
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berjuang untuk hidup merupakan hal yang pokok bagi seluruh makhluk

hidup, terutama manusia. Keinginan untuk bunuh diri dan perilaku bunuh diri

dapat dianggap sebagai gangguan pada kondisi yang pokok ini. Seiring dengan

bertambahnya usia, manusia akan mulai menghadapi berbagai masalah, mulai dari

masalah yang ringan sampai dengan yang berat. Beratnya masalah dapat saja

melampaui kemampuan dari manusia untuk menghadapi situasi tersebut. Ketika

perilaku bunuh diri terjadi, hal ini dapat menjadi tanda bahwa tekanan pada

individu tersebut telah melampaui kemampuannya untuk menghadapi situasi

tersebut.

Perilaku bunuh diri telah menjadi masalah kesehatan yang penting di

seluruh dunia. Hal ini merupakan fenomena kompleks yang merupakan suatu

rangkaian yang berkembang dari pikiran bunuh diri, berlanjut ke rencana bunuh

diri, lalu percobaan bunuh diri, dan akhirnya meninggal karena bunuh diri (WHO,

2012).

Pada beberapa negara angka bunuh diri mengalami peningkatan sekitar

60% pada beberapa tahun terakhir. Pada negara berkembang, bunuh diri masuk

dalam sepuluh besar penyebab dari kematian, dan salah satu dari tiga penyebab

kematian terbesar pada penduduk usia 15 sampai dengan 35 tahun. World Health

Organization memperkirakan bahwa satu bunuh diri terjadi setiap menitnya, dan

satu percobaan bunuh diri terjadi setiap tiga detik. Setiap tahunnya diperkirakan
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terdapat satu juta bunuh diri terjadi di seluruh dunia. Sementara itu percobaan

bunuh diri diperkirakan 7-10 kali dari angka kematian akibat bunuh diri.

Diperkirakan bahwa 5% dari penduduk pernah melakukan percobaan bunuh diri

paling sedikit satu kali selama hidupnya (WHO, 2012).

Terdapat perbedaan gender antara bunuh diri dan percobaan bunuh diri.

Kasus bunuh diri tiga kali lebih banyak didapatkan pada laki-laki daripada wanita.

Berbanding terbalik dengan bunuh diri, percobaan bunuh diri didapatkan lebih

tinggi dua sampai tiga kali pada wanita dibandingkan dengan laki-laki (WHO,

2012). Lebih tingginya angka percobaan bunuh diri pada wanita menunjukkan

bahwa perlunya diperhatikan lebih lanjut apa saja faktor penyebabnya. Beberapa

faktor yang dapat menjadi penyebab dari lebih seringnya wanita melakukan

percobaan diri yaitu, kepribadian dari wanita itu sendiri, gangguan psikiatri yang

menyertai, dan siklus menstruasi (Baca-Garcia, 2000; McLean et al., 2008).

Siklus menstruasi merupakan siklus yang rutin dialami para wanita setiap

24-35 hari. Beberapa tahun terakhir, terdapat dugaan bahwa siklus menstruasi

memiliki hubungan dengan percobaan bunuh diri. Perubahan hormon reproduksi

wanita seperti estrogen dan progesterone diduga berpengaruh terhadap perubahan

mood dan perilaku pada wanita, walaupun sampai saat ini mekanismenya belum

dapat dijelaskan secara pasti (Akdeniz dan Karadag, 2006). Oleh karena itu, perlu

dikaji lebih lanjut mengenai fase apakah pada siklus menstruasi yang lebih sering

terdapat percobaan bunuh diri. Dengan diketahuinya fase siklus menstruasi yang

lebih sering dilakukannya percobaan bunuh diri, akan lebih mudah untuk

dilakukan pencegahan dan pengawasan pada wanita yang memiliki risiko untuk

melakukan percobaan bunuh diri.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

“Berapakah proporsi wanita yang melakukan percobaan bunuh diri pada fase

folikular, fase pertengahan atau midcycle, dan fase luteal pada siklus

menstruasi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Mengetahui proporsi wanita yang melakukan percobaan bunuh diri

pada pada fase folikular, fase pertengahan atau midcycle, dan fase

luteal pada siklus menstruasi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui karakteristik pasien percobaan bunuh diri wanita

berdasarkan usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan pekerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Dengan diketahuinya proporsi wanita yang melakukan percobaan

bunuh diri pada fase folikular, fase pertengahan atau midcycle, dan

fase luteal pada siklus menstruasi, dapat dilakukan pencegahan dan



4

pengawasan pada wanita yang memiliki risiko untuk melakukan

percobaan bunuh diri dan yang sedang mengalami fase siklus

menstruasi tertentu yang didapatkan lebih sering dilakukannya

percobaan bunuh diri.

2. Dapat mengetahui karakteristik dari pasien percobaan bunuh diri

wanita berdasarkan usia, tingkat pendidikan,status pernikahan, dan

pekerjaan.


