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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan teori  

1. Bunuh diri  

a. Definisi bunuh diri  

Bunuh diri adalah salah satu kegawatdarutatan psikiatri yang 

merupakan sebuah perilaku dalam mengakhiri kehidupannya. Perilaku 

ini disebabkan karena faktor stress yang tinggi dan bekepanjangan dan 

individu tersebut dianggap gagal dalam mekanisme koping menghadapi 

permasalahan yang ada (Stuart, 2009).  

Tindakan bunuh diri merupakan sebuah keadaan dimana individu 

bertindak melakukan sesuatu yang bertujuan menyakiti dirinya sendiri 

bahkan tindakan tersebut dapat mengancam nyawanya sendiri. Perilaku 

destruktif ini dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupannya di dunia 

dan dilakukan dengan waktu yang singkat dan disengaja bahkan 

individu tersebut tau akibat dari perilakunya. Tindakan ini merupakan 

salah satu cara untuk mengekspresikan stres yang dialaminya (Azizah, 

2016).  
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b. Etiologi bunuh diri 

Beberapa faktor resiko seseorang melakukan tindakan bunuh diri 

diantaranya ialah; 

1) Faktor keturunan  

Resiko bunuh diri dapat terjadi akibat faktor genetik/ 

keturunan. Umumnya terjadi pada kondisi kembar monozygot 

dibandingkan pada kondisi kembar dizygot. Adanya penurunan 

serotonin yang dapat menyebabkan individu mengalami depresi dan 

memunculkan resiko bunuh diri. Angka kejadian bunuh diri 

berkisar 1,5-3 kali lebih tinggi terjadi pada individu pada keturunan 

tingkat pertama dari orang yang memiliki gangguan perasaan 

(mood) ataupun depresi dan mereka yang pernah melakukan 

percobaan bunuh diri (Sutejo, 2017).  

2) Faktor psikologis 

Penyebab individu melakukan percobaan bunuh diri 

diantaranya adalah karena depresi, stress, serta kecemasan yang 

dialaminya (Farhangdoost, 2010). Individu akan merasakan 

perasaan sedih, marah, cemas bahkan tidak berdaya merupakan 

suatu luapan emosi dan stress yang dialaminya (Townsend, 2011). 

Hal ini akan menstimulus untuk melakukan tindakan bunuh diri 

(Muhith, 2015).  
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3) Faktor biologis  

Teori biologis menunjukkan terdapat penurunan serotonin 

yang dapat menyebabkan individu mengalami depresi dan 

memunculkan resiko bunuh diri (Muhith, 2015). Faktor biologis erat 

hubungannya dengan keadaan fisik tertentu pada individu. Misalnya 

pada individu yang memiliki kondisi penyakit kronis dan penyakit 

jasmani lainnya khususnya dikalangan orangtua (Harwood et al., 

2006).  

Bunuh diri tidak hanya disebabkan karena penyakit mental 

yang banyak dikatakan, tetapi juga pada penderita penyakit fisik 

yang memiliki resiko tinggi melakukan bunuh diri (Fegg et al., 

2016). Beberapa diagnosa penyakit fisik yang dapat memicu resiko 

tindakan bunuh diri pada seseorang diantaranya adalah kanker paru-

paru, kanker payudara, kanker gastrointestinal, kanker kandung 

kemih, kanker kelenjar getah bening, penyakit serebrovaskular, 

katarak, epilepsi, penyakit jantung, PPOK, penyakit hati, penyakit 

pencernaan, radang sendi, osteoporosis, gangguan prostat, gangguan 

alat kelamin, dan patah tulang belakang (Erlangsen et al., 2015). 

Dukungan kasih sayang dan pendekatan terhadap penderita 

diperlukan sebagai sebuah inovasi dalam dukungan psikologis 

penderita penyakit kronis seperti ini (Trindade, 2018).  
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4) Faktor sosial dan lingkungan  

Seperti yang dikemukan oleh Emile Durkheim bahwa suicide 

terbagi menjadi 3 kategori diantaranya; atruistik (suicide yang 

dilakukan atas dasar untuk kebaikan masyarakat), egoistic (terjadi 

pada individu yang tidak terintegrasi pada kelompok sosialnya), 

serta anomik (yaitu bunuh diri yang dikarenakan kesulitan 

berinteraksi dengan orang lainndan gagal dalam beraptasi terhadap 

stressor). Contoh dari faktor ini meliputi penipuan, dukungan sosial 

yang rendah, serta adanya duka cita akibat kehilangan anggota 

keluarga (Sutejo, 2017). 
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c. Patofisiologi bunuh diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema I. Patofisiologi bunuh diri 

(Stuart dan Sundenn, 2007) 

 

Masalah interpersonal, dipermalukan didepan umum, 
menderita penyakit kronis menahun, ancaman hukuman, 

serta kehilangan pekerjaan 

Koping individu tidak efektif 

Ide bunuh diri 

Isyarat bunuh diri (verbal/ non verbal) 

Pertimbangan untuk melakukan bunuh diri 

Ambivalensi kematian Kurang respon positif (putus asa) 

Ancaman bunuh diri 

Upaya bunuh diri 

Bunuh diri 
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 Individu yang mengalami masalah interpersonal, dipermalukan 

didepan umum, menderita penyakit kronis menahun, menerima 

ancaman hukuman, bahkan kehilangan pekerjaan dapat memicu 

permasalah psikologis. Masalah yang dihadapi membutuhkan 

mekanisme kopingnya tersendiri. Individu yang memiliki koping tidak 

efektif dalam menghadapi permasalahan dapat beresiko melakukan 

tindakan bunuh diri. Ide bunuh diri yang dimiliki individu akan timbul 

dan membuat ia akan memberikan isyarat untuk melakukan tindakan 

bunuh diri. Tindakan tersebut dapat berupa verbal maupun non verbal 

yang ditujukan untuk memberikan ancaman perilaku bunuh diri. Mereka 

yang melalui proses ini akan memiliki kondisi berbeda-beda yang 

membuat upaya bunuh diri dilakukan.  

d. Tahapan perilaku bunuh diri 

Menurut Davidson, Neale & Kring (2004) Perilaku bunuh diri 

merupakan ekspresi stres pada seseorang. Perilaku ini berkembang 

melalui beberapa rentang diantaranya ialah; 

1) Suicidal ideation, yang merupakan suatu proses kontemplasi bunuh 

diri atau sebuah cara yang digunakan dengan tidak melakukan 

sebuah aksi/ tindakan mencederai diri. Individu dalam tahap ini 

jarang untuk mengungkapkan idenya tersebut.  

2) Suicidal intent, yaitu tahap dimana individu sudah mulai berpikir 

dan melakukan suatu perencanaan dalam tindakan mencederai diri 

sendiri.  
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3) Suicidal threat, yaitu tahap pada saat individu sudah mulai 

mengekspresikan keinginan atau hasratnya untuk mengakhiri 

hidup.  

4) Suicidal gesture, merupakan tahapan saat ia menunjukkan perilaku 

destruktif atau menyakiti diri sendiri. Tujuannya untuk 

membahayakan diri tetapi pada umumnya tidak mematikan. 

Contohnya individu tersebut meminum beberapa pil, menyayat 

lengannya dan tindakan-tindakan membahayakan lainnya. Ia 

melakukan tindakan tersebut dengan maksud ingin diselamatkan 

dan masih ingin untuk hidup. Tahap suicidal gesture ini sering juga 

disebut “crying for help” karena hal tersebut merupakan caranya 

untuk mengungkan stress yang tidak mampu diselesaikan.  

5) Tahap kelima adalah suicidal attempt, yaitu tahap dimana individu 

melakukan perilaku destruktif yang mengindikasikan bahwa ia 

ingin mati dan tidak ingin diselamatkan. Contohnya dengan 

meminum obat yang mematikan. 

e. Spiritualitas keagamaan pada kondisi bunuh diri 

Bunuh diri salah satunya dapat dilakukan pada individu yang 

menganggap bahwa sebuah masalah yang datang padanya merupakan 

tanda bahwa mereka merasa ditinggal oleh Tuhan, merasa dihukum, 

merasa bahwa orang lain tidak menghormati keyakinan agamanya. 

Seringkali pula mereka menghubungkan suatu masalah dengan 

peristiwa gaib yang ada hubungannya dengan setan, serta tidak  mampu 
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menemukan makna dalam hidup (Krause et al., 2017). Melibatkan 

peran keyakinan spiritual dalam menangani kasus bunuh diri dapat 

menurunkan resiko bunuh diri pada seseorang (Loureiro et al., 2018). 

Dukungan spiritual dapat menghambat individu yang memiliki ide 

bunuh diri dan meningkatkan harapan hidup mereka (Lawrence, Brent, 

et al., 2016). Perawat dapat melihat hubungan yang kompleks antara 

agama dan depresi ini. Melibatkan peran agama seperti membangun 

pertisipasi individu dalam komunitas agama akan menjadi cara 

mencegah perilaku bunuh diri (Lawrence, Oquendo, et al., 2016).  

2. Mekanisme koping 

Mekanisme koping pada individu dalam menghadapi masalah 

berbeda-beda. Mekanisme koping tersebut diantaranya meliputi 

dukungan sosial, dukungan keagamaan, serta manajemen emosi diri 

sendiri (Osafo et al., 2015). Individu yang mengalami penyakit kronik 

dan menahun contohnya cenderung melakukan perilaku destruktif 

bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Seseorang yang lebih aktif 

dalam bersosialisasi akan lebih mampu mentoleransi stress dan 

menurunkan angka kejadian bunuh diri. Keaktifan seseorang dalam 

kegiatan sosial maupun keagamaan dapat mencegah untuk melakukan 

tindakan bunuh diri (Azizah, 2016). 

Mekanisme koping yang positif melalui keterampilan mengatasi 

masalah, melawan depresi serta lebih produktif dalam beraktifitas 

dinilai dapat menekan kecenderungan individu untuk melakukan bunuh 
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diri (Mirkovic et al., 2015). Koping atau respon pada setiap individu 

dalam menghadapi permasalahan berbeda-beda (Osafo et al., 2015). 

Ada yang cenderung melakukan perilaku atau respon adaptif maupun 

respon maladaptif.  

Respon adaptif            Respon maladaptif 

 

peningkatan diri pengambilan perilaku   pencederaan bunuh 
diri 
   resiko yang destruktif  diri 
   meningkatkan diri 
   pertumbuhan tidak langsung 
 

Rentang respon adaptif menunjukkan individu akan mengalami 

peningkatan diri sebagai adanya proteksi atau pertahanan diri dari 

situasi yang ada. Selanjutnya individu dapat beresiko melakukan 

perilaku destruktif atau menyalahkan diri sendiri terhadap situasi yang 

ada. Perilaku destruktif diri secara tidak langsung akan dilakukan 

individu pada rentang respon maladaptif. Individu tersebut akan 

melakukan sikap yang kurang tepat (maladaptif) terhadap suatu 

peristiwa atau situasi. Bahkan dapat melakukan tindakan mencederai 

diri sendiri dengan cara melakukan percobaan bunuh diri sebagai akibat 

dari hilangnya harapan ataupun kepercayaan terhadap situasi yang ada. 

Hal ini akan berujung tindakan maladaptif bunuh diri jika seseorang 

tidak dapat mengatasinya (Azizah, 2016). 
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2. Spiritualitas  

a. Definisi spiritualitas 

Spiritualitas adalah sebuah konsep dua dimensi vertikal dan 

horizontal dimana pada dimensi vertikal mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan, sedangkan pada dimensi horizontal mengatur hubungan 

manusia dengan orang lain (Azizah, 2016). Spiritualitas didefinisikan 

sebagai suatu keyakinan seseorang tentang keterikatannya terhadap 

sebuah kekuatan yang lebih tinggi (supranatural) serta makna diri 

sendiri dalam memenuhi peranan dan tujuan hidup. Hal ini tercermin 

dari hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, orang lain, maupun 

lingkungan (Kozier et al., 2004).  

Spiritualitas merupakan dimensi dinamik dari sebuah kehidupan 

manusia yang erat hubungannya dengan cara individu mengalami serta 

mengekspresikan diri, mencari arti hidup, transendensi dan cara 

individu tersebut menghubungkan dirinya dengan orang lain, waktu, 

alam semesta, beserta sesuatu yang dianggapnya penting dan sakral 

(Milligan, n.d., 2011). Kebutuhan spiritual pada manusia tersebut 

meliputi kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan, kewajiban 

beragama, rasa percaya pada adanya Tuhan, serta pengampunan 

(Milligan, n.d., 2011). Kebutuhan spiritual ditujukan untuk mencari arti 

serta tujuan hidup, rasa keterikatan pada Tuhan dan sesama, kebutuhan 

untuk saling memberi, mendapatkan pengampunan, dan kebutuhan 

untuk dicintai serta mencintai (Hamid, 2008). 
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Spiritualitas merupakan suatu keyakinan bagi pasien mengenai 

kehidupan, penyakit, kesehatan, kematian, serta tentang hubungan 

individu dengan alam semesta. Spiritualitas memiliki makna yang 

berbeda dari agama (Gary & Kavanagh dalam Videbeck, 2005). Agama 

adalah sebuah keyakinan yang terorganisasi mengenai satu atau bahkan 

lebih kekuatan yang dianggap berkuasa dan maha mengetahui segala 

yang ada di dunia ini. Keyakinan tentang yang mengatur seluruh alam 

semesta serta yang memberikan pedoman dalam hidup harmonis 

bersama alam semesta dan seisinya (Andrews & Boyle dalam 

Videbeck, 2005). Keyakinan dalam beragama dan spiritual seringkali 

didukung oleh individu lainnya yang memiliki keyakinan tentang hal 

yang sama dan menjalankan segala ritual dari keyakinan tersebut 

bersama-sama. Keyakinan ini menimbulkan rasa aman dan nyaman 

serta harapan pada seorang individu dan sangat mempengaruhi tingkat 

kesehatan dan bagaimana individu menjalankan perawatan dirinya 

(Videbeck, 2005). 

Spiritualitas dalam diri individu meliputi menemukan arti dan 

tujuan dalam hidup, hubungan seseorang dengan sesuatu yang tidak 

pasti dan diketahui dalam kehidupannya, menyadari kemampuan dan 

kekuatan yang bersumber dari dirinya, memiliki keterikatan antara diri 

sendiri dan Tuhan Yang Maha Tinggi, serta kebutuhan spiritual yang 

berarti kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan dan kepercayaan, 

kewajiban, pengampunan oleh Tuhan (Azizah, 2016).  
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b. Karakteristik spiritualitas  

Karakteristik dalam spiritualitas meliputi hubungan individu 

dengan dirinya sendiri, dengan alam, orang lain, seta dengan Tuhannya.  

a. Hubungan individu dengan dirinya sendiri meliputi adanya 

pengetahuan tentang siapa dirinya dan apa yang dapat dilakukannya, 

kekuatan dalam serta self-reliancenya, dan sikap individu tersebut 

yang terkait kepercayaan dan keselarasan pada dirinya sendiri juga 

ketenangan dalam berfikir.  

b. Hubungan individu dengan alam, meliputi pengetahuan individu 

tentang iklim, margasatwa serta tanaman yang ada di muka bumi 

serta berkomunikasi dengan alam (melindungi alam dan 

mengabadikannya).  

c. Hubungan individu dengan oranglain, meliputi caranya membagi 

waktu dan pengetahuan secara timbal balik, mengasuh anggota 

keluarga yang sakit, dan mengembangkan arti ataupun hikmah dari 

suatu kejadian atau penderitaan.  

d. Hubungan individu dengan Tuhan. Manusia dikatakan terpenuhu 

kebutuhan spiritualitasnya jika ia mampu untuk memahami tujuan 

keberadaannya di dunia, mengambil hikmah dari kejadian yang 

menimpanya, serta membina hubungan yang positif antar manusia 

(Azizah, 2016).  
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Spiritualitas meliputi nilai dari keberadaan individu di dunia ini 

serta tentang makna dan tujuan kehidupan. Spiritualitas mencakup 

keyakinan pada Tuhan atau suatu kekuatan yang lebih tinggi, kegiatan 

keagamaannya, keyakinan dan budaya, serta hubungan dengan 

lingkungan. Penderita gangguan jiwa kerap mengalami waham 

keagamaan, akan tetapi agama dan spiritualitas tetap merupakan suatu 

sumber kenyamanan dan membantu klien dalam menghadapi stress 

atau trauma yang pernah dialami. Sebuah studi mengungkapkan bahwa 

spiritual membantu banyak individu yang mengalami masalah kejiwaan 

dan berperan sebagai sumber koping utama serta makna dan koherensi 

dalam kehidupan sosialnya (Sullivan dalam Videbeck, 2005).  

Aktivitas beragama seperti halnya datang ke tempat beribadah, 

berdoa, serta mengikuti kegiatan keagamaan terbukti dapat 

meningkatkan kesehatan menjadi lebih baik dan memunculkan 

perasaan sejahtera (Stolley & Koenig dalam Videbeck, 2005). Aktivitas 

beragama ini terbukti dapat membantu individu dalam menjalani 

koping yang buruk dalam mengatasi permasalahannya.  

American Nurses Association mengungkapkan bahwa seorang 

perawat memiliki tugas untuk menjamin harkat serta martabat manusia 

dalam hal ini pasiennya tanpa membeda-bedakan dalam budaya, status 

social ekonomi, etnik, ras, agama, kebangsaan, politik, peran, serta 

orientasi seksualnya. Menjaga kesejahteraan spiritual klien ini sama 
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pentingnya dengan menjaga komponen fisik serta psikososial dalam 

asuhan keperawatan (Videbeck, 2005). 

c. Pengalaman spiritual 

Spiritual experience merupakan sebuah persepsi atau pandangan 

mempercayai adanya sesuatu yang bersifat transenden didalam 

kehidupannya sehari-hari termasuk peristiwa-peristiwa trasenden yang 

terjadi dalam kehidupannya (Underwood & Teresi, 2002). Maslow juga 

mengungkapkan pengalaman spiritual terkait dengan peak experience, 

plateau the fathhest reached of human nature (puncak tertinggi yang 

dicapai manusia dan peneguhan keberadaan diri sebagai makhluk 

spiritual). Pengalaman spiritual merupakan puncak dari pencapaian 

kebutuhan manusia yang berhasil dicapai serta diartikan sebagai 

pengembalian diri seutuhnya (Kozier et al., 2004).  

Pengalaman spiritual dapat meningkatkan hubungan individu 

dengan Tuhan dan orang lain, religious belief and practice, serta 

kebahagiaan pada dirinya. Individu dapat lebih menyadari hubungan 

eratnya dengan Tuhan serta mempercayai adanya konsep pertolongan 

dari Tuhan serta adanya pengampunan (Laubach, 2004). Dengan 

memiliki pengalaman spiritual, akan meningkatkan pemahaman 

tentang dirinya serta keberadaan sebagai manusia di dunia ini. Individu 

juga akan terbantu dalam mencapai perasaan berarti dan menghargai 

hidupnya. Pengalaman spiritual (spiritual experience) dapat 

memberikan pandangan yang positif tentang dirinya, menciptakan 
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perasaan damai dan nyaman, serta memberikan keyakinan pada 

kekuatan yang lebih tinggi (supranatural). Proses spiritual ini dapat 

dikembangkan dalam diri manusia untuk mengambil hikmah dari 

segala macam masalah dan mengembangkan nilai sabar, ikhlas dan 

bersyukur (Azizah, 2016).   

Dimensi spiritual experience terdiri dari rasa bersyukur, 

menyayangi, kagum, sadar akan adanya kasih sayang Tuhan, dan 

merasa makin dekat dengan Tuhan (Underwood, 2011). Individu yang 

memiliki pengalaman spiritual yang banyak akan merasa yakin dalam 

dirinya untuk menemukan suatu kebenaran dari suatu yang yang lebih 

tinggi dan pada akhirnya akan mendatangkan makna dan kesejahteraan 

dalam kehidupannya (Azizah, 2016).  

Pengalaman spiritual (spiritual experience) akan melibatkan 

beberapa proses inderawi. Proses pengalaman spiritual meliputi 

pengalaman sensoris dan pengalaman ekstra sensoris. Pengalaman 

sensoris merupakan pengalaman yang berhubungan dengan indera 

manusia secara empiris, seperti melihat ataupun mendengar secara 

langsung. Pengalaman ekstra sensoris adalah yang tidak didapatkan 

melalui penginderaan secara langsung. Biasanya pengalaman ini 

didapatkan dari kejadian gaib yang tidak masuk akal yang melibatkan 

nilai-nilai budaya (Underwood, 2011).  
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d. Perkembangan spiritual  

Menurut Azizah (2016), pada diri manusia terdapat beberapa 

tingkatan perkembangan spiritual menurut usia, meliputi; 

a. Usia bayi dan toddler (0-2 tahun) 

Pada usia ini perkembangan spiritual mereka akan lebih terkait 

dengan rasa percaya dan adanya hubungan interpersonal pada orang 

terdekatnya atau pengasuhnya. Mereka belum memiliki perasaan 

seperti rasa bersalah, kebenaran, dan hanya sekedar meniru kegiatan 

apapun yang berhubungan dengan ritual yang ada tanpa mengetauhi 

arti dari kegiatan tersebut.  

b. Usia pra sekolah 

Usia prasekolah akan memunculkan perkembangan spiritual pada 

tahapan ingin mengetahui dan sering bertanya. Pada usia ini anak 

akan sering menanyakan pada orang terdekatnya yaitu orangtuanya 

perihal agama seperti keberadaan Tuhan. Tugas orangtua pada tahap 

perkembangan ini ialah menjelaskan pada anak tentang apa yang 

ingin diketahuinya dengan bahasa serta jawaban yang mudah 

dipahami.  

c. Usia sekolah 

Anak akan lebih memahami konsep hukuman dimana yang bersalah 

akan dihukun serta sebaliknya. Pada usia ini anak-anak memiliki 

harapan yang cukup besar pada doa yang mereka harapkan. 

Memasuki masa pra pubertas, mereka akan sering merasa kecewa 



27 
 

 

jika apa yang diharapkan serta dijadikannya sebagai doa tidak 

terwujud. Remaja pada masa ini akan sukit untuk menerima suatu 

keyakinan begitu saja dan mulai dapat mengambil keputusan 

tenatang agama dan standar keyakinannya.  

d. Usia dewasa 

Masa dewasa individu akan lebih mudah menerima masukan 

tentang keagamaan dengan pemikiran yang lebih baik dan matang.  

e. Usia pertengahan  

Mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk menjalani kegiatan 

keagamaan. Filosofis tentang keagamaan akan lebih matang 

dipahami sehingga kehidupan dan kematian akan diterima sebagai 

sesuatu yang pasti dan tidak dapat dihindarkan sebagai manusia.  
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B. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema II. Kerangka teori 

Azizah, 2016; Milligan, 2011; Hamid, 2008; Videbeck, 2005; Sullivan 

dalam Videbeck, 2005; Stolley & Koenig dalam Videbeck, 2005; 

Underwood & Teresi, 2002; Kozier et al., 2004; Laubach, 2004; 

Underwood, 2006; Ellison dan Fan, 2008; Stuart, 2009; Muhith, 2015; 

Sutejo, 2017;   dan Sundenn, 2006; Davidson, Neale & Kring, 2004. 

 

Pengalaman spiritual 

1. Hubungan dengan dirinya sendiri 
2. Hubungan dengan orang lain 
3. Hubungan dengan individu dengan 

alam dan lingkungan 
4. Hubungan individu dengan Tuhan 

Bunuh diri 

1. Definisi bunuh diri 
2. Patofisiologi bunuh diri 
3. Tahapan perilaku bunuh diri 
4. Mekanisme koping  

Faktor penyebab perilaku 
bunuh diri 

1. Faktor keturunan 
2. Faktor psikologis 
3. Faktor biologis 
4. Faktor sosial dan lingkungan 

Mekanisme koping 
perilaku bunuh 

diri 

Aspek yang berperan  

1. Dukungan sosial 
2. Dukungan keagamaan 
3. Manajemen emosi diri  


