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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh neurotisme dan self-criticism terhadap ide bunuh diri 

pada santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Subjek penelitian ini adalah 200 santri 

MA pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya berusia 15-18 tahun dan pernah atau sedang 

memiliki ide bunuh diri. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan tiga variabel yaitu, 

neurotisme yang diukur dengan International Personality Pool of the NEO PI-R oleh Johnson (2014), 

self-criticism diukur dengan The Forms of Self-Criticising/Attacking and Self-Reassuring Scale oleh 

Gilbert dan koleganya (2004), dan ide bunuh diri diukur dengan Scale of Suicidal Ideation oleh Beck, 

Kovacs, Weissman (1979). Analisis uji data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian diperoleh neurotisme dan self-criticism berpengaruh positif terhadap ide bunuh diri dengan 

persentase (R2) sebesar 36%. Hal ini berarti semakin tinggi neurotisme dan self-criticism maka akan 

semakin tinggi ide bunuh diri santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya. 

 

Kata kunci: ide bunuh diri, neurotisme, santri, self-criticism 

 

ABSTRACT 
This research aimed to investigate the influence of neuroticism and self-criticism toward suicidal 

ideation of MA students in Amanatul Ummah Surabaya. The subjects of this research were MA 

students in Amanatul Ummah Surabaya about 15-18 years old and have been or currently has suicide 

ideation. This research is a survey research with three variables that is, neuroticism measured with 

International Personality Pool of the NEO PI-R from Johnson (2014), self-criticism measured with The 

Forms of Self-Criticising/Attacking and Self-Reassuring Scale from Gilbert and colleagues (2004), and 

suicide ideation measured with Scale of Suicidal Ideation from Beck, Kovacs, Weissman (1979). The 

data were analyzed with multiple regression. The results obtained neuroticism and self-criticism affect 

the idea of suicide with the percentage (R2) is 36%. It means higher level of neuroticism and self-

criticism, the level of suicide ideation of MA students in Amanatul Ummah Surabaya will get higher. 
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P E N D A H U L U A N   

Masa remaja merupakan salah satu tahapan perkembangan transisi dari masa kanak-kanak 
menuju dewasa. Menurut Monks, Knoers, dan Handito (1999) remaja berada dalam rentang usia 12 
sampai 21 tahun. Pada rentang usia tersebut, umumnya remaja sedang menempuh jenjang pendidikan 
tertentu. Menurut UU RI No. 23 tahun 2003, salah satu jenis pendidikan yang ada di Indonesia yaitu 
jenis pendidikan yang berbasis keagamaan. Pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan 
berbasis keagamaan yang menjunjung tinggi tradisi, budaya, dan tatanan kehidupan islami pada 
santrinya (Arifin, 2012). Namun seiring perkembangan zaman, muncul beberapa pondok pesantren 
yang turut mengikuti perkembangan dengan memadukan kurikulum pendidikan nasional dan 
kurikulum pondok pesantren itu sendiri. Salah satu pondok pesantren tersebut yaitu pondok 
pesantren Amanatul Ummah Surabaya. 

Pondok pesantren Amanatul Ummah memiliki dua unit jenjang pendidikan, salah satunya yaitu 
MA/SMA. Sistem pengajaran yang diterapkan di MA pondok pesantren Amanatul Ummah yaitu dengan 
memadukan tiga kurikulum, yaitu kurikulum Nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum pesantren. 
Seluruh santri yang menempuh pendidikan di MA pondok pesantren Amanatul Ummah berkewajiban 
untuk tinggal bersama di asrama. Santri tersebut disebut sebagai santri mukim (Dhofier, 1982). 
Kegiatan para santri di pondok ini dimulai sejak pukul 03.00 dini hari hingga 22.00 malam setiap 
harinya, dengan total para santri akan beraktivitas selama kurang lebih 17 jam dalam sehari. Tidak 
jarang rangkaian kegiatan yang sudah terjadwal tersebut membuat para santri merasa lelah dan jenuh 
karena aktivitas yang kurang lebih sama dilakukan setiap harinya. Hal ini terungkap melalui 
wawancara bersama pengasuh asrama pondok pada tanggal 2 Oktober 2018, yang mana seringkali 
terdapat santri mengeluh lelah karena jadwal kegiatan yang panjang. Selain itu, berdasarkan 
wawacara bersama beberapa santri MA pada tanggal 2 Oktober 2018, ditemukan terdapat santri yang 
merasa stres, pusing, sering menangis, bosan, hingga merasa tidak tahan untuk tinggal di pondok 
pesantren. 

Santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah sebagian besar berada pada rentang usia 15-
18 tahun atau dapat dikatakan berada pada usia remaja yang mana mereka cenderung dihadapkan 
oleh berbagai permasalahan yang dapat berasal dari keluarga, teman, guru, maupun diri sendiri. Santri 
MA pondok pesantren Amanatul Ummah dengan berbagai permasalahan yang dialaminya dapat 
mengantarkan mereka untuk mengalami kesulitan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini 
mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara remaja pondok pesantren dengan 
remaja pada jenis pendidikan lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan Sulaeman dan Joefiani (2014) 
telah memperkuat pernyataan tersebut, dimana sebanyak 86% santri berada pada derajat stres 
sedang dan terdapat tiga situasi yang dianggap paling menekan bagi para santri, diantaranya yaitu; 
dihukum dengan tidak adil oleh Organisasi Siswa, kehilangan waktu untuk bertemu dengan orangtua, 
dan kehilangan waktu untuk melakukan hobi. 

Masa remaja disebut sebagai masa yang penuh emosi, yaitu melibatkan emosi yang meledak-
ledak dan sulit dikendalikan (Sarwono, 2007). Seorang remaja yang terlalu mengikuti gejolak 
emosinya cenderung tidak berhasil mengatasi situasi kritis, sehingga memungkinkan untuk memasuki 
jalan yang salah dengan melakukan kenakalan remaja (Sarwono, 2007). Tidak terkecuali dengan 
melakukan bunuh diri sebagai salah satu masalah utama yang mungkin dihadapi remaja (Santrock, 
2002). Menurut Santrock (2002) angka bunuh diri mulai bertumbuh pesat pada usia kurang lebih 15 
tahun. Selain itu, data dari WHO menunjukkan bunuh diri terjadi sepanjang masa hidup dan 
merupakan penyebab utama kematian kedua di kalangan usia 15-29 tahun di seluruh dunia (WHO, 
2015). 

Bunuh diri merupakan penyebab utama kematian melebihi pembunuhan atau kematian akibat 
perang, karena di seluruh dunia ditemukan setidaknya terdapat 1000 kasus bunuh diri (Stuart, 2013).  
Di Indonesia sendiri pada tahun 2016 menurut data WHO menunjukkan kasus bunuh diri terjadi 3,7 
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per 100.000 penduduk dengan total jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa, sehingga terdapat 
10.000 fenomena bunuh diri di Indonesia setiap tahunnya (Kompas.com, 2016). Menurut Beck, 
Kovacs, dan Weissman (1979) ide bunuh diri secara logis mendahului percobaan dan bunuh diri yang 
terselesaikan. Seseorang dengan ide bunuh diri adalah individu yang memiliki keinginan untuk 
membunuh diri sendiri dan memiliki rencana akan keinginannya tersebut namun tidak melakukan 
upaya bunuh diri belakangan ini (Beck, et al., 1972). Meskipun demikian, ide bunuh diri dapat 
berkembang menjadi perilaku mematikan dan meningkatkan niat bunuh diri (Oxford Library of 
Psychology, 2014). Penelitian terkait ide bunuh diri di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Pratiwi 
dan Undarwati (2014) yang menemukan satu per tiga dari 442 remaja memiliki atau pernah 
mengalami ide bunuh diri. Melalui hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa remaja berisiko 
untuk memiliki ide bunuh diri. 

Di pondok pesantren sendiri tidak melepas kemungkinan para santri remajanya berisiko untuk 
melakukan bunuh diri atau memiliki ide bunuh diri meskipun dalam pengajarannya sangat 
menekankan pada ajaran agama Islam, yang mana ajaran agama Islam jelas melarang hal-hal yang 
berkaitan dengan bunuh diri. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menemukan bahwa secara 
signifikan lebih banyak siswa SMA di Turki dibandingkan siswa SMA di Slovakia melakukan percobaan 
bunuh diri, sedangkan mayoritas masyarakat di Turki adalah muslim (Eskin, 2014). Selain itu, 
berdasarkan hasil temuan penulis di sejumlah media massa online, terdapat tujuh kasus bunuh diri 
dan satu kasus percobaan bunuh diri pada tahun 2013-2018 yang dilakukan oleh santri pondok 
pesantren. Penelitian terdahulu dalam konteks pondok pesantren telah dilakukan oleh Woelandarie 
(2017) yang menemukan terdapat beberapa santri berpengalaman melakukan percobaan bunuh diri. 
Di pondok pesantren Amanatul Ummah sendiri terdapat pula santri yang pernah melakukan 
percobaan bunuh diri dan memiliki ide bunuh diri. Penulis mendapatkan informasi terkait percobaan 
bunuh diri tersebut dari wawancara bersama salah satu guru, pengasuh, dan santri MA Amanatul 
Ummah. Selain itu, penulis mendapatkan informasi terkait santri yang pernah atau sedang memiliki 
ide bunuh diri melalui pemberian kuesioner screening pada para santri MA.  

Pada dasarnya santri MA Amanatul Ummah menghadapi tekanan yang sama selama menempuh 
pendidikan di pondok tersebut. Akan tetapi, hal yang membedakan cara santri memberikan respon 
pada tekanan yang kemudian mengembangkan ide bunuh diri dapat dipengaruhi oleh trait 
kepribadian. Menurut Kutcher dan Chelil (2007) trait kepribadian dapat menjadi salah satu faktor 
risiko bunuh diri. Trait kepribadian sendiri dapat menentukan mengenai bagaimana individu 
berperilaku, merasa, dan berpikir dengan cara tertentu (Pervin, 1997). Penelitian sebelumnya telah 
menemukan bahwa trait kepribadian neurotisme dan self-criticism merupakan prediktor dari bunuh 
diri pada remaja serta menyarankan untuk menguji lebih lanjut keterkaitannya pada sampel di luar 
pasien (Enns, Cox, & Inayatulla, 2003). 

Neurotisme merupakan trait kepribadian yang sering kali berkaitan dengan berbagai emosi 
negatif seperti; cemas, takut, khawatir, marah, dan kesulitan (Larsen & Buss, 2014). Santri dengan 
neurotisme cenderung lebih mudah merespon situasi tertentu secara negatif dan berlebihan sehingga 
membuat mereka cenderung lebih mudah berisiko mengalami konflik. Hal tersebut ditegaskan oleh 
hasil penelitian yang menemukan bahwa siswa dengan skor neurotisme yang tinggi memiliki 
kerentanan dan mudah bereaksi dengan konflik (Bolger & Zuckerman, 1995). Hal ini dapat berkaitan 
dengan ide bunuh diri maupun pada perkembangan perilaku bunuh diri, yang mana penelitian oleh 
Isherwood, Adam, dan Hornblow (1982) telah menemukan bahwa neurotisme dapat menjadi faktor 
sifat yang paling menonjol dalam keterlibatannya pada pengembangan spektrum perilaku bunuh diri 
secara luas. 

Sementara self-criticism merupakan hubungan self-to-self dimana satu bagian dari diri 
menemukan kesalahan dengan menuduh, mengutuk atau membenci diri sendiri (Gilbert, 2005). Self-
criticism berkaitan dengan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi standar yang dimilikinya 



Pengaruh Neurotisme dan Self-Criticism terhadap Ide Bunuh Diri pada Santri MA Pondok Pesantren 
Amanatul Ummah Surabaya     63 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2019, Vol. 8, pp. 60-75 

  

 

(Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, & Irons, 2004). Seorang santri dengan harapan pribadi tinggi yang 
berkaitan dengan tuntutannya sebagai santri pondok pesantren cenderung dapat mendorongnya 
untuk memenuhi tuntutan tersebut. Seorang santri yang memiliki self-criticism tinggi akan cenderung 
melakukan evaluasi diri secara ketat yang disertai dengan perasaan bersalah, tidak layak, dan 
menuduh diri (Zuroff, Sadikaj, Kelly, & Leybman, 2016). Artinya, santri dengan self-criticism akan 
cenderung lebih mudah untuk mengkritik dirinya secara negatif ketika ia tidak dapat memenuhi 
harapan yang ditetapkannya berdasarkan tuntutan tersebut. Hal ini dapat memainkan peran utama 
dalam berbagai bentuk kesulitan psikologis, meliputi gangguan mood, kecemasan sosial, agresivitas, 
perilaku menyakiti sendiri, dan bunuh diri (Gilbert, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ide bunuh diri memiliki keterkaitan dengan 
neurotisme dan self-criticism. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
neurotisme dan self-criticism terhadap ide bunuh diri pada santri MA pondok pesantren Amanatul 
Ummah Surabaya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi penelitian selanjutnya serta 
dapat memberikan sumbangsih terhadap bidang ilmu psikologi dalam lingkup pendidikan dengan 
memberikan hasil data penelitian mengenai neurotisme dan self-criticism yang berkaitan dengan ide 
bunuh diri pada santri remaja. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 
memberikan edukasi mengenai ide bunuh diri pada santri pondok pesantren sehingga pihak pondok 
pesantren, orangtua, kerabat, dan masyarakat luas dapat memahami individu di sekitarnya yang 
terlibat dengan ide bunuh diri serta dapat digunakan sebagai modal bagi santri yang terlibat dengan 
ide bunuh diri agar lebih memahami hal yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Oleh sebab itu, penulis 
mengajukan hipotesis kerja yaitu terdapat pengaruh neurotisme dan self-criticism terhadap ide bunuh 
diri pada santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya.  

 
M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe survei. Adapun variabel 
independen (X) pada penelitian ini yaitu neurotisme dan self criticism. Sementara variabel dependen 
(Y) dalam penelitian ini yaitu ide bunuh diri. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
data statistik regresi linier berganda yang dibantu dengan program IBM SPSS for Mac versi 23.00. 
Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah berusia 15-
18 tahun yang pernah atau sedang memiliki ide bunuh diri. Teknik sampling yang digunakan yaitu 
simple random sampling dikarenakan penulis bermaksud mendapatkan sampel yang representatif dari 
populasi yang homogen. Jumlah keseluruhan subjek pada penelitian ini yaitu sebanyak 200 subjek. 
Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur neurotisme yaitu International 
Personality Item Pool of the NEO PI-R (IPIP-NEO) yang pertamakali dikembangkan oleh Goldberg 
(2006). Penulis menggunakan skala IPIP-NEO versi pendek dengan 120 item yang dibuat oleh Johnson 
(2014) dan telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Mayangsari (2013). IPIP-NEO terdiri dari 
item favorable dan unfavorable yang mengukur lima dimensi utama, yaitu ekstraversi, keterbukaan, 
keramahan, kesadaran, dan neurotisme. Berdasarkan hasil uji coba terpakai, skala IPIP-NEO memiliki 
koefisien reliabilitas sebesar 0,750 dan koefisien reliabilitas pada dimensi neurotisme sebesar 0,790. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur self-criticism yaitu The Forms of Self-
Criticising/Attacking and Self-Reassuring Scale (FSCRS) oleh Gilbert, Clarke, Hempel, Irons (2004). 
Skala FSCRS terdiri dari 22 item favorable yang kemudian dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. 
Skala ini digunakan untuk mengukur dua aspek utama yaitu self-reassurance, dan dua tipe dari self-
criticism (inadequate self dan hated self). Berdasarkan hasil uji coba terpakai, skala FSCRS memiliki 
koefisien reliabilitas sebesar 0,657 dan koefisien reliabilitas pada aspek self-criticism sebesar 0,831. 
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Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur ide bunuh diri yaitu Scale of Suicidal 
Ideation (SSI) oleh Beck, Kovacs, Weissman (1979). SSI terdiri dari 19 item favorable yang kemudian 
dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Item pada SSI berguna untuk menilai sejauh mana 
keinginan untuk mati, keinginan untuk melakukan upaya bunuh diri yang sebenarnya, dan rincian 
rencananya. Berdasarkan hasil uji coba terpakai, SSI memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,625. 
  

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

karakteristik sampel penelitian yang dideskripsikan dengan angka (Pallant, 2011). Berikut 

adalah hasil uji analisis deskriptif pada penelitian ini: 

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif 

Variabel Min Maks Mean 
Standar 
Deviasi 

Skewness 
(SE) 

Kurtosis 
(SE) 

ide bunuh diri 3 19 7,48 3,319 1,169 
(0,172) 

1,108 
(0,342) 

neurotisme 35 114 74,47 12,909 0,31 (0,172) 0,87 
(0,342) 

self-criticism 6 51 22,43 8,540 0,380 
(0,172) 

0,42 
(0,342) 

Keterangan: N = 200, Min = Minimum, Maks = Maksimum, SE = Standar Error  

Berdasarkan tabel di atas, variabel ide bunuh diri memiliki nilai minimum 3 dan nilai 

maksimum 19. Nilai rata-rata dan standar deviasi variabel ide bunuh diri masing-masing yaitu 

7,48 dan 3,319. Kemudian nilai skewness dan kurtosis variabel ide bunuh diri yaitu 1,169 dan 

1,108. Variabel neurotisme memiliki nilai minimum sebesar 35 serta nilai maksimum sebesar 

114. Nilai rata-rata variabel neurotisme yaitu 74,47 dengan standar deviasi sebesar 12,909. 

Kemudian nilai skewness dan kurtosis variabel neurotisme masing-masing yaitu 0,31 dan 0,87. 

Variabel self-criticism memiliki nilai minimum sebesar 6 serta nilai maksimum sebesar 51. 

Nilai rata-rata variabel self-criticism sebesar 22,43 dengan standar deviasi sebesar 8,540. 

Kemudian nilai skewness dan kurtosis variabel neurotisme masing-masing yaitu 0,38 dan 0,42.  

Uji Asumsi 

Guna melakukan analisis regresi berganda diperlukan untuk memenuhi beberapa uji 

asumsi, dintaranya yaitu normalitas, homokedastisitas, multikolinieritas, dan linearitas 

(Pallant, 2011). Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui sebaran data 
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dalam penelitian bersifat normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov dalam melakukan uji normalitas. Berikut adalah hasil uji normalitas pada penelitian 

ini:  

Tabel 2. Uji Normalitas 
 Kolmogorov-Smirnov  Saphiro-Wilk  

Statistik Df Sig. Statistik df   Sig. 

ide bunuh diri 0,389 200 0,000 0,897 200 0,000 
neurotisme 0,038 200 0,200* 0,997 200 0,985 
self-criticism 0,059 200 0,083 0,984 200 0,021 
Keterangan: N = 200, a = Lilliefors Significance Correction, *. This is a lower bound of the true 
significance  

Berdasarkan tabel di atas, variabel neurotisme dan self-criticism memiliki signifikansi 

>0,05 yang berarti data pada kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan 

variabel ide bunuh diri memiliki signifikansi 0,000 yang berarti data tidak berdistribusi 

normal. Meskipun demikian, normalitas data dapat dilihat melalui nilai skewness dan kurtosis. 

Menurut George dan Mallery (2016) nilai skewness dan kurtosis yang berada dalam rentang -2 

sampai 2 pada banyak kasus dapat diterima. Oleh karena itu, berdasarkan nilai skewness dan 

kurtosis pada variabel ide bunuh diri maka data dapat dikatakan normal. 

Uji homokedastisitas merupakan uji untuk mengetahui variabel dependen benar-benar 

dijelaskan oleh variabel prediksinya sehingga gejala heterokedastisitas perlu dihindarkan. 

Berikut merupakan uji homokedastisitas menggunakan scatterplot: 

Gambar 1. Scatterplot Neurotisme, Self-Criticism, dan Ide Bunuh Diri  
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Pada gambar di atas diketahui bahwa titik-titik banyak berkumpul disekitar angka nol 

dan tidak hanya berkumpul di atas ataupun bawah. Selain itu, titik-titik tidak membentuk pola 

tertentu seperti gelombang serta pola yang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gejala heterokedastisitas tidak terjadi, 

sehingga variabel dependen benar-benar dijelaskan oleh variabel prediksinya. 

Uji multikolinearitas merupakan uji untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi 

antar variabel independen. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini:  

Tabel 3. Uji Multikolinieritas 
Collinearity Statistics 

Model Tolerance VIF 

neurotisme 0,810 1,234 

self-criticism 0,810 1,234 

Keterangan: N=200, a. Dependent Variable = ide bunuh diri  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai tolerance neurotisme dan self-criticism adalah 

0,810 yang mana nilai tersebut >0,10 sehingga dilihat dari nilai tolerance tidak terjadi 

multikolinieritas. Kemudian apabila dilihat dari nilai VIF pada variabel neurotisme dan self-

criticism 1,234 < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

Uji linearitas merupakan uji untuk mengetahui sifat hubungan yang linear atau tidak 

antara variabel independen dan dependen, adapun hasil uji linearitas sebagai berikut: 

Tabel 4. Uji Linearitas 

     Sig. 

Variabel Jumlah 
Kuadrat 

df Mean 
Kuadrat 

F Deviasi 
Linearitas 

neurotisme 548,395 54 10,155 1,294 0,116 

self-criticism 337,485 35 9,642 1,293 0,146 

Keterangan: N = 200  

Berdasarkan uji linearitas pada tabel di atas, nilai deviasi linearitas masing-masing 

variabel independen >0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen, 

memiliki hubungan yang linear dengan variabel dependen. 
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Uji Korelasi 

Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik parametrik dengan uji 

korelasi pearson product moment. Berikut merupakan hasil uji korelasi pada penelitian ini: 

Tabel 5. Uji Korelasi 
Variabel Ide bunuh diri Neurotisme Self-Criticism 

Ide bunuh diri 

Pearson Correlation 

Sig.  

1   

Neurotisme 

Pearson Correlation 

Sig. 

 

0,484** 

0,000 

1  

Self-Criticism 

Pearson Correlation 

Sig. 

 

0,540** 

0,000 

 

0,435** 

0,000 

1 

Keterangan: N = 200, *p < 0,05 (2-tailed), **Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa neurotisme dengan ide bunuh diri 

berkorelasi positif (r = 0,484, p < 0,01). Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi neurotisme 

yang dimiliki individu, maka semakin besar ide bunuh diri yang dimiliki. Kemudian untuk 

hasil uji korelasi antara self-criticism dan ide bunuh menunjukkan korelasi yang positif (r = 

0,540, p < 0,01), yang artinya semakin tinggi self-criticism individu maka semakin besar pula 

ide bunuh diri yang dimiliki. 

Uji Hipotesa 

Uji hipotesa pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda, yang 

terdiri dari koefisien determinasi, koefisien regresi linier berganda, dan uji F simultan. Uji 

koefisien determinasi (R square) merupakan model regresi yang menunjukkan besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien 

determinasi pada penelitian ini: 
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Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R Kuadrat 

R Kuadrat 
Disesuaikan  

Estimasi Standar 
Eror 

1 0,606 0,368 0,361 2,652 

Keterangan: N = 200, a. Predictors (constant), self-criticism, neurotisme, b. Dependent 
Variable: ide bunuh diri  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,368 yang 

menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu neurotisme dan self-criticism dapat 

menjelaskan 36% ide bunuh diri.  

Uji koefisien regresi berganda merupakan uji untuk mengukur tingkat kekuatan 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persamaan. 

Adapun hasil analisis linear berganda berupa model koefisien sebagai berikut: 

Tabel 7. Model Koefisien Uji Regresi Linier Berganda 

 Koefisien Tidak 
Terstandar 

Koefisien 
Terstandar 

  

Variabel B SE B β t p 
konstan -1,939 1,101  -1,761 0,080 
neurotisme 0,079 0,016 0,307 4,880 0,000 
Self-criticism 0,158 0,024 0,406 6,452 0,000 
Keterangan: N = 200, B = koefisien regresi tidak terstandar, SE = Standar eror, β = beta, a. 
Dependent Variable : ide bunuh diri  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui signifikansi variabel neurotisme dan self-criticism 

< 0,05 maka dapat dikatakan koefisien regresi tersebut layak untuk digunakan. Hal ini berarti 

masing-masing variabel independen pada penelitian ini ditemukan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis tersebut, persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + ..... bnXn 

Ide bunuh diri = -1,939 + 0,079 Neurotisme + 0,158 Self-Criticism 

Melalui persamaan di atas, diketahui -1,939 merupakan angka konstan yang berarti 

jika tidak ada tambahan satu skor neurotisme dan self-criticism, maka ide bunuh diri akan 

berkurang sebesar 1,939. Nilai neurotisme sebesar 0,079 memiliki arti apabila setiap 

penambahan satu skor neurotisme, maka ide bunuh diri akan meningkat sebesar 0,079. 
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Kemudian untuk nilai self-criticism sebesar 0,158 bermakna apabila setiap penambahan satu 

skor self-criticism maka ide bunuh diri akan meningkat sebesar 0,158. 

Uji F simultan merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Berikut merupakan hasil uji F pada penelitian ini: 

Tabel 8. Hasil Uji F Simultan 

Model Jumlah Kuadrat df 
Rata-rata 
Kuadrat F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

806,061 

1385,859 

2191,920 

2 

197 

199 

403,031 

7,035 

57.291 0,000 

Keterangan: a. Dependent Variable = ide bunuh diri, b. Predictors = (konstan), self-criticism, 
neurotisme  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian 

untuk F hitung sebesar 57,291. Nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabel pada taraf 

signifikansi 0,05 sebesar 3,304. Maka, berdasarkan nilai signifikansi dan perbanding nilai F 

menunjukkan adanya pengaruh neurotisme dan self-criticism terhadap ide bunuh diri.  

 

D I S K U S I  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh neurotisme dan self-

criticism terhadap ide bunuh diri pada santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah 

Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada 200 santri MA Amanatul Ummah berusia 15-18 tahun 

yang pernah atau sedang memiliki ide bunuh diri. Penelitian ini merupakan pengembangan 

dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Enns, Cox, dan Inayatulla (2003), dimana 

penelitian tersebut menyarankan untuk menguji lebih lanjut keterkaitan antara neurotisme 

dan self-criticism pada sampel di luar pasien klinis. Sementara pada penelitian ini telah 

dilakukan pada sampel remaja non klinis serta menemukan neurotisme dan self-criticism 

secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap ide bunuh diri. 



Pengaruh Neurotisme dan Self-Criticism terhadap Ide Bunuh Diri pada Santri MA Pondok Pesantren 
Amanatul Ummah Surabaya     70 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2019, Vol. 8, pp. 60-75 

  

 

Hasil penelitian ini telah mendukung teori dari Kutcher dan Chelil (2007) bahwa salah 

satu faktor risiko dalam memunculkan ide bunuh diri adalah kepribadian. Faktor kepribadian 

yang dapat menjadi faktor risiko tersebut adalah kepribadian yang berkaitan dengan 

rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi kesulitan hidup 

(Kutcher & Chehil, 2007). Neurotisme dan self-criticism merupakan trait kepribadian yang 

berkaitan dengan rendahnya kemampuan dalam menghadapi kesulitan hidup. Artinya, baik 

neurotisme maupun self-criticism memiliki kecenderungan dalam menghadapi permasalahan 

dengan tidak efektif. 

Neurotisme merupakan trait kepribadian yang seringkali berkaitan dengan berbagai 

emosi negatif seperti; cemas, takut, khawatir, marah, dan kesulitan (Larsen & Buss, 2014). 

Trait kepribadian menentukan seseorang dalam kemungkinan mereka berperilaku, berpikir, 

dan merasa (Pervin, 1997). Artinya, individu dengan neurotisme dalam menjalani kehidupan 

sehari-harinya akan cenderung lebih negatif karena kecenderungan individu tersebut dalam 

mengalami berbagai emosi negatif. Hal ini didukung oleh Larsen dan Buss (2014) bahwa 

individu dengan neurotisme dalam merespon peristiwa yang kurang menyenangkan secara 

berlebihan. Menurut hasil penelitian McCrae dan Costa (1987), individu dengan neurotisme 

dimungkinkan lebih sering menggunakan respon koping tidak sesuai, seperti emosi 

bermusuhan karena mereka cenderung lebih sering berurusan dengan emosi yang 

menganggu. Artinya, santri dengan neurotisme memungkinkan untuk melakukan strategi 

koping yang tidak tepat pada situasi yang menekan. Strategi koping tidak tepat tersebut 

merupakan bentuk respon maladaptif yang dapat berupa pemikiran untuk bunuh diri karena 

menganggap bunuh diri adalah solusi tepat dalam menyelesaikan masalah pada situasi yang 

menekan. Hal tersebut didasarkan pada teori bunuh diri berbasis melarikan diri yang 

menjelaskan bahwa bunuh diri nampaknya menjadi solusi penyelesaian yang tepat 

(Baumeister, 1990). 

Hal ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Chioqueta dan Stiles (2005) menemukan bahwa dari lima faktor 

kepribadian hanya neurotisme yang dapat menjadi prediktor dari kemunculan ide bunuh diri 

pada sampel mahasiswa. Kemudian penelitian lain menemukan bahwa salah satu predikor 
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psikologis untuk percobaan dan ide bunuh diri pada orang muda berusia 15-21 tahun yaitu 

neurotisme (Fergusson, Woodward, & Horwood, 2000). 

Self-criticism merupakan hubungan self-to-self, dimana satu bagian diri menemukan 

kesalahan dengan menuduh, mengutuk, atau membenci diri sendiri (Gilbert, 2005). Self-

criticism dapat muncul karena ketidakberdayaan individu dalam memenuhi standar yang 

dimilikinya (Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, & Irons, 2004). Hasil penelitian ini telah 

menunjukkan kerentanan santri untuk terlibat dengan self-criticism karena 

ketidakmampuannya untuk memenuhi standar yang dimiliki. Dampak dari ketidakmampuan 

yang dialami santri dapat memunculkan perasaan kekalahan dengan mengutuk, menuduh, 

atau membenci diri sendiri. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko untuk berpikir mengenai 

bunuh diri. Maka dari itu, meningkatnya risiko untuk berpikir mengenai bunuh diri ini dapat 

terjadi karena peningkatan kemungkinan santri menilai situasi yang menekan sebagai akibat 

dari kekalahan. Hal tersebut konsisten dengan model Cry of Pain dari perilaku bunuh diri oleh 

Williams (2001), yaitu efek dari stresor yang menghasilkan perasaan kekalahan sehingga 

tidak ada pelarian yang jelas, dimana hal tersebut sangat kuat kaitannya dalam etiologi bunuh 

diri. 

Hal ini telah mendukung penelitian terdahulu mengenai keterkaitan self-criticism 

dengan ide bunuh diri, yang menemukan bahwa self-criticism berkaitan dengan ide bunuh diri 

pada sampel dewasa (Campos, Holden, Baleizão, Caçador, & Fragata, 2018). Kemudian hasil 

penelitian lain telah menemukan pula bahwa individu dengan self-criticism cenderung untuk 

mengikuti stresor kehidupan pribadi dan termotivasi untuk mencoba bunuh diri karena 

kebutuhan untuk melarikan diri (Fazaa & Page, 2003). 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum menunjukkan pengaruh neurotisme dan self-

criticism terhadap ide bunuh diri pada santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah 

Surabaya. Penelitian ini telah mendukung teori serta beberapa penelitian sebelumnya 

mengenai keterkaitan antara neurotisme dan self-criticism dengan ide bunuh diri. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada sampel remaja non klinis di 

pondok pesantren dikarenakan penelitian mengenai ide bunuh diri dalam konteks tersebut 
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termasuk jarang untuk dilakukan, sedangkan fenomena bunuh diri dalam konteks tersebut 

cukup banyak ditemui.  

 

  S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja dalam penelitian 

ini diterima, yaitu terdapat pengaruh positif antara neurotisme dan self-criticism terhadap ide 

bunuh diri pada santri MA pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Artinya, semakin 

tinggi neurotisme dan self-criticism maka akan semakin tinggi pula ide bunuh diri pada santri 

MA pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, terutama peneliti di Indonesia, yaitu dapat 

melakukan penelitian komparasi antar pondok pesantren mengenai pengaruh neurotisme 

dan self-criticism pada santri MA untuk mengetahui perbedaan ide bunuh diri santri MA jika 

ditinjau dari neurotisme dan self-criticism. Selain itu, dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai karakteristik tertentu yang ada di MA pondok pesantren Amanatul Ummah yang 

mungkin mempengaruhi ide bunuh diri para santri, mengingat minimnya penelitian mengenai 

ide bunuh diri dalam konteks santri pondok pesantren. 

Saran untuk praktisi psikologi diharapkan dapat memberikan tindakan preventif 

berupa pengembangan kemampuan mengatur kondisi emosi, penyelesaian masalah, dan 

keterampilan koping yang sehat bagi santri dengan sifat neurotisme dan self-criticism. 

Sementara saran bagi santri atau individu yang pernah atau sedang memiliki ide bunuh diri 

diharapkan untuk tidak bertindak mengikuti kondisi emosi yang negatif dan berusaha untuk 

mengurangi kritik negatif yang diarahkan pada dirinya sendiri. 

Bagi pihak pondok pesantren diharapkan untuk lebih peka dan terbuka terhadap para 

santri yang mengindikasikan pada pemikiran bunuh diri, sehingga pihak pesantren dapat 

memberikan penanganan akan hal tersebut. Sementara bagi keluarga dan kerabat dekat 

diharapkan dapat mengenali tanda-tanda baik secara verbal maupun perilaku yang 

mengindikasikan pada bunuh diri. Selain itu, diharapkan pula untuk dapat berpikir secara 

terbuka mengenai bunuh diri tanpa memberikan penilaian tertentu. 
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