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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan berita yang ditayangkan oleh CNN Indonesia pada 10 

September 2017, sebagai peringatan akan pencegahan bunuh diri sedunia, 

prevalansi bunuh diri di Indonesia adalah 5.000 kasus pada tahun 2010 dan 

meningkat sebanyak dua kali lipat pada dua tahun terakhir (Miladia, 2017). Data 

oleh Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 

prevalansi gangguan mental emosional yang ditunjukkan melalui gejala depresi dan 

kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 14 juta orang atau 6% dari jumlah 

penduduk Indonesia (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementrian 

Kesehatan RI, 2016). Data tahun 2015 oleh World Health Organization (WHO), 

crude suicide rate di Indonesia per 100.000 populasi pada laki-laki adalah 4,2 dan 

1,5 pada perempuan (WHO, 2017). DKI Jakarta sendiri menduduki peringkat ke-

18 pada kategori kota paling stressful di dunia (“The 2017 Global Least & Most 

Stressful Cities Ranking”, 2017).  

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat stress sebuah kota 

adalah kesehatan fisik dan mental penduduk, pengelolaan ketenagakerjaan, dan 

kesetaraan gender yang dipraktikkan kota tersebut. Kesetaraan gender di DKI 

Jakarta menduduki peringkat ke-13 paling rendah di antara 150 kota di dunia (“The 

2017 Global Least & Most Stressful Cities Ranking”, 2017). Dalam memajukan 

kesetaraan gender di Jakarta, media sosial mampu menjadi faktor yang mendukung. 

Seiring berkembangnya zaman, penyebaran informasi dipermudah dengan adanya 
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teknologi. Media sosial mampu menjad sarana yang mempromosikan kesetaraan 

serta fleksibilitas terhadap peran gender masyarakat. Pada Juni 2018, unggahan 

video seorang Ayah yang sedang mengepang rambut anak perempuannya menjadi 

viral. Video tersebut berhasil menembus lebih dari 100 juta share dan ribuan likes 

di Facebook. Selain itu, reality show dari Korea yang berjudul “Return of 

Superman” menampilkan keseharian para Ayah yang menggantikan istrinya dalam 

mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah populer di kalangan masyarakat 

Indonesia. Pada setiap episode yang ditayangkan, rating “Return of Superman” 

meningkat dari 3,9 persen hingga 7,7 persen. Viralnya video serta acara tersebut 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa laki-laki dapat melakukan hal-hal yang 

perempuan lakukan, seperti mengurus anak, memasak, melakukan pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga, dan sebagainya. Walau fenomena-fenomena tersebut 

mungkin belum banyak di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, masyarakat dapat 

dengan mudah terpapar terhadap informasi-informasi yang meliputi hal tersebut. 

Terpaparnya masyarakat terhadap hal-hal tersebut dapat perlahan mengubah 

pemahaman yang dimiliki terhadap peran gender. 

Selain dari viralnya informasi-informasi yang menunjukkan bahwa laki-laki 

dapat melakukan apa yang perempuan lakukan, isu kesehatan mental laki-laki 

merupakan hal yang penting pula untuk diangkat. Hal ini dikarenakan tingginya 

angka bunuh diri yang dilakukan oleh laki-laki di Indonesia. Penelitian oleh Arias 

et al. (dalam Kring, Johnson, Davison, & Neale, 2015) menjelaskan bahwa laki-laki 

empat kali lebih mungkin dibanding perempuan untuk melakukan tindakan bunuh 

diri. Dalam melakukan aksi pencobaan bunuh diri itu sendiri, tindakan yang laki-

laki ambil lebih mungkin untuk berakhir pada kematian dibanding perempuan 



 

 
3 

 

(Nock & Mendes dalam Kring, Johnson, Davison, Neale, 2015). Menurut Kring, 

Johnson, Davison, dan Neale (2015), fenomena tersebut bisa jadi disebabkan oleh 

sarana bunuh diri yang digunakan oleh laki-laki yaitu pistol atau gantung diri, di 

mana tentunya langsung berakhir pada kematian. Lain halnya dengan banyaknya 

perempuan yang menggunakan pil, sarana yang lebih tidak berbahaya untuk bunuh 

diri. Melalui pemilihan sarana tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki lebih berani 

dan nekad dalam mengambil tindakan bunuh diri yang langsung berakhir pada 

kematian dibanding perempuan.  

Berdasarkan ulasan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Seidler et al. 

(2016), 35% studi kualitatif menunjukkan bahwa banyak laki-laki menggunakan 

strategi pengatasan masalah atau coping mechanism yang maladaptif, dibanding 

mencari bantuan profesional. Walau rasio depresi pada perempuan dengan laki-laki 

adalah 2:1 (Kuehner, 2016), fenomena ini tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih 

sehat secara psikologis. Hal ini dikarenakan laki-laki beralih kepada cara 

pengatasan masalah atau coping mechanism yang lebih berbahaya seperti 

penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), serta kekerasan fisik 

(Neighbors, & Griffith, dalam Seidler et al., 2016). Penelitian oleh Hale et al. 

(dalam Yousaf, Grunfeld, & Hunter, 2013) menjelaskan akan kemungkinan adanya 

ikatan antara rendahnya tingkat pencarian bantuan psikologis pada laki-laki dengan 

tingginya tingkat kematian laki-laki.  

Berbeda dengan penggunaan NAPZA dan kekerasan fisik, Deisenhammer 

(dalam Reynders, Kerkhof, Molenberghs, & Audenhove, 2013) menjelaskan bahwa 

bantuan psikologis telah terbukti sebagai langkah penting dalam mengurangi 

masalah-masalah psikologis dan bahkan menurunkan resiko bunuh diri. Menurut 
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Cauce et al. (dalam Cheng et al., 2018), terdapat 3 aspek dari pencarian bantuan 

uuntuk kesehatan mental yaitu, pertama problem recognition atau identifikasi 

masalah yang individu hadapi, kedua decisions to seek help atau keputusan untuk 

mencari bantuan, dan yang ketiga adalah service selection atau pemilihan jenis 

bantuan. Namun, walau benar adanya perilaku pencarian bantuan psikologis 

penting bagi kesehatan mental individu, perilaku tersebut tidak dapat terealisasi 

tanpa terlebih dahulu memiliki sikap yang positif dari individu terhadap perilaku 

bantuan psikologis itu sendiri. Fischer dan Turner (dalam Picco et al., 2016; 

Topkaya, 2014) berargumen bahwa sikap seseorang dalam menerima bantuan 

mendasari perilaku pencarian bantuan psikologis itu sendiri. Reynders, Kerkhof, 

Molenberghs, dan Audenhove (2013) mengatakan bahwa sikap yang positif 

terhadap pencarian bantuan psikologis memiliki asosisasi dengan intensi yang kuat 

untuk merealisasikan sikap tersebut. Berdasakan teori behavioral sendiri, intensi 

mendahului perilaku (Ajzen & Fishbein dalam Reynders et al., 2013). Jika sikap 

individu terhadap bantuan psikologis profesional positif maka kemungkinan besar 

ia akan mewujudkannya. Sebaliknya, apabila sikap individu terhadap bantuan 

psikologis profesional negatif maka kemungkinannya kecil untuk melakukan 

pencarian bantuan psikologis (Wrigley, Jackson, Judd, & Komiti, 2005).  

Fenomena sikap terhadap pencarian bantuan psikologis merupakan sesuatu 

yang dipandang penting dan kerap menjadi bahan penelitian-penelitian negara 

Barat. Beberapa di antaranya adalah penelitian oleh Hobson (2008) terkait efek 

edukasi kesehatan mental dalam meningkatkan sikap terhadap bantuan psikologis, 

Pheko, Chilisa, Balogun, dan Kgathi (2013) terkait peran sikap terhadap bantuan 

psikologis dan stigma sosial sebagai prediktor perilaku pencarian bantuan 
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psikologis, Picco et al. (2016) terkait sikap terhadap bantuan psikologis dengan 

sosiodemografis sebagai faktor prediktor, Reynders, Kerkoff, Molenberghs, dan 

Audenhove (2013) terkait sikap serta stigma dalam memprediksi intensi pencarian 

bantuan psikologis, dan masih banyak lagi. Pada penelitian-penelitian tersebut alat 

ukur yang digunakan adalah Attitudes Toward Seeking Professional Psychological 

Help-Short Form (ATSPPH-SF) oleh Fischer dan Farina (Hobson, 2008).  

Salah satu faktor prediktor dari kesadaran individu akan bantuan psikologis 

adalah jenis kelamin (Johnson dalam Ang, Lim, Tan, & Yau, 2004). Asosiasi antara 

jenis kelamin dengan pencarian bantuan psikologis telah dikemukakan dalam 

penelitian oleh Parslow dan Jorm (dalam Wrigley, Jackson, Judd, & Komiti, 2005). 

Hal ini dapat dilihat dari perbedaan perempuan dan laki-laki dalam menanggapi 

permasalahan. Sebagai contoh, ketika menghadapi masalah perempuan cenderung 

mengekspresikan emosinya, menghitung berkat atau melihat sisi positif dari situasi 

yang ada (Gentzler, Kerns, Keener, 2010). Beberapa studi (Ang, Lim, Tan, & Yau, 

2004; Koydemir-Özden, 2010; Liddon, Kingerlee, Barry, 2017; Disabato et al., 

2018) telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki sikap yang positif 

terhadap bantuan psikologis dibanding laki-laki.  

Di sisi lain, laki-laki tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

mengekspresikan emosi mereka. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan bagi laki-laki 

untuk “selalu kuat”, contohnya menahan tangis sebab menangis dapat dilihat 

sebagai pertanda bahwa ia tidak kuat serta tidak memiliki kontrol akan emosinya. 

Tanggapan negatif dapat laki-laki terima sebagai hasil dari emosionalitas yang 

ditunjukkan ataupun sekedar meminta bantuan ketika kesulitan (Timlin-Scalera, 

Ponterotto, Blumberg, & Jackson dalam Vogel, 2007). Tanggapan tersebut dapat 
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berupa pemberian stereotip yang seksis, dijauhi oleh teman-teman laki-laki, dijuluki 

hal-hal negatif, dan sebagainya. Hal ini tentunya berbahaya bagi para laki-laki, 

karena keterbukaan emosi dan kebutuhan akan individu lain dalam menghadapi 

masalah merupakan hal yang wajar, bahkan dianjurkan bagi manusia. Dapat 

disimpulkan bahwa ada tuntutan-tuntutan tertentu pada laki-laki yang 

menghambatnya untuk lebih terbuka akan masalah yang dihadapi dan mencari 

bantuan akan masalah tersebut.   

Secara sederhana, tuntutan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan 

dikenal dengan istilah peran gender. Berbeda dengan budaya Barat yang melihat 

peran gender sebagai sebuah spektrum di mana laki-laki dan perempuan dapat 

memiliki karakteristik feminin dan maskulin, budaya Indonesia dapat memiliki 

pandangan serta pemahaman yang berbeda. Budaya di Indonesia bisa jadi masih 

menunjukkan bentuk peran gender yang tradisional di mana laki-laki hanya dapat 

memiliki karakteristik maskuiln semata. Seringkali peran gender dilihat sebagai 

dua dikotomi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika laki-laki kuat secara fisik, 

perempuan adalah sebaliknya, dan ketika perempuan emosional, laki-laki adalah 

sebaliknya. Miskonsepsi tersebut dipatahkan oleh Sandra Bem yang berusaha 

melihat peran gender sebagai sebuah spektrum, bukan dikotomi. Hal ini dapat 

dilihat melalui alat ukur oleh Sandra Bem (1981) yaitu Bem Sex Role Inventory 

(BSRI). BSRI mengukur maskulinitas dengan melihat tinggi rendahnya satu total 

skor. Satu total skor tersebut merupakan hasil kalkulasi dari total skor karakteirstik 

maskulin dan feminin. Apabila semakin rendah maka individu semakin maskulin, 

sedangkan bila semakin tinggi maka individu semakin tidak maskulin (feminin). 

Hal ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak hanya memiliki karakter yang 
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dianggap maskulin, melainkan juga dapat memiliki karakter empatis, pengertian, 

terbuka, penuh kasih sayang, dan karakter-karakter lainnya yang cenderung 

menggambarkan femininitas. Hal yang sama juga berlaku pada perempuan.  

Salah satu sifat yang dibutuhkan selama konseling atau terapi tentunya 

adalah keterbukaan diri individu untuk memberikan informasi mengenai dirinya, 

baik informasi yang umum maupun pribadi. Keterbukaan secara interpersonal 

terbukti dapat memprediksi sikap positif terhadap tindakan pencarian bantuan 

psikologis (Vogel et al., 2007). Bukan hanya keterbukaan diri, kepercayaan 

individu terhadap praktisi profesional juga penting, karena secara tidak langsung 

individu mengijinkan praktisi untuk membantu dan menelaah kehidupan 

pribadinya. Namun uniknya, berdasarkan teori oleh Sandra Bem (1974) sikap 

terbuka, ramah, dan pengertian, terdapat pada kategori feminin, sedangkan pada 

kategori maskulin, karakteristik yang digambarkan oleh Bem adalah independen, 

self-reliant, mampu mengambil keputusan dengan cepat, dan sebagainya. Apabila 

laki-laki dituntut untuk memiliki maskulinitas yang tinggi, maka karakteristik 

feminin yang sebenarnya dapat membantu dalam konseling justru tidak dimiliki 

individu. Secara kesimpulan, maskulinitas dan sikap terhadap pencarian bantuan 

psikologis profesional perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini dikarenakan peneliti hendak 

memahami apakah maskulinitas yang tinggi atau rendah mempengaruhi sikap 

individu terhadap pencarian bantuan psikologis profesional atau tidak.  

Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok dewasa muda, di mana menurut 

Erikson, individu sedang berada pada tahap krisis perkembangan intimacy vs 

isolation. Ketika seseorang hendak membangun hubungan romantis yang intim, 

tentunya dibutuhkan karakteristik tertentu seperti mendiskusikan sudut pandang 
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masing-masing, saling memikirkan satu dengan yang lain, dan mengekspresikan 

emosi (Eryilmaz & Atak, 2011). Relasi antara maskulinitas dengan hubungan 

romantis yang intim menunjukkan bahwa, walau keterbukaan interpersonal dalam 

relasi yang intim cenderung feminin, hal tersebut tetap dibutuhkan dalam memulai 

sebuah relasi yang intim, khususnya pada individu berusia dewasa muda (Eryilmaz 

& Atak, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pada usia dewasa muda, maskulinitas 

yang kaku dan cenderung ekstrem mampu menghambat terbentuknya hubungan 

romantis yang intim, karena karakteristik feminin dibutuhkan baik dalam memulai 

atau pun mempertahankan hubungan tersebut. Bukan hanya dari sisi perkembangan 

individu, tingginya peran social support dalam meningkatkan kesehatan mental 

individu pada saat usia dewasa muda dapat membantu peneliti untuk menelaah 

lebih dalam sikap individu terhadap pencarian bantuan psikologis apabila ia 

memiliki seseorang yang pernah atau tidak pernah menjalani bantuan psikologis.  

Secara kesimpulan, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan akan 

adanya pengaruh antara maskulinitas dengan pencarian bantuan psikologis. 

Tentunya, telah ada beberapa penelitian yang bmembuktikan akan adanya 

hubungan antara maskulinitas pada laki-laki dengan kesehatan mental yang 

dimiliki. Penelitian oleh Rice et al (2015) menjelaskan bahwa konformitas terhadap 

norma maskulinitas mampu membuat laki-laki mengesampingkan usaha pencarian 

bantuan psikologis yang pada kenyataannya mampu memunculkan sikap yang 

positif terhadap bantuan psikologis. Argumen tersebut sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yousaf, Grunfeld, dan Hunter (2013) serta O’Brien et al. (2005) 

yang membuktikan bahwa ketaatan terhadap norma maskulinitas yang kaku dan 

tradisional dapat mengurangi tekad laki-laki untuk mencari bantuan. Tindakan laki-
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laki untuk mencari bantuan psikologis juga seringkali tertunda karena laki-laki 

lebih memilih untuk menunggu hingga gejala semakin parah (Yousaf, Grunfeld, & 

Hunter, 2013).  Hal tersebut pun didukung dengan penelitian oleh Mansfield et al. 

(2005) yang membuktikan bahwa apabila laki-laki memiliki kebutuhan yang 

berlebihan untuk memiliki kontrol atas sebuah situasi hal ini dapat menjadi 

halangan bagi mereka mencari bantuan psikologis. Karakteristik pada laki-laki 

berupa kontrol atas sebuah situasi dapat membahayakan laki-laki apabila 

dipraktikkan secara berlebihan. Praktik yang berlebihan tersebut merupakan salah 

satu bentuk norma maskulinitas yang ekstrem. Hal ini tentunya berlawanan dengan 

inti dari bantuan psikologis yang mengedepankan keterbukaan serta pengakuan 

akan masalah-masalah yang sedang dihadapi individu. Oleh sebab itu, ada 

kemungkinan bahwa tinggi atau rendahnya maskulinitas individu mampu 

mempengaruhi sikap yang ia miliki terhadap bantuan psikologis. Penelitian ini 

berusaha untuk menambahkan bukti-bukti empiris akan ada atau tidaknya pengaruh 

tersebut pada laki-laki dewasa muda di DKI Jakarta.  

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah, “Apakah ada pengaruh 

antara maskulinitas dengan sikap pencarian bantuan Pskilogis pada laki-laki dewasa 

muda?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh antara maskulinitas dengan sikap terhadap pencarian bantuan psikologis 

pada laki-laki dewasa muda di DKI Jakarta. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan bukti-bukti yang ada terkait 

maskulinitas dengan sikap pencarian bantuan psikologis, khususnya pada bidang 

Psikologi Sosial dan studi mengenai gender. Penelitian ini juga dapat menambah 

wawasan dan mendukung pengembangan sikap yang positif terhadap pencarian 

bantuan psikologis profesional dalam bidang psikologi perkembangan dan studi 

mengenai gender. Selain itu, penting pula bagi setiap individu untuk memahami 

hambatan yang laki-laki hadapi untuk memiliki sikap yang positif terhadap 

pencarian bantuan psikologis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui ada atau tidaknya pengaruh maskulinitas dengan sikap terhadap 

pencarian bantuan psikologis profesional, diharapkan agar penelitian ini dapat 

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap positif 

terhadap pencarian bantuan psikologis. Bukan hanya itu, melalui penelitian ini 

masyarakat juga mendapatkan pengetahuan akan faktor apa yang berkaitan dengan 

sikap laki-laki terhadap pencarian bantuan psikologis melalui analisis data 

tambahan serta analisis data demografis penelitian ini. Sebagai contoh, faktor orang 

terdekat yang pernah mencari bantuan psikologis, faktor usia, atau faktor lainnya.  

Kedua, dengan terbukti atau tidaknya penelitian ini diharapkan institusi-

institusi kesehatan mental dapat memfasilitasi laki-laki dewasa muda dalam 

mengikuti konseling atau berbagai bantuan psikologis lainnya. Dengan mengetahui 

faktor yang berkaitan dengan sikap laki-laki terhadap bantuan psikologis pun, 
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praktisi profesional mampu menggunakan pendekatan yang cocok dalam konseling 

atau terapi.   

Ketiga, hasil dari penelitian ini tentunya juga bermanfaat bagi partisipan 

penelitian. Melalui penelitian ini, laki-laki dewasa muda di DKI Jakarta 

mendapatkan informasi mengenai karakteristik maskulinitas dan femininitasyang 

dimiliki, serta pentingnya sikap positif terhadap pencarian bantuan psikologis. 

  


