono,
2006). Sedangkan jika distribusi data bersifat tidak normal, maka
pengujian hipotesis menggunakan metode Spearman Rho (Sarwono,
2006). Pada uji korelasi, besarnya koefisien antara -1 hingga +1.
Besarnya koefisien tersebut menentukan arah hubungan yang
negatif maupun positif, maka jika korelasi bersifat positif maka hal
tersebut mengindikasikan kenaikan kuantitas suatu variabel yang diikuti
dengan kenaikan kuantitas dari variabel lainnya. Sedangkan jika korelasi
bersifat negatif, maka hal tersebut mengindikasikan kenaikan kuantitas
suatu variabel diikuti dengan penurunan kuantitas variabel lainnya
(Santoso, 2010). Apabila nilai sig < 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan
dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua
variabel (Santoso, 2010). Namun, apabila nilai sig > 0,05 maka hipotesis
nol diterima dan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara kedua variabel (Santoso, 2010).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini menggunakan skala yang disebar melalui online
menggunakan google form. Penyebaran skala dilakukan pada tanggal 25
Oktober 2018 – 1 November 2018. Penyebaran skala dilakukan dengan cara
mengirimkan dan mencantumkan link melalui media sosial, group chat dan
personal chat dari satu orang ke orang lain. Subjek penelitian ini merupakan
mahasiswa yang masih aktif berkuliah dan memiliki usia 18 – 24 tahun. Hasil
yang didapatkan dari penyebaran skala online tersebut sebanyak 156
responden. Hasil dari 156 subjek tersebut tidak ada yang digugurkan karena
subjek yang melakukan pengisian skala memiliki kritera yang sesuai dengan
kebutuhan penelitian, sehingga 156 subjek tersebut digunakan dan diolah
untuk data penelitian. Subjek terbanyak berada di daerah Jawa dan Bali,
terutama untuk wilayah Yogyakarta dan Denpasar. Hal tersebut disebabkan
oleh domisili peneliti yang berada di Yogyakarta dan juga berasal dari Bali,
maka penyebaran skala lebih mudah dilakukan untuk wilayah Yogyakarta dan
Denpasar.

40
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B. Deskripsi Subjek Penelitian
Pada penelitian ini, diperoleh 156 subjek yang melakukan pengisian
skala pada google form. Data demografis yang dicantumkan oleh peneliti
pada google form, yaitu: nama/inisial, usia, jenis kelamin, semester, daerah
asal, dan asal universitas. Deskripsi data demografis ini dilakukan untuk
mengetahui apakah subjek yang mengisi skala penelitian ini sesuai dengan
kriteria yang diberikan. Selain itu, data demografis lain seperti semester,
daerah asal, dan asal universitas diberikan untuk mengetahui tingkatan
semester dan persebaran dari subjek.
Data demografis semester diperuntukan mengetahui rata-rata tingkat
semester dari subjek. Sedangkan data demografis daerah asal dan asal
universitas diperuntukan mengetahui persebaran dan asal dari subjek. Dari
data keseluruhan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 7
Deskripsi data subjek berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

Perempuan

104

66,7%

Laki-laki

52

33,3%

Jumlah

156

100%

Dari data diatas, terlihat bahwa subjek memiliki jumlah sebanyak 156
subjek. Terlihat bahwa subjek perempuan lebih banyak daripada subjek lakilaki. Subjek perempuan berjumlah 104 orang dengan persentase 66,7% dan
subjek laki-laki berjumlah 52 orang dengan persentase 33,3%. Sehingga,
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dapat dikatakan bahwa perbandingan antara subjek perempuan dan subjek
laki-laki tidak seimbang.
Tabel 8
Deskripsi data subjek berdasarkan usia
Usia

Frekuensi

Persentase

18 tahun

18

11,54%

19 tahun

20

12,82%

20 tahun

18

11,54%

21 tahun

40

25,64%

22 tahun

43

27,56%

23 tahun

14

8,97%

24 tahun

3

1,92%

Jumlah

156

100%

Dari data diatas, terlihat bahwa subjek memiliki jumlah sebanyak 156
subjek. Terlihat bahwa subjek lebih banyak pada usia 22 tahun yaitu
sebanyak 43 orang dengan persentase 27,56%. Kemudian, diikuti oleh subjek
dengan usia 21 tahun sebanyak 40 orang dengan persentase 25,64%.
Subjek dengan umur 18 dan 20 tahun memiliki jumlah yang sama
yaitu 18 orang dengan persentase 11,54%. Sedangkan, umur subjek dengan
jumlah terendah adalah 24 tahun yaitu sebanyak tiga orang dengan persentase
1,92%. Dari data yang telah dijabarkan, dapat dikatakan bahwa subjek yang
mengisi skala penelitian memiliki rata-rata umur yaitu 21 – 22 tahun.
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Tabel 9
Deskripsi data subjek berdasarkan semester
Semester

Frekuensi

Persentase

1

15

9,62%

3

28

17,95%

5

17

10,90%

7

56

35,90%

9

37

23,72%

11

2

1,28%

13

1

0,64%

156

100%

Jumlah

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa subjek berada pada semester satu
hingga semester 13. Terlihat bahwa subjek terbanyak berada pada semester 7
yaitu sebanyak 56 subjek dengan persentase 35,90%. Subjek terbanyak
kemudian diikuti oleh subjek pada semester 9 yaitu sebanyak 37 subjek
dengan persentase 23,72%. Selanjutnya, terlihat bahwa subjek pada semester
3 memiliki jumlah sebanyak 28 subjek dengan persentase 17,95%.
Sebaliknya, subjek pada semester 11 memiliki jumlah yang paling
sedikit, yaitu 2 subjek dengan persentase 1,28% pada semester 11. Subjek
yang memiliki jumlah paling seedikit yaitu 1 subjek dengan persentase 0,64%
terdapat pada semester 13. Terlihat dari hasil yang didapatkan pada tabel
diatas, dapat dikatakan bahwa perbandingan antara subjek pada setiap
semester memiliki jumlah yang berbeda dan tidak seimbang, dengan jumlah
terbanyak pada semester 7 yaitu 56 subjek dan jumlah paling sedikit terdapat
pada semester 13 yaitu 1 subjek.
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Tabel 10
Deskripsi data subjek berdasarkan daerah asal
Daerah Asal

Frekuensi

Persentase

Bali

41

26,28%

Balikpapan

3

1,92%

Banjarnegara

2

1,28%

Batam

1

0,64%

Bekasi

2

1,28%

Bengkulu

1

0,64%

DKI Jakarta

21

13,46%

Jambi

2

1,28%

Jawa Tengah

13

8,33%

Jawa Timur

9

5,77%

Jawa Barat

7

4,49%

Kalimantan

8

5,13%

Lampung

1

0,64%

Lombok

1

0,64%

Manado

4

2,56%

Medan

2

1,28%

NTT

7

4,49%

Palembang

1

0,64%

Papua

2

1,28%

Riau

1

0,64%

Tangerang

4

2,56%

D.I.Y

23

14,74%

Jumlah

156

100%

Pada tabel 10, terdapat deskripsi data subjek berdasarkan daerah asal.
Dapat terlihat bahwa daerah di Bali memiliki jumlah subjek terbanyak yaitu
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41 subjek dengan persentase 26,28%. Selain itu, daerah DKI Jakarta dan
Yogyakarta juga memiliki jumlah subjek cukup bayak. Subjek pada daerah
Yogyakarta sebanyak 23 subjek dengan persentase 14,74% dan subjek pada
daerah DKI Jakarta sebanyak 21 subjek dengan persentase 13,46%. Jumlah
tersebut diiukuti oleh daerah Jawa Tengah yang memiliki subjek sebanyak 13
dengan persentase 7,69%.
Subjek dengan jumlah paling sedikit berada pada daerah Batam,
Bengkulu, Lampung, Lombok, Palembang, dan Riau dengan jumlah subjek 1
dan persentase 0,64%. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perbandingan antara
responden pada setiap daerah memiliki jumlah yang berbeda dan tidak
seimbang.
Pada perbedaan data subjek berdasarkan universitas, dapat terlihat
bahwa subjek yang berasal dari Universitas Sanata Dharma memiliki jumlah
subjek terbanyak yaitu 31 subjek dengan persentase 19,87%. Selain itu,
subjek yang berasal dari UAJY dan Udayana juga memiliki subjek yang
cukup banyak yaitu 16 subjek dengan persentase 10,26%. Subjek yang
berasal dari UII sebanyak 13 subjek dengan persentase 8,33%.
Subjek dengan jumlah paling sedikit berasal dari AMIKOM, BINUS,
Denpasar, Dwijendra, IKIP PGRI, ITB, Stikes, STD Bali, Stimik Stikom,
STTKD, STTNAS, Tanjungpura, Telkom Univ, Trisakti, UB, UI, UIN
Jakarta, UMN, UNDIP, Unika Soegijapranata, Univ. Djuanda, Univ.
Lambung Mangkurat, Univ. Mulawarman, Univ. Nasional, Undiksha, UPN,
dan Widya Mandala Surabaya dengan jumlah subjek 1 dan persentase 0,64%.
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Sehingga, dapat dikatakan bahwa perbandingan antara responden pada setiap
asal universitas memiliki jumlah yang berbeda dan tidak seimbang.
C. Deskripsi Data Penelitian
Pada sub bab deskripsi data penelitian, peneliti akan memaparkan
mengenai gambaran deskripsi data dari 156 responden. Deskripsi data
dilakukan dengan mencari mean empiris dan mean teoretis dari stres
akademis dan ide bunuh diri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tinggi
rendahnya stres akademis dan ide bunuh diri. Berikut penjabaran mengenai
hasil perhitungan dari mean teoritis dan mean empiris skala stres akademis
dan skala ide bunuh diri (SUAS):

𝑀𝑇 =

(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚) + (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚)
2

Mean Teoritis Stres Akademis

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 =

(1 × 15) + (4 × 15)
2

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 =

(15) + (60)
2

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 =

75
2

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 = 37,5

Mean Teoritis Ide Bunuh Diri

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 =

(1 × 20) + (5 × 20)
2

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 =

(20) + (100)
2
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𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 =

120
2

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 = 60

Tabel 11
Data Empiris Skala Stres Akademis
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
156

stres_akademis

6.385

One-Sample Test
Test Value = 37.5
Df
Sig.
Mean
(2Difference
tailed)

t

stres_akademis

31.22

12.276

155

.000

-6.276

Std. Error
Mean
.511

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-7.29
-5.27

Tabel 12
Data Empiris Skala Ide Bunuh Diri (SUAS)
One-Sample Statistics
Mean
Std. Deviation

N

156

ide_bunuh_diri

T

ide_bunuh_diri

25.458

37.18

11.196

One-Sample Test
Test Value = 60
Df
Sig.
Mean
(2Difference
tailed)
155

.000

-22.821

Std. Error
Mean
.896

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-24.59 -21.05
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Dari data diatas, terpaparkan data perhitungan mean teoritis dan mean
empiris. Pada tabel 11, terlihat data empiris skala stres akademik uji beda
mean One-Sample Test memperoleh hasil sig. 0,000. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mean teoritis
dan mean empiris. Mean teoritis yang didapatkan pada skala stres akademis
adalah 37,5, sedangkan mean empiris pada skala stres akademis adalah 31,22.
Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean empiris lebih kecil dibandingkan
dengan nilai mean teoritik. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek dalam
penelitian ini memiliki tingkat stres akademik yang tergolong rendah.
Pada tabel 12, hasil perhitungan dari data empiris skala ide bunuh diri
(SUAS) uji beda mean One-Sample Test memperoleh hasil sig. 0,000. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mean
teoritis dan mean empiris. Kemudian, mean teoritis yang didapatkan pada
skala ide bunuh diri (SUAS) adalah 60 dan mean empiris yang didapatkan
adalah 37,18. Terlihat bahwa nilai mean teoritis lebih tinggi dibandingkan
nilai mean empiris. Hal tersebut menujukkan bahwa subjek dalam penelitian
ini memiliki pikiran atau ide bunuh diri yang tergolong rendah.
D. Hasil Penelitian
1. Uji Asumsi
Uji asumsi ini dilakukan untuk melihat apakah data suatu
penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan teknik
korelasi tertentu. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan
menggunakan Kolmogorov-smirnov dan uji linearitas dilakukan dengan
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menggunakan test of linearity dengan menggunakan bantuan dari
program SPSS versi 21.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk
menguji sebaran populasi pada penelitian (Santoso, 2010).
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov
pada program SPSS versi 21. Hasil uji normalitas menggunakan
Lilliefors Significance Correction pada Kolmogorov-Smirnov dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 13
Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
stres_akademis
ide_bunuh_diri
a.

.073
.107

df

Sig.
156
156

.042
.000

Lilliefors Significance Correction

Dari uji normalitas yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa
data penelitian pada skala stres akademis memiliki nilai sig. 0,042
yang lebih kecil daripada 0,05. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa subjek pada penelitian ini berasal dari populasi yang
memiliki sebaran data tidak normal. Hasil yang sama juga
didapatkan pada skala ide bunuh diri (SUAS) yang memiliki nilai
sig. 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa subjek pada penelitian ini berasal dari
populasi yang memiliki sebaran data tidak normal. Maka,
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penelitian ini akan menggunakan teknik korelasi non-parametrik
Spearman’s rho.
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antar
variabel yang dianalisis mengikuti garis lurus (Santoso, 2010).
Pengujian Linearitas dilakukan menggunakan program SPSS versi
21. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14
Hasil Uji Linearitas

ide_bunuh_diri
*
stres_akademis

ANOVA Table
Sum of
Squares
Between
(Combined)
7424.240
Groups
Linearity
4513.903
Deviation
2910.338
from
Linearity
Within Groups
12004.734
Total
19428.974

df
29
1
28

126
155

Mean
Square
256.008
4513.903
103.941

F

Sig.

2.687
47.377
1.091

.000
.000
.360

95.276

Berdasarkan hasil uji linearitas, dapat dikatakan bahwa data
penelitian memiliki hubungan yang linear karena memiliki nilai
signifikansi kurang dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel 8 bahwa nilai
signifikansi hasil uji linearitas adalah 0,000. Hal tersebut
menunjukkan bahwa stres akademik memiliki hubungan yang
linear dengan ide bunuh diri.
2. Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil uji asumsi, diketahui bahwa skala stres
akademik dan skala ide bunuh diri (SUAS) tidak terdistribusi secara
normal. Berdasarkan hasil uji asumsi tersebut, maka pengujian hipotesis
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penelitian ini menggunakan teknik Spearman’s rho dengan menggunakan
program SPSS versi 21. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 15
Hasil Uji Hipotesis
Correlations

Spearman's
rho

stres_akademis

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
ide_bunuh_diri
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

stres_akadem
is
1.000

ide_bunuh
_diri
.529**

.
156
.529**

.000
156
1.000

.000
156

.
156

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan teknik
Spearman’s rho pada program SPSS versi 21, diketahui bahwa kedua
variable memiliki korelasi yang signifikan dengan nilai signifikansi
masing-masing variabel sebesar 0,000 (p < 0,05) dan korelasi bernilai
positif. Hal tersebut dapat diartikan jika terdapat hubungan yang
signifikan antara stres akademis dengan ide bunuh diri, maka jika terjadi
peningkatan pada stres akademis, maka terjadi peningkatan juga pada ide
bunuh diri.
E. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan
antara stres akademis dan ide bunuh diri pada mahasiswa. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa stres akademis dan ide bunuh diri pada mahasiswa
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memiliki korelasi yang positif dan signifikan (r= 0,529; p= 0,000). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi stres akademis yang dialami,
maka semakin tinggi juga ide bunuh diri pada mahasiswa. Hal sebaliknya
terjadi jika semakin rendah stres akademis yang dialami, maka semakin
rendah ide bunuh diri pada mahasiswa. Hasil tersebut menunjukkan jika
hipotesis pada penelitian ini dikatakan diterima.
Hasil tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya
yang dilakukan oleh Petzel dan Riddle (dalam Wilburn dan Smith, 2005)
mengatakan bahwa prestasi akademis yang buruk dapat menyebabkan
seorang individu mengalami stres, depresi, hingga bunuh diri. Penelitian lain
yang dilakukan oleh Toero dkk (dalam Ang dan Huan, 2006), terlihat bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan akademik dengan perilaku
bunuh diri. Penelitian lain juga dilakukan oleh Juon dkk (dalam Ang dan
Huan, 2006) mengungkapkan bahwa pelajar di Korea Selatan memiliki
tingkat stres yang tinggi terkait dengan prestasi akademik sehingga cenderung
memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, Ang dan Huang
(2006) juga berpendapat bahwa stres akademis memiliki korelasi dengan
depresi dan ide untuk bunuh diri.
Sependapat dengan hasil penelitian lain, penelitian yang dilakukan
oleh Kang dkk (2014) memberikan bukti bahwa tingkat kinerja akademik
yang rendah atau rata-rata memiliki hubungan dengan terjadinya peningkatan
pada bunuh diri di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan
semakin tinggi akibat adanya persaingan untuk ujian masuk di Universitas
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ternama. Stres akademis tinggi tidak hanya terjadi di Korea Selatan, namun
juga terjadi di Negara Asia lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh sistem
pendidikan di Asia yang mementingkan prestasi akademis dan menganggap
jika prestasi akademis merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan
(Ang dan Huan, 2006).
Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Benny Prawira Siauw
(diambil dari tirto.id, 2019) menjelaskan bahwa 34,5% dari 284 responden
mahasiswa berusia 18 – 24 tahun di Jakarta memiliki pikiran untuk bunuh
diri. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa satu dari tiga
responden penelitian memiliki kecenderungan pikiran untuk bunuh diri. Di
sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Peltzer, Yi, dan Pengpid (2017)
menemukan hasil yang lebih rendah yaitu 6,9% mahasiswa di Yogyakarta
memiliki pikiran untuk bunuh diri.
Dalam penelitian ini, mean teoritis yang didapatkan pada stres
akademis sebesar 37,5 dan mean empiris sebesar 31,22. Hasil tersebut
mengindikasikan jika subjek pada penelitian ini memiliki stres akademis yang
tergolong rendah. Perhitungan mean pada skala ide bunuh diri, didapatkan
hasil jika mean teoritis pada skala ide bunuh diri sebesar 60 dan mean empiris
sebesar 37,18. Hasil tersebut terlihat jika mean teoritis lebih besar
dibandingkan dengan mean empiris, sehingga subjek pada penelitian ini
memiliki ide untuk bunuh diri yang tergolong rendah.
Terlihat bahwa subjek pada penelitian ini memiliki stres akademis dan
ide bunuh diri yang rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa
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faktor yang membuat mahasiswa di Indonesia memiliki stres akademis dan
ide bunuh diri yang rendah. Hal tersebut dapat berhubungan dengan pola asuh
pada orangtua, dimana perasaan secure atau insecure pada diri individu
terbentuk karena pola asuh dari orangtua. Menurut King (2003), pola asuh
orang tua yang membuat individu menjadi secure atau insecure berhubungan
dengan faktor resiko untuk bunuh diri.
Disisi lain, tingkat pendidikan juga dapat menjadi faktor yang
mempengaruhi. Korea selatan menduduki peringkat kedua Negara dengan
sistem pendidikan yang terbaik setelah Finlandia, dan disusul oleh Hongkong,
Jepang, dan Singapura pada urutan ketiga hingga kelima (mbctimes.com,
2012). Pada tahun 2015-2016, Korea Selatan menduduki peringkat pertama
disusul oleh Jepang, Singapura, dan Hongkong, sementara Negara Finlandia
menduduki peringkat kelima dan Negara Indonesia menduduki peringkat
terakhir, yaitu peringkat ke-40 (id.theasianparent.com, 2016). Bersamaan
dengan itu, pernyataan dari Kementrian Kesehatan Korea Selatan
menyebutkan bahwa Korea Selatan mendapatkan peringkat paling bawah
diantara 30 negara dalam tingkat kepuasan hidup anak-anak dengan hidup
mereka (voaindonesia.com, 2014). Hal tersebut disebabkan karena anak-anak
di Korea Selatan merasa terbebani dengan sistem pendidikan yang tinggi di
Negara tersebut.
Jepang, dijelaskan lebih lanjut, juga memiliki tingkat persaingan atau
kompetisi

akademis

yang

sangat

tinggi,

sehingga

menyebabkan

meningkatnya tingkat bunuh diri pada pelajar (Zeng dan Le Tendre, 1998).
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Penelitian yang dilakukan oleh Kang dkk (2014) yang memberikan bukti
bahwa tingkat kinerja akademik yang rendah memiliki hubungan dengan
terjadinya peningkatan pada bunuh diri di Korea Selatan. Selain di Korea
Selatan dan Jepang, Negara asia lain yang memiliki sistem pendidikan yang
tinggi yaitu Hongkong, Cina, dan Singapura. Sistem pendidikan yang tinggi
di Asia disebebkan oleh sistem pendidikan yang mementingkan prestasi
akademis dan menganggap jika prestasi akademis merupakan salah satu jalan
untuk

mencapai

kesuksesan

(Ang

dan

Huan,

2006).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan dan positif antara stres akademis dan ide bunuh
diri. Hal tersebut terlihat dari hasil nilai koefisien korelasi (r) 0,529 dengan
nilai p sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis
penelitian ini diterima. Diindikasikan jika terjadi kenaikan pada variabel stres
akademis, maka akan diikuti kenaikan pada variabel ide bunuh diri,
sebaliknya jika terjadi penurunan pada variabel stres akademis, maka akan
diikuti penurunan pada variabel ide bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa jika
stres akademis yang dialami mahasiswa tinggi, maka mahasiswa akan
memiliki ide untuk bunuh diri. Sebaliknya, stres akademis pada mahasiswa
rendah, maka mahasiswa memiliki ide untuk bunuh diri yang rendah.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan penelitian. Penelitian ini
hanya mengambil subjek dengan usia dewasa muda/awal, sehingga hasil dari
penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada usia yang lainnya. Selain itu,
persebaran dari subjek penelitian tidak merata, karena pada penelitian ini
menggunakan metode nonparametrik. Maka hasil penelitian ini juga tidak
dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian.
56
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Metode pengambilan subjek dengan nonparametrik tidak ada
penjelasan mengenai minimal subjek yang akan diambil, sehingga pada
penelitian ini subjek yang dipakai hanya 156 subjek. Hal tersebut membuat
penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian karena
tidak memiliki jumlah subjek yang cukup banyak sehingga dapat mewakili
populasi. Selain itu, terjadi overlap pada skala stres akademis dan skala ide
bunuh diri pada penelitian ini.
C. Saran
1. Bagi Dewasa Muda
Bagi dewasa muda yang masih menempuh pendidikan di
universitas, diharapkan lebih mengenal mengenai diri sendiri dan juga
lebih mengenal mengenai dampak-dampak stres. Hal tersebut
diperuntukan agar mahasiswa dapat menangani stres yang dialami dan
tidak berdampak semakin buruk pada diri sendiri. Sehingga dengan
mengenal lebih jauh tentang stres akademis, diharapkan dapat
mengurangi perilaku-perilaku negatif yang disebabkan oleh stres
akademis.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada penelitian ini, hasil dari uji normalitas menunjukkan
bahwa sebaran data tidak terdistribusi dengan normal. Maka, bagi
peneliti selanjutnya yang menginginkan untuk meneliti pada topik yang
sama, diharapkan agar dapat mengambil populasi lebih banyak dan
populasi yang diambil juga memiliki jumlah yang seimbang, sehingga
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data pada penelitian dapat terdistribusi dengan normal dan hasil
penelitian dapat digeneralisasikan.
Selain

itu,

peneliti

selanjutnya

juga

diharapkan

untuk

melakukan penelitian pada variabel-variabel lain yang terkait dengan
ide bunuh diri atau perilaku bunuh diri. Sehingga, penelitian tersebut
dapat memberikan variasi dan informasi yang baru dan berbeda yang
berhubungan dengan ide bunuh diri atau perilaku bunuh diri.
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