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ABSTRAK 
Bunuh diri adalah suatu tindakan melukai diri sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri hidup. 
Beberapa tahun belakangan ini fenomena bunuh diri kerap kali dilakukan oleh remaja dan anak-

anak dan merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Tindakan bunuh 
diri pada remaja umumnya disebabkan oleh adanya stressor psikososial (kejadian yang 

menimbulkan stres) sebelumnya. Usaha bunuh diri adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan 
oleh individu dengan maksud untuk menyakiti dirinya sendiri atau lebih dalam, dan biasanya 
dilakukan dengan menggunakan cara dan media yang tidak benar-benar mematikan sehingga 

tidak berakibat fatal. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penggalian lebih dalam 
mengenai etiologi seorang remaja melakukan usaha bunuh diri.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Subjek 
penelitian dalam penelitian ini adalah 3 orang (2 remaja perempuan dan 1 remaja laki- laki) 
berusia antara 13-17 tahun. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara secara 

mendalam dan keabsahan data berupa triangulasi data dengan teori dan sumber lainnya yaitu 
teman dekat dan terapis subjek. 

Dari hasil penelitian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perilaku bunuh diri pada remaja 
terjadi karena adanya masalah dengan orangtua, perasaan tidak dimengerti orang lain, hubungan 
interpersonal yang tidak bermakna, dan pelarian dari penyiksaan fisik yaitu kekecewaan subjek 

yang sangat mendalam terhadap sikap orangtua, pertengkaran orangtua, kekerasan yang 
dilakukan orangtua dan pengkhianatan kekasih yang sangat disayangi. Hal itu juga dapat 

terlaksana karena kurang baiknya koping yang dimiliki oleh subjek dalam menghadapi masalah, 
yang selalu melarikan diri kepada hal-hal yang tidak baik. Jika dilihat dari tipe bunuh diri maka 
subjek VN termasuk dalam tipe Death Darers, sedangkan subjek WD dan ST termasuk dalam 

tipe Death Seekers 
 

ABSTRACT 
Suicide is an action to hurt oneself in order to end life. Recently, this phenomenon frequently 
conducted by adolescent and children and it is interesting to discuss. Suicide action on 

adolescent is generally caused by prior psychosocial stressor (event that result in stress). Suicide 
trial is a behavior or action conducted by individual in order to hurt himself or herself or more, 

and usually conducted in un-deathly way and medium that give no fatal effect. In this case, the 
writer was curious to search more in observing adolescent etiology in committing suicide.  
This research is qualitative one using a case study method. The research subject consisted of 3 

people (2 young female and l young male) in age of 13-17 years old. The method of data 
collection used deep interview and data validity used data triangulation with theory and other 

sources such as subject's close friend and therapist.  
In general, the research showed that suicide action on adolescent happen as result of problem 
with their parent, feeling of not being understood by parent, meaningless interpersonal 

relationship, and escaping from physical mistreatment, namely subject's disappointment toward 



parent behavior, parents' quarrel, torture by parents and betrayal of beloved spouse. It also 
happened as result of lack coping with problem by the subject that always runs to bad things. In 

line with suicide type, the subject VN belongs to Death Darers type while subject WD and ST 
belong to Death Seekers type. 

 


